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 מותנה בהיתר בניה 
נויים רק ע נערך לפני קבלת היתר וכ מפרט   ו "י רש פוף לשי י  ת התכנון ו

 באר יעקב שם האתר 

  
 7N* דירה מדגם 

  
 חדרים  3 מס' חדרים 

  
 2,3 מס'  קומה 

  
 5,8 מס'   דירה

  
 "( גבוה"  רים מגו ) 7 ין סוג הבנימס' / 

  
 214 מס'  מגרש 

 

 זוהר וצפריר שרבט בע"מ

 07.10.2021ך: תארי 
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 ם י נתוכן עניי
 

 פרטי זיהוי פרק א.
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף 
 .(2.1-2.2הקונה רוכש )ת שזכוהובעל הקרקע   :2ף סעי

 . ניהן וחין, מחסמיקום הדירה בבני  : 3סעיף 
 אור הדירה. ית   :4 ףסעי

 חישוב שטחה. ואופן  שטח הדירה  :5סעיף 
 (. 6.1-6.7ואופן חישובם )  ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את     ה אורי לדהמוצמדים  נוספים  פרוט שטחים  :6סעיף 
 ג(.-)א סטיות קבילות    :7 סעיף
 כנן הבנייה. פרטי אדריכל מת  :8סעיף 
 ד.לשן הונלתכראי הנדס אחפרטי מ  :9סעיף 

 
 ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה יאור הבנית פרק ב'. 

 
 . (1.1-1.6כל קומה ) של ודהומות ויעקניין, ה הב אורית   :1סעיף 
 . (2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף 
 מר ואביזרים.י הג אור הדירה, חומר ית   :3סעיף 

 גובה הדירה.           : 3.1סעיף 
 הצמודים לה. בדירה ושטחים  רים וגימורים דחמת יש( ר2לה )טב : 3.2סעיף 
 . (3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה ) : 3.3סעיף 
 קן לתליית כביסה. ת מ : 3.4סעיף 
 רשימת דלתות, חלונות ותריסים.  ,(3)טבלה  : 3.5סעיף 

 . (3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( ה )כלים,תברוא  ניתק מ  ,(4)טבלה  : 3.6 יףעס
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת )  ,(5)טבלה  : 3.7יף עס

 (. 4.1-4.8)בדירה  מתקני קירור/חימום   :4סעיף 
 . (5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )   :5 יףעס

 . פיתוח ושונות ותדעבו  :6סעיף 
 (. 6.1.1-6.1.6חניה ) : 6.1ף סעי

 (. 6.2.1-6.2.8פיתוח המגרש ) : 6.2סעיף 
 .רכות משותפותעמ   :7 יףעס

 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז ) : 7.1סעיף 
 (. 7.2.1-7.2.5י אש )סידורים לכיבו  : 7.2סעיף 
 חניה.    תפיץ במרולאוורור מא : 7.3סעיף 
 ת. ימערכת מזוג אויר מרכז  : 7.4סעיף 
 רים.ייהדאויר בחדר/ים לשימוש   יזוג: מערכת מ 7.5סעיף 
 .דואר תיבות  : 7.6סעיף 
 משותפות נוספות.  ערכות מוים נקמת  : 7.7סעיף 

 (. 8.1-8.7חיבור המבנה למערכות תשתית )  :8סעיף 
 . תףמשו שרכו  :9סעיף 

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )י ת : 9.1 ףסעי
 ( 9.2.1-9.2.12) כוש המשותףמהראם  י חלקים שאין להוצ  : 9.2סעיף 
 )רישום ופרטים(.שותף בית מ : 9.3סעיף 
 מוד לדירה. כוש המשותף הצ רבלק חהשל  ורו שיע : 9.4סעיף 
 הבית.    החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף 

 רותים המחייבים בקשר אליו. יהבית המשותף, ובשבהוצאות  תעור השתתפו יש : 9.6ף סעי
 תף. ים מהרכוש המשו וצא המ ם החלקי : 9.7סעיף 

 
 נספחים

 
 . ףשות ת המ גות הביו לקונה ולנצינוספים שיועבר מסמכים נספח א' 

 . הערות כלליות ב'  חפנס
 זיכויים. תנספח ג'   טבל
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 *N7 : מדגםדירה  . באר יעקב  שם האתר: 

 ם יחדר  3 : מס' חדרים   

 __ דירה מס':   

 __ : מס'  מה קו  

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   יהחנ   

 "( גבוה)"  מגורים  - 7 : סוג הבנייןמס' /   

 214 מס':  רש מג  

 
 

 ר" "מפרט מכ 

 1974  – ד לפי חוק המכר )דירות(, התשל" 

 2015-ה שע" ותיקון הת   , 2008   –ח " תשס )תיקון ה 

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 מבנה ולדירה(התאמות והבהרות הנכונים ל  ללוכ)                           

 

 ( "החברה"או  ת"/וכר"המ )להלן    "מ בע שרבטצפריר זוהר ו:  בין זה לחו  נספח

                                              ת.ז          :לבין 

 ( "ים/"הקונהאו  "ים/"הרוכשלהלן )    ת.ז       

 

       מתאריך:

 

 פרטי זיהוי     א.
 

   המשך.המקומית ב שותיקבע ע"י הר :יתומס' ב  רחובבאר יעקב  :ובשי  .1   

 ; 214 :מגרש   .65:  'מס החלק  .4244 גוש מס':  1.1

 ; 215 :מגרש   .66:  'מס החלק  .4244 ':גוש מס

 .1019תמל/החלה במקום:  תכניתה  1.2

 

 אל )ר.מ.י(.קרקעי ישרמ תרשו :רקעקהל בע .2  

 .חכירה :הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .שראלי ימקרקע רשות :כירמחה םש  2.1

   _  __: החכירהפת תחילת תקו     ___ תקופת החכירה:  2.2

 

 ( "ירהד"ה לן)לה ה:דירה מס' וקומ .3

חדר  , , פרוזדורהמשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –)להלן ן דירתי וגמ חבמר, חדר שינה הורים ,פינת אוכלו מטבח, יורכניסה, חדר ד בדירה: .4

  .ר(דר דיוחמה א)יצי משסת שמרפ שירות,ד(, מרפסת ימוש נפרשירותים )בית ש ,(היטאמב) כללי רחצה
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   ירהשטח הד .5

 :כללים אלה המחושב לפיו  ______מ"ר _ :שטח הדירה הוא

 הדירה. חוץ של קירות ההעוברים על פניהם החיצוניים של  הנוצר על ידי הקווים בתוך המצולעטח הכלוא שה )א( 

   –לעניין זה 

  בינה לבין שטח משותף  שמש,ירה לבין מרפסת הדה  ןבית ו, לרבלהה וצה לבין מה שמחקיר המפריד בין הדיר  –" קיר חוץ " (1)

 אחרת. ת תוכני דירה אונה לבין ומה או בי קב

 החוץ; במרכזו של קיר רה אחרת יעבור קו המצולע האמור הדירה לבין די ץ מפריד ביןשר קיר חואכ

 החיפוי. תא ולליכ ירהק  פני בןיר עם חיפוי א בלא גימור; בק ירני הקפ –" ר חוץ פניו החיצוניים של קי " (2)

 דירה.ב כל המפלסיםסכום שטחי  הה יהיריח הדטשכל מפלס בדירה; השטח לגבי ט מפלסית יחושב ויפור רה רבבדי (ב)

 והאופקיים;  ים המשופע המשטחיםיטל האופקי של כל לפי הה  חת בלבדשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)

 . תוגדרהמ מהלך  להעוו ס  שממנף למפלח יצור השט

  1970 –"ל ת(, התשואגרונאיו  , ת תריהבקשה ל)ניה בהנון ובתקנות התכואם לנדרש ת טחים שגובהםייכללו רק הש  בחישוב השטח (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.   –)להלן 

   דירה.ה טחבשאינו כלול שו ,בחלק ב' 9.4 ראה סעיף : וד לדירהשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמ (ה)

 

 :אופן בלעדי את הדירה בם או המשמשי המוצמדים לדירה ט שטחים נוספים ו רפי  .6

]קירוי הכוונה למשטח מלא דמוי תקרה )לא פרגולה(  השמש מקורה  תמתוכה מרפס ._______מ"ר:(1) שמש בשטח תמרפס 6.1

 ._______מ"ר: בשטח, אחת מעל בלבד[ הנמצא קומה

 המוצמדת(;  )יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מקום החניה ________ : מס' מקורהחניה  6.2

 )יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד(;  .ר________מ" :(2)בשטחתי דירמחסן  .36

 אין. :(3)תי בשטחירמרתף ד .46

 אין. : גג מוצמד לדירה בשטח 6.5

 אין.: (4)בשטחחצר מוצמדת  6.6

 : שטח(ות )מהו םלפרטש י   באופן בלעדי  ים את הדירהשמם או משדי מצ המו פים נוס ים,חלקים/אזור/םי טחש שי  אם 6.7

 (. הדירה תצפס רך ממפלסתור יהיה נמומסומן בתוכנית המכר. )יתכן ומפלס רצפת המכל שכ :מסתור כביסה

 

  .ן והתקנו מקומית רשות ההור שי אל בכפוףקע, רק חיצוני לבניין בקומת ות המכר כשטח משותףי נ: על שטח המסומן בתוכהערה

, שימשיות וצלונים וכו' בצורה ובמיקום  אותוכסחורף, שולחנות  גירתם, סני דוכ ן:גושימוש מסחרי כרשאית לתת   החברה תהיה

 החלטתה.לפי 

 

 : טחיםשה ובי ישת לחהערו 

  םי הקוויצר על ידנוה עולהמצך בתו אולמרפסת הוא שטח הרצפה הכת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1

של קירות הדירה  ם החיצוניים של המרפסת ועל פניהיים הבנום מעקיה אול קירות החוץ החיצוניים של פניהם ע םירהעוב

 הגובלים במרפסת.

  הרקיע לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה  ,הלק חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,הנווהכ "שמשת מרפס"בהר כי ומ

שיש בה כדי  לה  חוצהוהן מ עקרקה  הי הן בתחוםה פיזית כלשוף לבנייכפבו רוחותהלשושנת ן יחסית יי נבבה מיקומוף לפכ

 .שיפת המרפסת לשמשחעל להשפיע 

בינו לבין חלק של דירה  ד מפרי  המחסןבתוספת שטח הקירות; כאשר קיר  ןחס המ קירות וא ביןשטח הכל, הוא השטחו של מחסן  .2

 ו. אובמל ירהקיכלל שטח יתף  בשטח משובל גו המחסןר יק  שר; כאהקירשל ת הרוחב צימחלת שמתח השטח קר אחרת ייכלל

 ס"מ;   20  בעובי וץהח תלקירומתחת תיאורטי ץ של המרתף בתוספת שטח בין קירות החו טח הכלוא, הוא הששטחו של מרתף .3

  קירשר כא ;קירל הב שחהרו תיחצחת למשמת חטשייכלל רק הד בינו לבין חלק של דירה אחרת ירכאשר קיר המרתף מפ

 ואו. מלב יכלל שטח הקירי משותף שטח בל בף גורתמה

ט  ע במפריופהמ חצר ח הבין שט  5%עד  יה בשיעור שליהתומכים בהיקפה; תותר סט הקירות  , את שטחכולל חצרשל  חהשט .4

 המכר לבין השטח למעשה.



 מותנה בהיתר בניה 
וכ נ מפרט   נויים ערך לפני קבלת היתר  ו "י רש ע רק    פוף לשי י  ת התכנון ו

 

                       _________ __                                            ___________ _ 
 חתימת המוכר                                                             ימת הקונהתח            

 

   ' , גב'א',  ים פחנס

 29  ך ו ת מ 5 'עמ 07.10.2021  :תאריך  /12ש מהדורה " שהבמ  -כן משת כר ל ממפרט  /*N7דגם    /ים חדר   3ת  דיר /214 ש מגרבאר יעקב    מ/"בע  בטוצפריר שר ר זוה יה/הבנ יכות א ל דמס

 

 סטיות קבילות: .7

 אותן כסטייה ממפרט זה:המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו הסטיות 

חצר תותר סטייה גדולה   ; ואולם לעניין שטחה שלובין השטח למעשה 6-ו 5 רט בסעיפיםפובין שטח כמ 2%סטייה בשיעור של עד  )א(  

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף 

 .האבזרים למעשהזרים במפרט ומידות האבוכמויות בין מידות  5%סטייה בשיעור של עד  ב()

     

8. 
 בע"מ.  םיכלי אדרימילוסלבסק "(:האדריכללן " )"לה להיתר השקרך הבשם עו 

 בני ברק. , 59בן גוריון  : כתובת 03-7316885 פקס:        03-7316888 : טלפון  

 office@milosarc.co.il :לא"דו  
 
 

9. 
 . מם בע"נדסיהמ ש. בן אברהם   :"(המהנדס)להלן "  ון השלדנכשם האחראי לת

 
 .יבתל אב 120לון יגאל א : תובכת 03-6959482 :פקס 03-6959382 : טלפון 

 
 info@benabraham-eng.co.il :לא"דו 

 

 

 אביזריה תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ו ב. 

או  יןני בה חזית  ו אתנש יבבניין, בתנאי שלא  וחלקים אחרים חרותאת רוהכניס שינויים בחלוקה פנימית של דילי רשאהמוכר     *

 . ף ת המשו ם ברכוששטחי

 יש כזה  םא הישראלי קןהת כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות *

 

 יןי נהבר ו אי ת .1

 . (215 או מגרש 214)מגרש מגרש ל כהנמצאים ב ומסחר  יםורג מ יניניב 2תוך יין אחד מנב 1.1

 5כולל קומת קרקע ועוד ה ,(215)במגרש  8בניין ( או 214)במגרש  7בשם בנין ידוע ה בניין "גבוה" למגורים  בכל מגרש:

  קומות מגורים.

  ותיר למסחר ולשכולל קומת קרקע ה ,(215גרש )במ 4ן בני וא( 214 ש)במגר 3וע בשם בנין יד ה גוריםמל "תורב קומבניין "

 ם.יד רומש /וקהעסת /למסחרמשמש  קומות"הלבניין "רב  נושקכמו כן בניין נוסף   קומות למגורים. 18 ועוד

 .(1מס'  )כמפורט בטבלה קומות מרתף לחניה ושרות 2-3  מעל ,מגרש בכל ניםהבניי תשלוש

 פי. גא-רב דחאת משותף ים כביהבניינשת לש בכל מגרש ירשמו

 

 ם;  ורילמגדירות  70 :3,4מס' ומות ק רב ה ן י בבני       1.2

 דירות למגורים;   13 :7 מס'בבניין הגבוה 

 ;   ת למגוריםוריד 15 :8מס' בבניין הגבוה 

 ;ים בלבדהכוונה למגור, (*)דירות

 

 ,מגוריםל ו דועם שני רחד תכרחדר או מע -רה""די נאמר,  ת""הגדרו  1סעיף  4197 - ד"( התשלדירות)לפי חוק מכר  )*(

 כל צורך אחר.ל או  סק,על
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 פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה  – 1טבלה מס'  1.3 

 214 רשמגב ייניםנבה כלל משותפותמרתף קומות 

 תיאור ו א יוכינ

 קומה

ת/מעל  קומות מתח

 כניסה ת הקומלס למפ

 )ד(  בנייןעת להקוב

ת  מספר דירו

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 מרתף  תמקו

  , תו ת/ לי מע ה קומתית, ואמב: יןבכל בני

   . גותמדר י/רחד

 . מחסנים , מעברים, ת מיסעו  חניות,  כללי:

משאבות )בסמיכות  דרי מאגרי מים וח 

  מתקניםחדר/ים טכניים,  .(3לבניין 

  ים( למגורים/מסחר/משרד) ת טכניו ות ערכומ

 יות. שו והר  םננימתכת הלפי דריש

  אשר  בנייניםשל ה  ותאב שמ ה חדרי 

נים  , מוזהמרתף  בקומות  נמצאים

 . המשותףהמתקן מ

 

קנים  סופי של המתמם המיקו 

כות בקומות השונות יקבע  רע והמ

 ם. מתכנני לפי החלטת ה

 

וקמות  שונות הממ ומערכות  כןתי 

ישרתו גם בניינים  ד  חא  בבניין 

   .סמוכים 

 --- -1 מרתף  תקומ

  ות, / תלי ע מ ת,תימבואה קומ בניין:ל  בכ

   . םי מחסנ , ותרג דמ י/חדר

  ל, חדר חשמיות, מיסעות, מעבריםנח כללי:

  רכותומע  חירום, חדר ריכוז מונים, מתקנים 

לפי   ם(ורים/מסחר/משרדי מג )ל כניותט

 והרשויות. נים  תכנהמ דרישת

 

 215במגרש  לכל הבניינים קומות מרתף משותפות

 תיאור  י אוכינו

 מהוק

  ת/מעלחתקומות מ

 כניסה קומת ה לסלמפ

 )ד(  ייןובעת לבנקה

מספר דירות  

 בקומה
 הערות וש ימהשסוג 

 --- -3 תף רמ תקומ

  ות, ת/ מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

 . גותמדר י/חדר

 מחסנים, רים, מעבת, יסעו מת, יו חנ כללי:

כות טכניות  ערומם  ני מתקכניים, ר/ים ט דח

ישת  דר לפי דים(משר/ם/מסחר)למגורי 

 ת. הרשויו המתכננים ו 

חדרי המשאבות של הבניינים אשר  

ם  מוזני  נמצאים בקומות המרתף,

 . תףהמשו קן תמהמ

 

  נים המתק  ל ש מיקומם הסופי

יקבע    ומות השונותוהמערכות בק

 ים. לפי החלטת המתכננ 

 

  מותוקממ ה ותומערכות שונ  כןית

וכים  מס יינים בנ ם ג ין ישרתוני בב

ים  נים סמוכ בניי וקמו בו/או ימ

 ין. ו הבני וישרת 

 

 --- -2 ף רתמ תקומ

  ות, ת/ מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

 . גותמדר י/חדר

 . ים מחסנ , יםת, מיסעות, מעבר יו חנ :לילכ

)בסמיכות   חדרי משאבות מאגרי מים ו 

  יםקנ מתכניים, ר/ים טדח .(4לבניין 

  שרדים( חר/מ למגורים/מס ) טכניות  ת ו כרע ומ

 שויות. והר  נניםהמתכ דרישת לפי 

 --- -1 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי ת, מבואה קומתין: יניבכל ב

   . מחסניםמדרגות,  י/חדר

ר  דחת, מעברים, חניות, מיסעו  י:לכל

(,  ן המסחרבסמוך לבניי – )טרפו אים שנ 

יכוז  ר  י חדר  ,( 8ן )בסמוך לבניי חדר גנרטור

מתקנים ומערכות כניים, ר/ים טדח  .יםמונ

לפי    ר/משרדים( )למגורים/מסח טכניות

 ות. והרשוי מתכננים  רישת הד
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  7,8מס'  ""גבוה מגורים ן ייבנ

 או תיאור  יוניכ

 מהוק

מתחת/מעל  ות קומ

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  נייןהקובעת לב

  ת מספר דירו

 ומהקב
 הערות שימוש סוג ה

 1 קרקע  ןנייבל קומת הכניסה 

ת,  ים, מעליכניסה, פרוזדור מגורים, מבואת 

ים, חדר  דרגות, חדר לרווחת הדיירחדר מ

  אשפה/חדר  ים, חסנ מ לות,ים/ עגאופני 

י  פל  טכניותת  כו רע מו  ם י נ קתמ , רו מיחז 

 ננים והרשויות. ת המתכ דריש 

 . ותפתר מש חצ /צובר גז בפיתוח 

 1-3 ים רוגמקומות 
3 

 בכל קומה( )

ת, חדר  מתית, מעלימגורים, מבואה קו 

י  כות טכניות לפ קנים ומערמדרגות, מת 

 נים והרשויות. דרישת המתכנ

--- 

 4 מגורים קומות 
 2 :7ין י בנב

 3: 8ין י בנב

ית, חדר  עלמ ,ת י תמ ו ק אה ו ב מ ,מגורים

לפי  מתקנים ומערכות טכניות  מדרגות,

 שויות. דרישת המתכננים והר

--- 

 ה עליונ מגוריםמת וק

 )פנטהאוז(
5 

 1: 7בניין ב

 2: 8בבניין 

מעלית, חדר  אה קומתית, מגורים, מבו 

פי  נים ומערכות טכניות למדרגות, מתק

 . ת ו י שורים וההמתכננ דרישת 

--- 

 גג עליון

 (י)ראש
--- --- 

מתקנים   ריות,ות סולארגות, מערכמד רדח

פות/ פרטיות(, לפי  ומערכות טכניות )משות

 והרשויות. המתכננים   תש י דר

--- 

 --- --- --- 6 ת למגורים סך הכל קומו

 בבניין קומות סך הכל 
 . 8 : 7בבניין 

 . 9 : 8בבניין 
 י(. אש)הר לא נכלל הגג העליון תהקומו  במניין 

 
 3,4מס'  מות"קו  בר" ריםמגו ן יבני 

 

 ר ואתי וא יוכינ

 מהוק

  עלת מתחת/ממוקו

 כניסה קומת הס למפל

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש שה סוג

 ןלבנייקומת הכניסה 

 214 במגרש
 --- קרקע 

רים,  סה, פרוזדומבואת כני  למגורים:

, חדר לרווחת  רגות חדרי מד מעליות, 

גלות, חדר ע  , חדרופנייםחדר א ם, הדיירי 

 ר. ו זח י מחסנית, חדר ד

בים  , מרחים מסחר, מחסנ י ח שט ר:חסמל

 ממ"מ(. וגנים )מ

  מתקנים ומערכות,  חדר גנרטור כללי: 

לפי    סחר/משרדים( רים/מ)למגו  ותני כט

 והרשויות.   םת המתכנני דריש 

 ותפת. תוח/ חצר מש צובר גז בפי

 ןלבניייסה הכנ קומת

 215במגרש 
 --- קרקע 

ם,  י רסה, פרוזדוי נ כ  ואתמב ים:למגור

וחת  ו ר ל דרח , ת ו גמדר  י ר דחמעליות, 

ר עגלות, חדר יים, חדאופנ   , חדריםהדייר 

 דחסנית, חדר מיחזור. 

סנים, מרחבים  מסחר, מח י ח טש מסחר: ל

 . מוגנים )ממ"מ( 

  ים ומערכות טכניות קנ מתכללי: 

דרישת  י לפורים/מסחר/משרדים( מג)ל

 ים והרשויות. המתכננ 

 ת. פת ר משו וח/ חצז בפיתג  צובר

 1-17 ורים גמקומות 
4 

 ( המקו  לכב)

ים,  וזדורת, פרתי מבואה קומ  ,םיורגמ

אשפה    תת, חדרי מדרגות, מצנחמעליו 

לפי   ניותומערכות טכ  םי )שוט(, מתקנ 

 רשויות. דרישת המתכננים וה

--- 
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 ר ואתי וא יוכינ

 מהוק

  עלת מתחת/ממוקו

 כניסה קומת הס למפל

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש שה סוג

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
18 2 

מתית, פרוזדורים,  ו קמבואה  מגורים,

אשפה    תח, מצנמדרגות חדרי  ת, מעליו 

י  פל  תו יטכנ   תוכרע , מתקנים ומ)שוט(

 יות. והרשום  ת המתכנני ש י רד

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ות,  וחדר משאב ם י מחדרי מדרגות, מאגר 

כות  ם ומערמתקני  מערכות סולאריות,

י דרישת ת(, לפ פרטיו   טכניות )משותפות/

 ת. והרשויו   המתכננים

  חדר המשאבות  :215במגרש 

המשאבות  לכל המגרש, משותף 

שבחדר תקבלנה הזנה מהלוח  

 הציבורי של הבניין. 

על לוחות המשאבות יהיו מונים  

פרטיים אשר יאפשרו לדיירי הבניין  

להתחשבן עם יתר הדיירים  הגבוה 

 . בפרויקט

 --- --- --- 18 רים גוסך הכל קומות למ

 ות בבנייןסך הכל קומ
 . 21 : 3 בבניין

 . 22 : 4בבניין 
 י(. ראש)ה וןליל הגג הע כלנ  אל  תמו ו קה ין י נמב

 

  :והבהרות הערות

  .הבניה ירת יהייתכנו שינויים בטבלה בהתאם ל (א)

 ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה   ןלבניי קובעת הכניסה ההיא סות לציין איזו מהכנין, יש לבניי  אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 . [(רלהית )בקשה  

 מגרש( לקומות שמעל קומת הקרקע. ים )בכלמשרד/עסוקהת/יין המסחרנבל ניט רפ יו ביט הז טתן במפרלא ינ )ג(   

 

 : מגורים בכל בניין )ראשי(  ףמשות ותג רדמחדר  1.4

   ;2 :3,4 ניםבבניי  ;1 :7,8 ניםי בבני   :כל בניין ברגות מדה י פר חדרסמ

קומת   ספלממקורה מ :4,8 ניםי ני בב ;גגס הלמפל עד -2קומת מרתף לס פממה רומק :3,7נים בבניי  אפיון כל חדר מדרגות:

 ; גגה לספלמעד  -3 תף מר

 ן. יא  חדרי מדרגות נוספים:

ו/או עם  אית ללותהיה חשמל 24.81ס' ת מלדרישות התקן הישראלי למעליו איםהמעליות תתיש;  :מגורים בניין כל ב יותמעל 1.5

   ;3 :3,4 ניםבבניי  ;1 :7,8ם ני ניי בב :בניין  לכב יותהמעלר מספ חדר מכונות. 

  ; 9 :8ן בבניי ; 8 :7ן בבניי ; 22 :4ן בבניי ; 21 :3ן בבניי :תלי מעלמספר התחנות 

 ;  8,13,8 :3,4 ניםבבניי  ;8 :7,8נים בבניי  :יתמעללוסעים נ רמספ

 . (כל דין וראותלהתאם , בהבכל בניין  )באחת בלבד .בדבל 3,4ם  ניבבניי  יש :)*(תמנגנון פיקוד שב

 לכלומגובה המעקה ועד לתקרת התא  האקן מר חורי תותבא ריהק לע. םכיינא ת"ם בלוחופלב ופ ויצ  קירות התא :תאכל  גימור

ור או  תנצבוע ב יצבע סופה צבועה בת התא תהיקרמ"מ לפחות. ת 27י של ו שיש בעובופה בגרניט א צ. ריצפת התא תרוחב התא

  קערקהת מוק)ב מלא הט מיהיה מאסף  :תו י ית/פיקוד המעל יפה.עק  שירה אותאורה י קן בהתת ותומונמכ ע"י תקרהסה תכו

 "יעד". פיקוד פיקוד האו יותר יהיה מעליות  ושלש ונים(. במידה ובקבוצה תהיינהו יהכ ני מאסף לש

 ות: ומהקמספר אם ל בהת נקבעתהמעלית  רותמהי 

 '.' / שמ 2.0 תמהירו :3,4 ניםבבניי  .' / ש'מ 1.0 ותמהיר :7,8נים ניי בב

 . ןאי מר:עמדת שו  1.6

עיף  לס  תאםבה לו/או חב' הניהו  רי הבנייןיי ד  נציגות י"ע  ד שבת, שהפעלתו תקבע פיקו נון  ג נמ לית בעלת ע מב  הנוו כ ה י כ ר הבו מ  –"מעלית שבת"   )*(

 . 1969-בחוק  המקרקעין תשכ"ט ז'  59
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 : (מגורים ין )בכל בנ מרת גדו ין ועבו חומרי הבני  .2

  .בשילוב רגילהמתועשת ו :שיטת הבניה; השלד ת מהנדסיותכנלפי  שלד הבניין: 2.1

 ; השלד לפי חישובי מהנדס :עובי  .םטרומיי/ועשיםים מתבטון מזוין מאלמנט ו/או יןבטון מזו  :רמו ח :ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

    . 1חלק  1004מס' ישראלי  ןתק  פיל סטי:קו א בידוד 1045 ישראל מס'תקן לפי  :תרמי בידוד 

   .1045' סמ  ישראלי  ןתק לפי :בידוד תרמי ; השלד סמהנד  יבלפי חישו :בי ו ע .יןזומ ון טב :חומר :תקרה קומתיתה ו רצפ 2.3

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  ד אקוסטי:ידו . בעץיות הלפי החלט :בשיטה

  קן הישראלי למניעת החלקה.תשות הם לדרי תאבההחלקה גורים יהיה נגד המ ניין ריצוף ב

  השלד. מהנדס לפי חישובי :י עובהשלד.  מהנדס  תכנוןי , לפןו טמתועשים מב םינטאלמ וא ן,י וזמבטון  :חומר בניין:ה ותגג 2.4

   .1045 לפי תקן ישראלי מס' :מי בידוד תר .ודרישות התקנים הרלובנטיים לפי הנחיות היועץטום: ז ואי שיפועי ניקו 

  לולבאם מכ .לדהש דסמהנ  תוי נחה ו יהתכנון האדריכל לפי הגילבשילוב ר מתועשת למחצה, /מתועשת :ץ ת חוקירו  2.5

 , (אחראו  בלוק תאי )איטונגאו  ,גבסבלוקי  גבס,חות ולובצד הפונה לדירות, החוץ קיר  ת שלימ ינ בדופן פ ,מתועש למחצה/עשמתו

 .  1045 ס'י מישראל  לפי תקן :בידוד תרמי דס. הנמהן נו תכלפי : בי עו  ית.מידה בתקינה הרלבנטף לעבכפו להכו  

 .י מכון התקנים הישראל " שלירוק ן ק"תו ת לי בע ו י יה ים פנ תרו י קו  צבעי תקרות

 חוץ: קירות גימור  2.6

 ניה. הבר ם בהיתהכל לפי התנאי יקה.קרמ חיפוי קשיח דוגמתו/או אבן מלאכותית,    ו/או  טבעיתאבן  :עיקרי  ,פוי צי /חיפוי  2.6.1

 אחרים;   יםי ופחי משולב עם שכבות( 2טיח ) :ח חוץ י ט 2.6.2

 ת המקומית. שואום עם הרת ב םוחלוקת הציפויי , גווןוגות ס נשלה רשאי יהי לכריהאד :רחא י ופי ח 2.6.3

  נדס ה מ   ת יו נח ה פי ל ב,משול וא ו/ (אחר וא /ו טונג)אי בלוק תאי אוו/בלוקי בטון   אוו/ מזוין  בטון  ירות: חומר:דהן יפרדה בקירות ה 2.7

 .  1  חלק 1004פי ת"י    על   ש ר נד י ה סט ו ק הא   ד ו ד עניקו את שיעור הבי י   רה ק מ   ל בכ ו   האקוסטי,   השלד והיועץ 

 .משולב לפי תכנון המהנדס, גובה לפי תכנון האדריכל  או/ובלוק  אוו/בטון  :חומר וגובה :ככל שיש() תו מרפס קיר הפרדה בין 

 :מדרגות י /רדח 2.8

גות  רדמ ה חדריל טיוסאק ההבידוד  ;שובי המהנדסחי לפי עובי: .בלמשואו בנוי  או זוין מבטון  חומר: ת:מעטפת קירו  2.8.1

 ת כל דין.י הוראועל פ וצעבי תוהמעלי

כון טעם מוק" מבעל "תו תקן יר פנלים( כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי )ם )וליבשיפ חיפוי ומר:פנים: ח ירות גימור ק 2.8.2

 . לתקרה דע לי(שראהי התקנים

  (.ילאשר הי םניתקה  וןכו תקן ירוק" מטעם מ"תל עב) סינטטי דיסוטיח   ה: חומר:רר תקוגימ

  דרישות התקנים הרלבנטיים,ללבן בהתאם אצו צמנט ר ט אוורצלן  גרניט פאו  ה רו מאבן נסוהמדרגות יהי ת:ו גרדמ 2.8.3

 כנגד החלקה.  ספסיםים מחוסופסטים( י הבניים )פודומשטחרגות ובעלות שיפולים תואמים לאורך המד

 ין.כל ד יפיבוצע על  תו ית/ מעליוהת גו דרמהאקוסטי לחדר/י ה דודהבי דוד אקוסטי:י ב 2.8.4

 . 1142, בהתאם לת"י (דות מאחז ישולב )לרבמבנוי ו/או מתכת ו/או  :דמאחז י  /קהמע 2.8.5

   .המדרגות י/ חדרבאמצעות  :עליה לגג 2.8.6

 : יתמתקו מבואה )לובי(  2.9

ט  או גרני יקהקרמ  או)שיש(    הרסו אבן נ תגמוד ,בחיפוי קשיח יהיה  ניםת פ גימור קירו ומר:ח קומתית: מבואה  יםנרות פר קי מוגי 

  בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים)טיח וצבע יבוצע הקשיח חיפוי מעל ה ,חותלפ  דלתותמשקופי ה הבוגרצלן, עד לפו

 רה. לתקעד  י(הישראל

  אל תמונמכ הקרת לשבמקרה . הישראלי( יםנקהתן רוק" מטעם מכוי  בעל "תו תקן)טטי נ סי די ס+  יחט :חומר תקרה:גימור 

 .  רצלןיט פוגרנ וא האבן נסור: וףריצה זו. רתק מעל צע טיחיבו

 :ראשית כניסה )לובי(מבואה  2.10

  תלבה משקוף דעד לגו לפחותוצלן, ורניט פרקרמיקה או ג יש( אוורה )שחיפוי קשיח, כדוגמת אבן נס  :חומר :ימור קירות פניםג

 .הישראלי( םניכון התקמעם מט "תקן ירוק  תו"ל בע)י ל יקרא עבקשיח יבוצע טיח וצי היפו מעל החהכניסה. 

 או תקרה דקורטיבית.  תקרת משנהו/או  ק"(,תקן ירו )"בעל תוטטי סינ  סיד+  טיח: מרו ח :תקרהר ומי ג

העומדים בתקן  ו "ר, מ 0.64-ד לא יפחת מדולן. שטח האריח הבצט פורג גרניסויחים מורה )שיש( או ארנס  אבןר: חומ :ריצוף

 . חלקהה תענילמ 2279י לארשהי
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בטון טבעי צבוע  חומר: גימור תקרה:ין סינטטי. לבבמצבוע משולב,  ו/אוטיח  ו/אוי  בטון טבע :הי נקירות חור מ י ג  ה:מקור חניה 2.11

יות, סימון חנ  ולל, כבמסעה לא משופעתק חלומ בטוןקומות.  ה בין  משופעתה במסע ןבטו  רצפת חניה:ר מו גי . טיבמלבין סינט 

 ה.וענתועץ הי ות י חנה  ט לפיולשיו רומספ

לפי   בין סינטטי דוגמת פוליסיד או חומר דומה,למטיח + צבע  קרה:קירות ות: חריםטכניים וא םי רחסנים, לחדם למוזדורי רפ

 .החלטת החברה

  :ותףחדרים לשימוש מש     2.12

 מה. כדו( ו)ככל שיהיו כנייםים טר/חד

   -יים נם טכבחדרי :רהקת רגימו . (כו'ים וחשמל, מ נותארו  ומחות,ט געמל) יסיד,לופ  תמגוסינטטי ד צבוע בצבעח טי :גימור קירות

 . בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקניםכל הצבעים,  צבע סינטטי.בטון צבוע ב       

 . בשולאו מפורצלן  וא ראצו ה או טיק רמחי ק ארי :גימור רצפה       

 יה. נ בהר י היתפל, הנומבורות לאשפה ט : אשפה תיראצ            

 

  :תהערו 

 "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. יהיו בעלי פנים  כל צבעי תקרות וקירות .1

הישראלי   התקן ם לדרישות התאה בהי י  ותפים(שים המובשטח בדירות) חלקי הבניין השוניםבצוף  י רדרגת מניעת ההחלקה של ה .2

    .החלקלמניעת ה 2279

 

ידי מערכת נשלטת על חשמלית ה ת פתיחהגת, בעלזוגום מאלומיני ת לד התהי  ןיני לב יסההכנדלת  :ן ניי בל ראשית הסי נכת דל 2.13

  .אינטרקום ומחזיר שמן

 ר שמן.זימחש, כולל ת אדלתו  :גותדרמ דלתות חדר 2.14

 .חות פדלת ם:יי טכנים רחדות דלת  

    .(בדבל תומו הק י בר ינ יבבני יש ) :מתי וקדלתות לובי  2.15

 .יש :משותפים וחלקים   חדרים ,םכניי ים ט/חדר חניות, ,ותמדרגות, מבואות קומתי  , חדרובי , לן בנייכל לה יסבכנ, הרו תא 2.16

  ולחצן קומתית האמבו/קבועה בחדר המדרגות לילהת ורבת לתאשגנון ה, ומנכל קומב ורהדלקת א  חצןהיו לים יור מג בבניין ה              

   .מתיתה קווא מב/ותגרדר המחדר באו   תקלדה להדירה ךמתו

  יכל.דרהא עיצובהחיצוני בלבד(  בגוון לפי  קםר או ציפוי אחר )בחלפח מכופף צבוע בתנו ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

   או ,ןסחמלכל רד נפ  נהומ ילופין התקנת חלאו  המחסנים למונה נפרד,של כל ל החשמת ונר הזחיבו :רתייםי ד במחסניםרה תאו  2.18

 . בחירת המוכר והחלטתו עפ"ין המחסיך משוירתי אליו דה למונה         

 ים  ניין/בה של ף המשות כושהר שמל שלהחת הזנה ממערכ : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה ו מל חיבור חש 2.19

 יין הסמוך  נבבקמו ימו  ו/אווך  סמה  ןיי נבבקמו ימו  ךא,  ןיאשר ישרתו הבני  פותל )יתכנו מערכות משותהחשמס נדנון מה כלפי ת  

 וישרתו גם הבניין, בכפוף לאישור הרשויות השונות(.   

 . תקומימ הות רש ה שתריד ר יהיה לפימספ. עיצוב הארמו בחזית הבניין יותקן מספר בניין חיצוני ו מספר בניין: 2.20

 

 פרטי זיהוי(  – 'לאמור בפרק א ירה )בנוסףהדאור תי  .3

 : *ההדירבה גו  3.1

 מ'. 2.50-לא פחות מ קרההת תיתוף עד תחיצ פני הר מ דירהבה הו ג   

 מ';  2.05 -: לא פחות מרגובה חדרי שרות ופרוזדו    

 ';מ 2.05 -פחות מ אל : *גובה מחסן דירתי )באם נרכש(  

שטח ה ברידה הב. בכל מקרה גוהננמכות מקומיות ותקרות משות, הטילכות, ברת, מעת קורועט תחמל הערה: *

 לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין. ת נוקתרה על פי הדיחלקי  יבע לגהקבו לימינ ימה
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 .ם אותהמשי המשלה או ם די בדירה ובשטחים המוצמ רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2

 זו(.טבלה  שלאחר ,ותהבהר/תבהערו ט יתר ראה פרו )  
 

 (1)רותיקחומר  תיאור 

 ( 2)רותקתו רות גמר קי
 (4)יחיפוחי ריא תודימו

 ( "מ)בס

 (4)וי יפוח (3)ריצוף
 מידות אריחים )בס"מ( 

 ריצוף
"ר/ מ"א  מחיר לזיכוי למ

 חדשים  בשקלים
 הערות

 . בהמשך  ת בהערו  טראה פרו אין ( 3)ה רא ( 2) אהר ( 1)בלוקי בטון  בטון,  כניסה 

 . שך המבת ו רע הב טוראה פר אין ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)בלוקי בטון  ון, טב ור די   ר חד 

 ( 1)בטון קי ו בל בטון,  ח ב ט מ 
 אין ( 3) האר ( 2) אהר

 ראה פרוט בהערות בהמשך. 
 אין ( 4)ראה  חתון ת ארון    חיפוי מעל משטח 

 . שך בהמ ות ערהט בורראה פ  אין ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)ון בלוקי בט , ון בט ל פינת אוכ 

 . ות בהמשך הערב טרוראה פ  אין ( 3)ראה  ( 2) האר ( 1)ן בלוקי בטו ון, טב ר וזדו ר פ 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)בלוקי בטון  בטון,  ם י נה הור שי   ר ד ח 

 ממ"ד 
 ן  זוי בטון מ 

 הוראות הג"א  יפל
 . ה פרוט בהערות בהמשך אר אין ( 3)ראה  לפי מפרט הג"א 

 כללי   רחצה חדר  
 )אמבטיה( 

 ( 1)וקי בטון לב , בטון 
 אין ( 3)ראה  ( 2) אהר

 . ךבהמש  רות ראה פרוט בהע 

 אין ( 4)ראה  ןלפורצ  ניטר ג יפו חי 

 ( 1)בטון, בלוקי בטון  ורחים א   תי שירו 
 אין ( 3)ראה  ( 2) אהר

 ראה פרוט בהערות  בהמשך. 
 ןאי ( 4)ראה  צלןורגרניט פחיפוי 

 . בהערות בהמשך  טוראה פר ןאי ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)טון ב י לוק , בון טב ת שרות פס מר 

 אין ( 3)ראה  2.6 ף י ע אה ס ר ( 1)טון ב  י וק בל בטון,  ש  שמ   ת מרפס 
 . 2.6ראה סעיף וני יצח י/ציפוי קיר פו חי 

 שך. בהערות בהמ ראה גם פרוט

 3.4ראה סעיף  אין אין ( 2) אהר ( 1)ן בלוקי בטו בטון,  ה יס כב   מסתור 

 דירתי  ן  מחס 
 צמד או מחסן מו 

 ( שהוצמד )ככל  
 ןאי ( 3)ה אר ( 2) אהר ( 1)בטון קי ו לב ן, בטו

תכנון   יפל ן חס ירות מעובי ק 
 יןכל ד יולפ  ס הנדהמ/כל האדרי 

 

 בלה: טל תו רהבוהרות עה

  :חומר קירות ( 1)

 הלן: תנאים לות גבס בס או לוח בלוקי בטון תאי/בלקי גב/בטון/בלוקי בטון :מויים שע יו הי ם בדירה  צות הפני ומחי  קירות

 ות."מ לפחמ 0.6 עובי דופן הפרופילים -

 .חות"מ לפמ 70 םילירופרוחב הפ -

 אלי(.רנימ / תזכוכי /ם עיסלצמר ) ג למ"קק" 12 ותל לחפות שיפצב 2"בידוד  -

 :יהיו אחד מאלהמכל צד של מחיצת הגבס 

בעל  ר לנגיפה מחוזק ומשופמ"מ לפחות,  15.9בי לוח בעו מ"מ לפחות )מחיצה דו קרומית(, או לחילופין 12.5 וביבע תלוחו 2 -

 (. תק לפחומ"/ק"ג 1000) בוההיפות גצפ

 . ותוחהלספק ן/י היצר פרט ומ  ותתאם להוראהב ויהי צוע הבי פרטי

 למפרטיו.  םתמאהת תר בכתב את הלוחות ויאשות יבצע פיקוח צמוד אחר התקנ חול ה קפסיצרן 
 

ו אל  ל קירותהפנים שפת טעמן שניתתועשת למחצה, / מ ועשת יטה המת וצעים בשהחוץ מב בבניה רוויה, כאשר קירות :קירות חוץ 

בידוד ": 1045נטית לרבות בת"י בהרל הניבתק  הלעמיד ף פובכל . הכאיאו בלוק ת  ןובטבלוק בס, ג יקובלות גבס, ה מלוחויעש היהת

 . בטוןבלוקי דים למים" או מ"י היצרן "כעמירים עים המוגדהקירות בבלוק יבנומקרה  רחצה בכל בחדרי, ל מקרהכב. (" םל בנייניתרמי ש
 

 :תו קרת/תקירו גמר  ( 2)

 בהתאם ההקירות. במרחב המוגן הגמר יהי  לש הינר הבחומל  אםהתאו בי צבע אקריל+  חיטת יהיה, ילנו נציקונבניה : בבירותגמר הק

 : לבן. גוון  .צבע אקרילי  + ף עורהקוד ות פהנחיל

 לבן.  :ון גו  .ילי+ צבע אקר רף העו הנחיות פקודל בהתאם הרחב המוגן הגמר יהימבינטטי. + סיד סטיח  :מר תקרותג
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 . ןב: לון גו  .ליריאקע צבפוי(: חי אלל ם)בתחו תיםו ר י שו  הצחדרי רח קירות ב גמר
 

 :סותפרגמר קירות במ

 לא תשלום נוסף.  לתות זיח הל לה כדוגמת כגמר הקירות במרפסות יהי 

וי  בנ  או םנטייהרלבתקנים ות ה לדריש  מתהתואכית יום משולב עם זכורת(. מעקה אלומינאח קבעלא נ )באם :עיצוב מעקות המרפסות

 ת. זיגמת החכדו

 . ים הישראלי נקם מכון התמטע" קו רתקן י  ו "תי עלביהיו פנים  רותי קו ת רו בעי התקצ לכ

 

   :ריצוף ( 3) 

 ת. לבנטיו קה הרקינה והחקיבדרישות הת ' העומד (, סוג אה יותקנו אריחים מסוג פורצלן )גרניט פורצלןרבדי יםרדהח מערכותלכל  

 ח. קשי יופיירות חקה מרבגצוין  אם כן אלא ,תחולפס"מ  7 הבוגב וף מר הריצרות מחויק ל היקף השיפולים בכוף יכלול יצהר

  .וליםיפשבך רשיח אין צובהם קיר החוץ מחופה בחיפוי ק תבמקומו

ה התואמים  מכל סדר ניםוו ת/גדוגמאו  3-ו ת של ריצוף סדרו 4ות, לכל הפח ג לקונה,לכל מידת אריח, המיועד לריצוף, המוכר יצי

 לי. ניטר רי הגוון בבם מהד  חות אחים, לפגורמ תרודי בשימוש ב םיחישכפוצים וגוונים נ/לדוגמאות

)למילוי  של רובה גוונים  שניהמוכר יציג לקונה בחירה בין (.  LAPPATO) "תי"מבריק חלק אחת מבין הסדרות תהיה בגימור  לפחות

 .כהה ר וון אפוגאחרת בר והבהי אפורון וגבת  אחות, בין אריחים(. וגפ  -מישקים 

  שור והצהרת הספק( י א  י " פקה )עפ לאס   תן ני   ו ינא    ס"מ  455/4ת  דו צוף במי י רל   ח אריבמידה ו   
 ט להלן:פי כמפוראריח חלו יה חייב להציע לקונה סדרה נוספת או מידות  יהולם א   ו אל  ריח במידות המוכר יהיה פטור מהצגת א 

   חלטת המוכר( : לה )הבחירה בין החלופות היא    

 ף בנוס   דות חלופיות אריח במי    א. 

 צוף ת של רי סדרו   5יציג לקונה, לכל הפחות,    המוכר ,  ח י אר  ת ידמ לכל  כלומר לכל מידת אריח המיועד לריצוף,     של ריצוף ת  ספ נו רה ד ס   . ב   

 ר ניטרלי;היב  ם בגוון ה מ אחד    ת לפחו ,  ת מגורים ו רי בד   ש מובשי  כיחים גוונים נפוצים וש מאות/ דוגמאות/גוונים התואמים לדוג   3-ו 
גרניט )   ן פורצלאריחים מסוג  .  סוג א'   . ס"מ   60/60ות  ד ימ ב ם  יחי רא  : ( ותמרפס ו יםשירות ,רחצה  חדרט ע)למ הרי הד ל בכוף צי ר -

 .ת ו לפח   R-9החלקה  נגדות ל ת ה  ת ג ובדר   נטיות ב הרל   ת התקינה והחקיקה ודרישו   2279העומד בדרישות ת"י  .  ( פורצלן 

מסוג  ם אריחי .  ' אג  ו ס ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  דות דייר ממי לבחירת ה  :תו רי ת שמרפס ם/ותי ר י ש/רחצה בחדרף צו רי  - 

 י בחדר  -  לקה גדות להח דרגת התנ נטיות וב ב ודרישות התקינה והחקיקה הרל   2279ות ת"י  העומד בדריש . ( גרניט פורצלן )   פורצלן 

 .לפחות   R-9  בשירותים ,  ות פח ל   R-11חת  ל קתא מ וברצפת   , לפחות   R-10  רחצה 

. ( גרניט פורצלן )   פורצלן וג  יחים מס א'. אר  ג ו ס ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  ות ידמ מ  ר י ידרת ה לבחי  :שמש תסבמרפ ףו צרי  -

  לפחות. R-10 להחלקה    תנגדות בדרגת ה נטיות ו בל ר ה חקיקה  התקינה וה  ודרישות  2279ת"י  ת  והעומד בדריש 

 וכר. רת המ בחיי  "עפ ים במידות  יחר א (: שהוצמדל ככ רתי אוי ד) חסן במ ףו צרי  -

 

  :רותי ק י וחיפ ( 4) 

ם  אמיהתומכל סדרה  גווניםגמאות/דו 3-סדרות של ריצוף ו 4לקונה, לכל הפחות, ר יציג וכלחיפוי, המ יח, המיועד לכל מידת אר  

 יטרלי. נ רוון בהי בגמהם ד  חא תמגורים, לפחות רומוש בדי ישם ב צים ושכיחיים נפוונגו/וגמאותלד

לוי  רובה )למי ים שלונגו 3 בחירה בין יג לקונההמוכר יצ(.  LAPPATO) "תיק יק חל"מבר ימוריה בג תה תורסד ת מבין הת אחולפח  

 .ןולב כהה וראפ ,בהיראפור  םי נ בגוו פוגות, בין אריחים( –מישקים 

בהסכמת , להציע אישר  אהיכר ומ ה  ס"מ.    30/60, מ  ס" במידות  .  ( לן פורצ   גרניט )   פורצלן אריחים מסוג  סוג א'.  :שירותים ,הרחצ דרבח -

  רה.נוי במחיר הדי ס"מ ללא שי 33X33ס"מ,  20X50ספות רט וכן במידות נוים במידות דומות למפו ריח , אהקונה

  -רה י ועד לתקמעל החיפו . ותחלפ הדלתמשקוף נוי מהמחיר עד גובה שיא נה ללקו ה במידות לבחירת רחצה י/רדחב רותחיפוי קי

 . יליצבע אקר + טיח

 : טיח + צבע אקרילי. ת ירוי ובקמעל החיפומ'.  1.50עד גובה  הרחצה  דריבח במידות כמפורטרות י קיופ חי םית וריהש רדבח

שטח ך מ ראו   לכל   לפחות   ס"מ   60בגובה    חברה. ה ת  לטפי הח ל   ות סוג א' במיד  ( רצלן פו ו  א   לרגי )   מיקה קר י יח אר:  מטבחחיפוי ב - 

עליון של החיפוי בקו הסף ה   וסביבו  נור הת   ת תואם מאחורי קירו פוי י ח  -  BI  ת חידי ב   ו ינא  כאשר התנור   .  ( תחתון   )מעל ארון   העבודה 

  קרילי. צבע א   +   ח יט  רות: חיפוי ובקי ל הריצוף(. מעל ה מ' מע   1.50הרצפה )גובה  ד  וע  הקרמי 
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 רות. הה לגמר הקיוי קרמיקה ז יפח ו יקוסט ידוד אמובנית כולל ב סגירהע וצה תבילוג לצנרת

מים לחלקי  רבמעת ניעלמ םנטייבנים הרלשות התק ן ולפי דרידי כל יאטמו לפי הוראות םטובירם  ירוזאב יםקזנוה ת הרצפו , רותיהק

 רים סמוכים. דחו/או  בניין

 

  ת:רו הע

  רבעת מענטיים למניהרלב ישות התקניםדין ולפי דרהם ייאטמו לפי הוראות ם באזורים הרטוביהקירות, הרצפות והנקזי איטום:

 . ם. סמוכים ריבניין/חדחלקי מים ל  

 . ס"מ 2 -כעד  ל ש שהפר ןכתיי  ,ם סמוכיםלילח ביןל  ומרפסת שרות, מ"דרחצה, מ ירדחירה,  לד יסהבכנ – הפרשי מפלסים

 .בגובה לפי כל דין)מדרגה(  מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /למרפסות שמשביציאה  

 עד גובה "אריחים שלמים". ו א ,לפחותבטבלה  המצויןה לגובעד שה יעת ויר הק י פוגובה חי  - ותי קיר ופי ח 

  החלטת החברה.   ס"מ, לפי   60  -פחות מ   ן שאורכ באם יש פינות קמורות    , PVC  או   יום אלומינ   ל י פרופ מ ת  ו נ י פ   עו וצ יב   –  וי חיפ נות ב י פ   ל פרופי 

 ף בדירה. ו יצהר שלה רקש ו/או הב ליטובצע ת לא הרהחבי פק יודגש כלמניעת ס - הברקהליטוש/ 

 שתותקן    לוככר, נית המככ, בתולכלב וא /ו יקדומב ,ןתסומ כרחהב אן, לפי החלטת החברה, מובהר כי לקתותבאם – תרה/ו , קו הולרגפ 

  האדריכל. , לפי תכנוןמשולבו/או ו/או אלומיניום  פלדה ו/או ןעץ ו/או בטו מ ויהתהיה עש        

 רכותעמל מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות תות ית וחזי קירו בשול עטלמ מ לפחות, ס" 7 הובבג  ,וף ר הריצ ם( מחומ)פנלי – םי לשיפו 

 פינות )גרונג(.  טוםקי ים, ללאל ושיפו ויפיח .יםני טכ םיור ואז

ש  נדר צולריצוף טרא ת.לפחו ממ" 3 של ת(יחים )פוגוע מרווח בין אר צובינדרש נים לריצוף וחיפוי, ות התקלפי דריש – וגות(מרווחים )פ

 חות.לפמ"מ  1 של וחרומ
 

 (במפרט מכר זהיף אחר בסעאו  טבלהכך ב ן ויצ םא רק לעו פב  נו לעיל יותק תו ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהער דוכי צי מובהר )

 

 נות:ארו  3.3

   ח תחתון:מטב ארון    3.3.1

יים  ירהכנה לכ ,ריוהכל שה וח שטלהתקנה  מתאיםפתח ה ךות יחיור, , תושבת לכת, מגירות, מדפים הארון יכלול דלתו -

  ים.ח כלנה למדיכ(, ההצתלה למשדת חוקנו לגז לבישו  דתו נקוך פתח מתאים להתקנה שטוחה, יתחו בותוש)ת נותמוב

 ס"מ.  60-לתות, יהיה כעומק הארון, כולל חזית הד •

  יצוף. מעל פני הרס"מ  90-ה יהיה כגובה סף עליון של משטח העבוד •

רטיבות של תחתית  ם למניעת למי דימעפוי מ ובחיס" 10-כל קל( בגובה שוס)ה י נו ב ההתקן הגברון תוית האתחתב •

 .וןרהא

 מ"מ לפחות. 17-18ובי בעיץ( )סנדווד בול ץמעו יה י פיםדמהו  ןוגוף האר  •

 מ לפחות.מ" 5-6)דיקט( בעובי  היה מעץ לבודון י האר בג •

 .  נגירמפו סטפולוחות  / MDF/וויץ( נד)ס לבוד עשויות מעץהארון תהיינה ות דלת •

  תלוסימ תובעל הני יה תמגירות ה ו.קלפחות, לכל גובהו ולכל עומ ס"מ 60ב ברוח מגירותיחידת  ולהארון יכל •

 . תמתכת מופיוקטלס

  נות מכנייםפתרו רון, יותקנו הפינה של הא דרש ולא יותר. ביחידתת בלבד, אם נה אחפינ לוארון המטבח התחתון יכל •

 ך. ערה ושו ו א  נרק קורגמת מג'יכדו לף נש ןולאחס

 : לרכיבים המפורטים להלן םהיו בהתאיח המטב ארונותוי ציפ גיסו    -

 תכת.ות מידי ינג.פורמ טוספ / הקרמייפו  :ינפוי חיצו יצ •

 ה. ן או פורמייקמלמיים: פ דציפוי פנימי וגמר מ •

 ן:כמפורט להלר וכמ ה חריבש קיםר ו/או הספג המוכצישי ווניםך סוגים וג לבחירת הקונה מתוסוגי הציפוי וגווניו יהיו    -

ן  וובג מהםאחד ולבן   בעבצ םהמאחד  ,הריחונים לבש  יםנגוו  5הציג בפני הקונה לפחות כר לוהמ: על חיצוניציפוי  •

 ניטרלי. 

  לבן. בגוון ציפוי פנימי: •
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ר וכהמל ינם, עלא להתק ייר שדה טי ל. החהחלטת הקונהלרון תחתון הינם יח, תנור וכו' מובנים באקנה של מדתכנון והת -

 אלל) םובניהמ םיי ם החשמלליהכ , במקומות שיועדו להתקנתת ומדפיםולתבות דתו, לרח בשלמוטבאת ארון המק ספל

 דרשות. ת הנ הכנולרבות ה (ליםחל

 ;המשךערה בראה ה מידות: ( 1)  

 

ת חופלא בי עוב המשטח עבוד הקונה רתחיבלתקן התחתון יו לכל אורך הארון :מעל ארון מטבח תחתון: תיאור עבודהמשטח 

(,  נייןי העלפ 1,2 יםקלח) 4440  י"תדרישות ל הנועקיסר או שווה ערך(, ה  ןדוגמת אבכ)  ימריתאו פולבעית ן טבאמ ס"מ 2-מ

  ף המשטחחה של כיור. בהיקהמשטח יותאם להתקנה שטוכל היקפם. ית הארונות בלחז ביחס  מס" 2עם שוליים בהבלטה של 

עם עיבוד בחזית  קנט מוגבה אלל התקנהיף העדי לשאה רונהמוכר )הקי ע"בע קיו וד שאופן עיב גבהמו ןיו על טנק  תקןיו

 (. הזתן זיכוי בגין אי ביצוע ניי  . לאשטחמקף היה כלב םיאף מ ללכו ,ככל הנדרש חטהמש

ם  ניגוו 3ה ונ ציג בפני הקי המוכר ו.יד ו על/ק/ים שיבחרי המוכר ו/או הספ מגוון  דוגמאות שיוצגו ע"נה מתוך לבחירת הקו גוון:

  ד(.ד אחבוד חול אה ולקבדבה קיסר יהיו ןבא אבן טבעית או לוחות ה ) ניטרלי. רהי היה באלו י  ווניםמג דחא, ולפחות

  

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

רון  מ"א א 1 ר עדמילה רע לדיירשאי להצי יהפציפי המוכר יה תכנון המטבח הסל ם ומעלה, בהתאמהחדרי 4.5בדירות : הערה

 . א"מ 2יה ה י ןיו עלהמטבח ה ךרו אמ"א ו 5המטבח התחתון יהא  ך ארוןר אור, ומכלון. ח עליטבמ מ"א ארון 2 -ב ןתותחח טבמ

 : ון כמפורט להלןעלי ן הור את הצעת המוכר יתוכנן הא קבלה להקונ החליט

 ינות.הארון יהיה רציף והמשכי ללא פ  •

ובתנאי   מס" 60ה ון יהירון עלי א תן שגובהני . ותלפח"מ ס 30מקו פחות ועוס"מ ל 75 הון יהיהארון העליגובהו של   •

 . (הפלקון נמג)ה עלה כלפי מיהת שפתיחת הארונות העליונים

 .רכוואיכלול לפחות מדף אחד לכל ון עלימטבח ארון   •

 .התחתוןרון המטבח שות המפרט לגבי א יהיה בהתאם לדרי  ון המטבח העליוןמבנה וציפוי אר   •

     .ראה נספח ג' :י החיפווללה, הס ור,י כה ח העבודה,שטמ  ,חהמטב ותארונ ד יכוי בעיר לז חמ

 

(, סנדוויץ'לבוד ) עץ עשוי מן תחתו   ארון שירותים(, יותקןהר בחד למעטרה )בדי הרחצ ירדחחד מא לבכ :ם )ציין(רי חאארונות  3.3.3 

   MDF 5ה במים ברמה  או סיבית עמידP 310תקן  פילENלל  ות הכופחס"מ ל 80של י מל נימי  רךאו מונח ב לוי אויהיה ת ן ור. הא

 . ורבכי משולב רץו קווניא  / שיש / סרחמ ליאינטגרה ודברים בלתי מחלידים, משטח עדפים, צימ, דלתות   

     אין. :חצהרהכוי בעד ארון לזי יר חמ                   

 

    :הערות

פעמיים   שבתמחו  הינמטבח. פ ר הקי  אורךאורך הארון התחתון תימדד למידת  .ךורא מטר 5 תחתון  מטבח ארון  אורך מדידת (1)

  באורך הארונות. יכללו  תרונו ך האלבים בתו שו המ ט מקרר(עמ)ל ב"יו כו  םיי כיר ,נורח, תי למד המיועדים חללים רך הארון.או ב

קיימים   טבחהמ ונותבקיר שבגב אר ון כי יתכן ו קונה לקחת בחשבה עלוע עצמי, צימטבח ובות הונור ארב ע במקרה של זיכוי  (2)

 ח/ים אלו לצורך תחזוקה.אפשר גישה לפתל שים. י ותפמש טן/יםי גישה לקולפתח/

 .הקונה להחלטת נתונה תחתון  ן רו בא יםמובנ  'וכו  ורנתח, מדי לש קנההת ךרו לצ  ן רו הא תכנון  (3)

 שיועדו  תו מקו במ  דלתות ומדפים, לרבות, בשלמותו  המטבח ארון  תא לספק וכרמה על ,ינםלהתק אשל ונהקה החליט -

 .הנדרשות ולרבות ההכנות( חללים אלל (םני המוב ם החשמלייםלי הכ להתקנת

 .את הרוכשרה החבבו תנחה מועד בע ובשהחברה תק ניםהלוח זמ י ו על פותיר ח ב לע חו ו ד ונה לקבאחריות ה
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 ה: סכבי  יתתלי ם לי נמיתק 3.4

 . וני לתליית כביסהן מתקן חיצ תק יורות ת השיספממר

               היסבכ יחבל 5ס"מ,  160וגלגלים  באורך מינימלי של  (ות ונ ו מגול)ת מתכ בעל זרועות: ()קטנה יית כביסהלתלקן מית      3.4.1

ס"מ   120-מחת א יפכו לורומם שאר תמ ובתנאי שיותקן מתקן מס" 160-יה קטן מיהתקן  ורך המ ן שא נית טיק.לספמ

 ס"מ.  800-מ יפחת סה לאך המצטבר של חבלי הכביורהאו

ה.  בנהמ רי ק על תנוגולומשמשמעו מתקן ממתכת  ,צר/מרפסת שמשערך בח והוקן ש תמ ותקןאפשר שי  :גג/ן לדירות הג      3.4.2

  ס"מ.  160ל ימלי שני חבלי כביסה באורך מ 5ת המתקן יכלול לפחו קיר.בע לב ומקויצייה  ן יהקתהמ 

 3ת לפחום עמוד הכולל תובב )קרוסלה( עמס תקןזה במ להמיר מתקןי החלטתו, "רשאי, עפ ר יהיהייהד ירת הגן דב -

 צף.למשטח מרו  או/בטון ו חטבע למשקוומ  ביצ ייה ה י מתקןהמאלומיניום או ממתכת מגולוונת.  ותמתקפל ותעזרו

 . UV רינתלקידים מע ו איכותיים,החבלים יהי  בכל המתקנים 3.4.3

 חתיתתב ס"מ. 60-לא יפחת מה לתליית כביסה ניש ק ה. עומ5100"י מס' יהיה מחומר עמיד העומד בת: סהבי מסתור כ 3.4.4

 חשטהמ ללס עליון שמפ הבניין. להגשם שי מ  ף וסיאכת רעמקז לויותקן משטח הפרדה מבטון שינ  יסהמסתור כב כל

 .  רהפת הדיצרני מפלס ס"מ לפחות מפ 30-יהיה נמוך ב

 .כביסהמ"ר לתליית  1.7של וי אי שיישמר שטח פנסתורי הכביסה ובתנטכניות במת כוב מערלשל ןת ני 3.4.5

 

  בהמשך. תנוספו  ותערה םג ראה. (בס"מ )מידות  לונות ותריסים בדירהימת דלתות, חרש – 3' מסה בלט 3.5

 תריסים תונולח   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  הפתח
 חב( רו /ה )גוב 

 )עץ  מרחו
ם/  ויאלומינ
 ר( אחמתכת/  

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

דת  ומיכמות 
  חפתה

 רוחב(  / הבו)ג

חומר )עץ 
  /וםמיניאלו
 אחר(   /תמתכ

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

  ידתומ תוכמ
  הפתח

 ב( חרו בה/ )גו

  /ץ חומר )ע
ום/  אלומיני

 ת/ אחר( מתכ
 לבים חומר ש

  סוג פתיחה)ציר/
  /כ/נגרר ע.כ.

 ( רחלי/אחשמיס/כ

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 105/210-כ

 ר יור דדח

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג ' מז ומלא

--- 

--- --- 

1 

 ' מו לא אלומ' 
 יחשמל  ה ילגל
 ינ יד יבו י ל גכול

 240/225 -כ --- 240/225 -כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

.ע.כ  כ  רנגר ג וג ' מז אלומ  

--- 

--- --- --- 

 --- 120/120-כ ---

חדר שינה  
 1ים הור

1 

 ילה רגר י צ עץ

1 

 .ע.כ כ  נגרר גג אלומ' מזו 

1 

 גלילה ידני ' אלומ אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  

   כחדר
 ( 2 נהיש

1 
לפי   דהפל

 א  הג"
לה(.  )רגי ציר 

 פתיחה חוץ 

1 

 וגג ז ממ' אלו 
  ות י ח נהפי ל

 א הג"

1 

 .  ככ.ע. נגרר   אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 80/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
לפי   ס לכי   הנגררתרסיסים,  ז, הדף ו ד ג נג  , פלדהאחת כנף  

          .א "הג  ותהנחי 
--- --- 

 פרוזדור 

--- 

--- --- 

1 

 ה רגילר צי  ג וג ' מז אלומ

1 

 גלילה ידני ' אלומ אלומ' 

 80/120-כ 80/120-כ ---

  הח. רחצ
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צו צוהר/

 ה רגילר צי 

--- 

 --- מכני ר ו רו או

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ
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 תריסים תונולח   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  הפתח
 חב( רו /ה )גוב 

 )עץ  מרחו
ם/  ויאלומינ
 ר( אחמתכת/  

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

דת  ומיכמות 
  חפתה

 רוחב(  / הבו)ג

חומר )עץ 
  /וםמיניאלו
 אחר(   /תמתכ

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

  ידתומ תוכמ
  הפתח

 ב( חרו בה/ )גו

  /ץ חומר )ע
ום/  אלומיני

 ת/ אחר( מתכ
 לבים חומר ש

  סוג פתיחה)ציר/
  /כ/נגרר ע.כ.

 ( רחלי/אחשמיס/כ

  תיושיר
 םורחיא

1 
 + עץ 
 אור  -צו צוהר/

 יר רגילה צ

--- 

 --- יאוורור מכנ 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ

מרפסת  
 שרות 

1 

 ה לי ציר רג עץ

1 

 ע.כ כ.  ררגנ אלומ' מזוגג 

1 

 כ.ע.כ  נגרר   אלומ'  אלומ' 

 170/105-כ 170/105-כ 80/210-כ

 תי  ריד ןסחמ
  )ככל

 צמד(שהו

 פח /ץע  1
ת  ט החלי לפ

 ברההח
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/200 -כ

 

 : ותואחר טבלהל ותערה

 ררגני, משתפלת ה+לירגפתיחה =  פ(ייקי)דר י טו נ בס, לת )נטוי(ה משתפתיח= פקיפ פתיחה,  וגס =הלרגי  ציר= אלומיניום,  מ' ו לא :ביאורי מילים .א

מעלה,  גלל כלפינ  יס= תרה גליל ,העקבו כנף ל ע תי כאנ עהבתנואחת  = כנף ינה טגיליו בקיר,  ומחה )כיס(וך גתאו ל/ל כנף וע תכנף נגרר  =כ.ע.כ 

   .ו/או חשמלי ידני() באמצעות רצועה

 הדלתות/כ "תתאים לסהרה בדי תיללהכת בד שהכמולבו בטבלהם מחדריאחד  של  ראובתי יערים יכולות להופחד  , משותפים לשניותנו לח/תדלתו  .ב

 צוינות בטבלה. מת הוחלונ

  םילחבויים הננעערכת בריחים מ טחון( בעלתראשית )בי ה לכניסה לדמפמגן  ת דל: ןלהל למפורטם תאבה יהה ת -ים המגור לדירת  סהי כנהדלת  .ג

  צההצת יעינ , מי נוסף ניפר בטחון גס להלן: טרומפוכ 5044מס'  ין ישראלקתמת להתואן גליל גנו מנ ומופעלים על ידיים חות בארבעה כיוונ פל

משקוף בניה מפלדה  .ומספר דירהעצור דלת תחתון, מ סף ת מברש , טות"זור"נעה ות די י  ,רדנילצימגן רים, מערכות צי ,(טלסקופית)פנורמית/

 . רחירת המוכן לפי בוו גור גמה בסה תהי ינדלת הכ. ורבתניעה בצב היוף ישקו. כנף הדלת והמתופחמ"מ ל 1.25י של ובבע תנמגולוו 

על  23לי מס' אתקן ישר ל אםהתודות בת לבות לדה תהיינם רידחל הסינת הכדלתו ורט להלן:פהמגורים יהיו בהתאם למ ירתדבפנים דלתות ה .ד

  ף נכ. ותס"מ לפח 7 הגובדלת בתית הבתח למיםיד עמ ומרלו התקנת קנט מחיכלנה עמידות למים ו י יהת ת לתובפתיחת ציר רגילה. הדו חלקיו

ם, קה, קיי טיוסאק חוזק,  –י דוקפת היבט כלב ךרע הושו אחר ילוי  ו/או מ רד ו סבל מסגרת עם מילוי פלקים עקמודב לוחות ית שמיה עשויה לת תההד

 –בקים דהוחות ו ל ותלרבלת דנף ה. כחותלפ צדדים 3-מצופה בט( )קנ –כנף הדלת  קף הי  .ף לת והמשקו בהתאמה לסוג הדו צירים יותקנ אחר.

. ים דדשני הצ כת מתמ תיו ל ויד עומנ םע ,םמיות בלעמידש המתאים עאו בציפוי חיצוני מתוה מייקרו בפוא בצבע  יההי ות:הדלתגמר . יםלמ םיידעמ

נתו  התקחר לאקוף המש מה.אטיסי לדלת ויכלול פם תואאו בגמר ובגוון  ירמילובשות פ, בעל הל23ישראלי ן יהיה בהתאם לתק  דלת:משקוף ה

ה  : יהיםי נפלתות הד  ון גו  .תלהדכנף אור ב-וצוהר/צו פנוי"-יבובי דמוי "תפוסול סעם, מנהשירותיו תיה, המקלחי האמבט רדחב. יםד למה עמי יהי

  הבחירשונות לות רוי אפש 3פני הקונה ג בר. על המוכר להציכומה ראו הספקים שיבחהמוכר ו/ גוות שיציה מתוך דוגמאלבחירת הקונ םאבהת

 בן.ל ןוגו ב ן היאת מהחאאשר ות, לפח

ני לוחות המורכבים מש, ת התקןשו דרי יפל יחותיבטל/יגר( Double Glazingכפול ) ף זיגוג שקו אלומיניום עם סוג מ ונות: חל"ד(ממ )למעט נותחלו  .ה

ן ק ת ות ליהיו בעם יהיכיבות ורהחלונ. (ממ" 6של יר או  עם מרווח, צדדיםי המשנ לפחותמ"מ  4 יובבע )זיגוג  ביניהםווח אוויר מרוכית עם זכ

ל ידי מתקין  עיותקנו ת  נולולה. החונעי  החיפת נוני נג מ ,תונ בומ דיותים, י, גלגלריםיצ ,EPDMגוג, אטמי גומי י זיל: סרגובכללם ם,ירים מקוריזואבי

 מיניוםו לא גסומ יהיה חלון :בממ"דון . חל ף ל כנכנף ע רנגרג ואלומיניום מזוג סוגבעל ויטרינה, מ יהיה  :רחלון חדר הדיו  עם היצרן.מטמורשה 

   .יותדכנעה פקוד העורף  ם להוראותבהתא ,נגרר ף פלדהכנ מזוגג עם

 .אחת רשת לכנף  נהכהכ במסילה סף נו יבת נ תקןוי  ההזזה תנולוח  לבכ .ןאי :רשתות .ו

 ם. סיבעלי תרי וייה  דירה(אור הבתי הקייםי לפ הכלצה ומטבח )דר רחח, יםיה, חדר שירות בטאמ ירפתחי הדירה, למעט חד :יםיסתר .ז

 הפח ת. עוביברוגמ לאטימהבים לשה  יןומי בג טםא ללוכף מוקצריתן ליאווי פול במי שויים פח אלומיניוםיס ערבי התו שליהי  הזילה או הזריסי גלתב 

 . נייחה יד פת  ןו נגנלי ומ ן חשמנגנול עם מ"כנ ריסגלילה עם שלבי תיס ר יורכב ארגז תריוד רדח. ביצרןת הפתח והוראות הדויהיה בהתאם למי
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ת גם  רושית למרפס וניםפה םיבמטבח ותרבל ,ץוחה וויריר לא אוורור יש סניטריים ובמטבחים ללא םדריחות, בי שיר דרבח - יר החוץ לאוו רורו ו א .ח

 י. יסות כהחוץ לרבות רפפ קיראוורר מכני עד לבמ דיו צצינור מ יבוצעאו בחלון,  ו/יננה סגורה בתריס א אם

ג גויזב םילבהמשותחים יתכן פ ם.ו יועץ האלומיני  ו/או יכלהאדר  תכנון, עפ"י וןו פרופיל, גה דגם .םוינ מילועשויים א םי התריסת ו חלונו ות המסגר .ט

 . מסך או קירות/ו ם,מחסוה/כמעק שמשהמקבוע 

 ל.אדריכון הלפי תכנ(, "לבאו עמומה )"חפה שקו ,בטיחותיתזכוכית  ןתק ות )באם יש חלונות(, ותיםיר ושרחצה בחדרי  .י 

  י ו ב ות כי ודריש   ת ו יח ץ הבט וע י   ת ו י ח נ ה י  , לפ בועות רפפות ק   ו א / ו   מכני ו/או סבכה בדלת ר  רו ו או   או ו/ חלון  ת  ו באמצע   עשה ( י מחסן   ש כ ר שנ ל  ככ )   המחסן   ר אוורו  .יא 

 . אש 

  אש.ון/בטחת דלתוותקנו י ון תכי רות בקומת קרקע לדי באות, בכניסה הכ תוש ר תלפי הנחיוציאה מהבניין: הי ירה/ות בקומת יסה לדדלת כנ .יב

  .ועקב גרבוע סולקן אי  ,קומה(את כלל הדיירים ב ש)בחרום אמור לשמ קומתי לוץיחכפתח המוכרז  הרבדי חלון ו/או "דממ ןו לחב -ח חילוץ תפ .יג

 פתיחה.ון החה וכיהפתיג וסן/תריס, לרבות חלו הפתח, סוג הידות במ םיייתכנו שינו  "פתח חילוץ"כת מוסמכוע"י הרשויות הח שיוכרז פתב בנוסף,

 2 -ים כוהגבד "סף הדלת וריצוף הממ ת.חיצוני נגררת,/נפתחתומה, הה אטדלת פלה דהינ גןמוה למרחב דלת כניס :פיקוד העורףות ישלפי דר .יד

חסומים   וגלים בקוטרים שונים,ר מע וורוי אפתח וכן ום + זיגוגיני . חלון אלומ לכיס תהנגרר  ,ה כנף אחתלדחלון פ ה.ירהדמפלס  "מ מעלס

ה  פרעה רוצ תיר  רוהאוופתח וליד ר  יע"ג הק עורף(,יקוד הפ ות לפי הנחי )ון אויר סינ  מערכת התקנת ק.רותנים לפני, ו'()פלנצ ות פלדהיסקאבד

תקינתו והתקנתו  הרי ש ן,הסינו  קןמתרה ע"י החביודגש שבאם סופק  (.2010י מא)תקנות הג"א  ן.ידות היצרמ רכת לפידות המעימקומית. מ

  וד העורף.ך ע"י פיקלכ שהוסמכו ורמיםע"י הגספת תקינות ואטימות נובדיקת  יחייב  ש,כורע"י הקו וריפן לכעורף, פיקוד הע"י אושרו ו ו קנבד

ועל התואם בפע הביצו בריגעל ט המכר לבין הביצוע בפופרבתוכניות המכר ו/או במ ה בין המצויןירה של סתבכל מקר יודגש כי פקת סעינלמ

 עורף.וד הות של פיק נ הנחיות מעודכ

  םאביזרי נתתקבה ךרוהצעקב , "נטו"ת פתחים ידובטאות מאינן מוס"מ, ות ב משוערבניה מידות  , הינן3מס' בלה טב ורטותהמפ  ותמיד ה – ידותמ .טו

  ךמס תינות/קירור בני דלתות/ חלונות/ויטמל של ,ניהםמי ל ייםפרופילים היקפמשקופים ו ןו/או מסגרות סמויות וכ מוייםלבנים סמ כגון:ם משלימי

   ניה.תכנון והבת הבתקנו ש כנדרו חים אללפת ממידות/שטח,יפחת  לא יםבלחים המתקתהפגודל קרה מ בכל .הענין()לפי 

 

 

 לה זו.טבראה גם הערות לאחר  - יטרים בדירהסנוכלים  תברואה י מתקנ – 4' ה מסלבט 3.6
 

 מיתקן
 מיקום 

 אורחים י ותשר מטבח 
 כללירחצה ר חד

 )אמבטיה( 
 חרא מרפסת שרות 

   בחמטר כיו 
 פולה( כדת/וד)ב

  תמידו 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- )א( ראה הערה 

 --- --- --- --- א'  סוג 

 --- --- --- --- ג' ראה נספח זיכוי ₪  

 כיור רחצה 

מידות  
 ס"מ()ב

 --- --- בארון ב ולמש --- ---

 --- --- 3.3.3סעיף ראה  --- --- סוג 

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪  

 דיים י כיור לנטילת
 '( ג) '(א)

  מידות
 בס"מ()

 --- --- --- ( )א רהראה הע ---

 --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- אין --- זיכוי ₪  

 )ב'( השטיפגז ארו  להאס

ת  דו מי 
 )בס"מ(

 --- --- (בראה הערה ) (בהערה ) ראה ---

 --- --- א'  א'  --- סוג 

 --- --- ין א אין  --- זיכוי ₪  
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 מיתקן
 מיקום 

 אורחים י ותשר מטבח 
 כללירחצה ר חד

 )אמבטיה( 
 חרא מרפסת שרות 

 ט/ מבא

 )ב'( מקלחת

  ותידמ
 "מ(ס)ב

--- --- 
 בטיה מא

 (בה )רראה הע
--- --- 

 --- --- וג ס
אמבטיה  א' )

 ( רילית או פחקא
--- --- 

 --- --- יןא --- ---   וי ₪יכז

רים  ללה למים קסו 
 ,כיורלחמים /

 )ג() ד( מהמשטח

 --- --- (גערה )האה ר (ג) ראה הערה  (גה )אה הערר דגם 

 --- --- ' א א'  ' א סוג 

 --- --- ג' נספחאה ר נספח ג'ה אר נספח ג' ראה   יכוי ₪ז

למים   מבטיהה לאסולל
 )ה( םי רים וחמ ק

 --- --- (ג) ערהה ראה --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- סוג 

 --- --- ג'ראה נספח  --- --- ₪  זיכוי 

ללה למקלחת למים  ו ס
 )ה( מיםקרים וח

 --- --- --- --- --- םדג

 --- --- --- --- --- וג ס

 --- --- --- --- --- ₪  זיכוי 

כביסה כונת מל ים()קר ור מיםחיב
 )ז(חשמלוהזנת   ניקוזלר חיבו 

 --- יש  --- --- ---

  לשרוול ן חיצוניתבדופ 4ח "תפ
כולל  , )ז(מייבש כביסהמ  אדים יטתפל
הגנה ומשקולת תריס ת חשמל, הזנ

 . סגירה

 --- יש  --- --- ---

ור  חיבל ניקוז,יבור למים ו חנה הכ
 ( ח)םכלי  מדיח

 .(חטבבניקוז כיור המ  תההכנה משולב)
 --- --- --- --- יש 

 --- --- --- --- ן אי ( )ברז ניל נק' מים למקרר

 --- --- --- --- 1 )הכנה(  (י)ולדת גז לבישנקו 

 --- --- --- --- --- )הכנה( )י(מים מוםנקודת גז לחי 

 

 : ואחרות טבלהל רותעה

 הרכישה(.סכם הסמך אחר שצורף למבבטבלה, או   ין ו צ  באם רקבפועל קיים )ה

ה קערמ או ס" 40/60בודדת במידות ח במט קערת -ה: נחירת הקובלציג כר יוה. המ ה שטוחמטבח בהתקנ  תותקן קערת : במטבחחמטב יורכ (א)

במידות לפי   (:י ל חני )אינטגרולשה רחצ  ורכי .נירוסטהוורץ/קוורץ גרניט/ י ק סיל ס/: חרלבחירת הקונהה ער. חומר הקס"מ 80/46 תבמידו כפולה

 . ס"מ 25/40 במידות .סרח : (הב"ששיות מש בהנחבאם נדר) םי ר נטילת ידיכיו ברה.י החע" פק, שיבחרסצרן/יה

 בעל קיבולת)דו כמותי  חרס :חההד  מיכל .בעל צירי נירוסטה  ,בדכ :אסלה ה מושב( מונחתבלוק" )-"מונורס יה מחאסלת שירותים תה: אסלה (ב)

 . 1385ת"י פ"י עליטר(  6וכה של ר אליטר ו 3של ה רקצדחה ה

 ליאסטר.  פו ציפויחיזוק היקפי, שלד עץ עם   עלתומוגני, בהמ"מ  3.5  יבעובילי רמר אקיה מחותההאמבטיה  ס"מ. 70/170במידות  טיה:אמב

  אייל.אמ פהמצו ותמ"מ לפח 2.5ילופין מפח בעובי לח .גלווןכה מפרופילי ברזל ממיוי עץ בפינות ומיטת תמיל 

 ית אחת( ם בעזרת יד ם/קרימים חמי )ויסות  יותו כמן קרמי דל מנגנול /מיקסר בעבכרום ניקל, דגם מער וייפו בציהי וחמים ריםמים קל ל הסוללותכ  (ג)

 .תקינה הרלוונטית בארץהות ם בכל דרישים העומדילמים חמ תוסדר 3מתוך  לבחירת הקונה"חסכמים". ויכללו 

וג יהיה מס  ז המטבחו הכיור. ברא מישור משטח העבודה  עלו מוקמפרח והם י-יקסמים מ דגו ברזים מקניות המטבחר כיוובהרחצה רי בכיו  -

  מ.ס" 15ומק עס"מ  15ובה ידות ברז רחצה תהיינה גס"מ. מ 25גובה  ס"מ, 20מק ן. עודות להלינשלף במ רזב
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 . ניקל וםבציפוי כר, קסרמימערבל ם: דג :(ב"שבאם נדרש בהנחיות משה) יםנטילת ידי ברז -

ט  מתכוונן מו מתלה ינור שרשורי, צ ן טיה וכמבי האלותית למי, הכוללת יציאה תחרם, מיקס מהקיקריים וחמם תותקן סוללה למי :הבאמבטי  -

 זלף.מחות וס"מ לפ 60ומוביל אנכי באורך   החלקה טלסקופי

 .ילנ  ירזבו וב,בי: חיבור לכוללת יפת אסלהטי שארגז/רים ו כיו התקנת  (ד)

 .: לבןהקבועותן גוו (ה)

 תבדופן חיצוני   4"פתח חשמל, הזנת : מייבש כביסהלה הכנ ל.שמנת חהזניקוז,  ם )קרים(, חיבור לינקודת מ  :ללתכו  ביסהכ נתהכנת חיבור למכו  (ו)

 .ה שקולת סגירס הגנה ומכולל תרי ,כביסההייבש ממ פליטת אדים לשרוול

 בח.טמ ולסיפון קערת ה ב,ביולחיבור לנה הכז ובר ת:כלים כולללמדיח  הכנה (ז)

 .קצה רילא אביזצנרת נחושת בלבד ל א נאמר אחרת,ם לבא: גז' הכנה לנק (ח)

 ית. קת מהרשת העירונ טורה המסופבטמפרמים קרי : ריםקם מי  (ט)

   ור.הכיו  העבודה א על מישור משטח  םמוקקרי ברז המ=  פרח ע.קבו שרוול מתוך הנשלף  ראש ברז נשלף =  (י)

  . חתא חמים, בעזרת ידית/ ויסות מים לקרים= ר( )מיקס בלמער

 או שניהם. יית ברז ו/או לפלראש מקלחת ו/ ם,ים/קריחממים ל ציאה, ש( = חלוקת כניסה/יץ)אונטרפו דרך-רב

 

 רצפה,ב ,ן(הבניי לללכ יםותפמש ון בחלקם יתכ)לקולטני ביוב  ורתופתחי ביק  צנרת: אחר לכל צורך דירה, ספים באביזרי אינסטלציה נו    3.6.1

 בוי אש(.  ות כיות, עפ"י דרישמוכ מיקום) בוי,כין מתזי יתכהאינסטלציה.  סד"י החלטת מהנעפ כמותו   וםבמיק, סמוך לתקרהב בקירות או

   בין דיקוי פבלברת גז וכלהעוצנרת  פוצלמאו ו/ י מרכזיינ למזגן מה. ניקוז ינסטלצדס האילפי החלטת מהנ ,מיקוםב ארון למחלקי מים

 .  למאיידהמיועד ום קיעד למעבה, עד המיוהמ המיקום

 

 הערה:

או " עמודים או קורות"דמוי התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות  יבו י יח דרשו(, י שכל כבוי, )הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי 

 בסמוך לקירות ורצפה, ו/או בסמוך לקירות ותקרה   ,"ספסלים"

ן  ביקורת, ולכ פתחי  תכן וידרשו י   ן הבניי ה לגוב בריםהעו  בקולטניםדס האינסטלציה יות מהנכי לפי הת"י, והנח ון שבלקחת בח יש ,בנוסף

 קה. חזו ת גישה לצרכי  תם ויש לאפשרו ם א, אין לחסו יקורת אלו וע פתחי בצבי שרדי יהם רות בדי ב

 

  בהתאם, התקנתה תהיה סולאריתנדרשה מערכת דין.  כלת פי הוראוה לתהי כת באמצעות מערלדירות  םהספקת מים חמי :יםמ ם חימו    3.6.2

 .  579אלי ן ישרת תקרישולד

כנן  לת שרמאפהק פסוצב זמן )טיימר( הכולל מקקן חשמלי והת אלמנט עזרחימום עם  הכולל ()דודגירה א מכלדירה יותקן  לכל     3.6.2.1

 מני ההפעלה. ז את מראש

   מצעי חימוםים באם המחימו, יעשה תת מערכת סולארי באמצעו יתן לספק מים חמיםנא ל ת כל דיןראו לפי הולדירות שלהם    3.6.2.2

 . ר(יימ)ט ן קוצב זמן לחימום המים קהת לרבותינם. ימים בעניתקנים הקיבמדים ועותם באמצעם פקיד שהמים המסואחרים, ובלב  

 מבניהם.  ירחמן לפי המ להלמפורט וראות כל דין או מהה מהאגירה לא יפחת ל מיכנפח  3.6.2.3

 ;ריםליט 150 -םחדרי 4,5,6ת בדירו ליטרים, 120 -חדרים 3 ירתבד :תבולבקי חמיםלמים רה )דוד( כל אגי י מ 3.6.2.4

      ציה.לטמהנדס האינס נוןתכפי עליון ל גג או להוך סמ בשירות או כגון במרפסת  שנגי מוסתר אך   במקום :ודמיקום הד  3.6.2.5

 ילת ידיים. כיור נט . מבטיהרות מטבח ורחצה, אעק :םמים לכלי ם חבור מי חי  3.6.3

 )בדירות הגן(.  .יש :"דלי" רזב   3.6.4

 רה(.החלטת החביקום לפי מ )יש  :ירהלד ים הכנה למונה מ 3.6.5

  PPR, .S.Pפלדה מגולוונת, פקסגול,   :חומר הצינורות: מים חמים וקרים 3.6.6

 פלסטי או אחר.: שפכיםי או אחר, טפלס: דלוחין   

  הגז ודתקנ ועדהגז ור הספקת בדירה ממק רת גזלול צנחיר הדירה יכ, משי: טבחעד נקודת הגז בממקור הגז ו ה מירצנרת גז בד 3.6.7

   .גז דירתי ונהנה למ ראשית במטבח וכן הכה

 . : ישרהדי ונה גז ללמהכנה  3.6.8
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  הערה:

מיקום או ב ,נית המגרשהמתואר בתכגרש ו יקום הקיים במבמ ו ם עם חברת הגז או ם בתי ים מרכזי/י /ות צובר/ים תת קרקעי מצעדור באסי 

  .הז ותחזוקתגת הת צנררת הגז, לעניין הנחבה לחמתאי מ ה הנאיקת ן במגרש זצורך תינתהמידת ברה. בשיקבע ע"י החאחר 

 

שמש את כל בעלי ו לעדשנו כת גז מרכזיתרשל מעת ם או צנרני, מיתק1969 -ין, תשכ"ט עקרקוק המה )ב( לח59כי בהתאם לס'  זאתמובהר ב

 . המשותף  כושוו חלק מהרק, יהסת הניתנים לפירוואו  יכל, מונה למעט מ ת או חלקם,ו הדיר

 

 (ו טבלה זחר הערות לא ה)רא תותקשורני חשמל קמת – 5מס' ה לבט 3.7
 

 פח ג'נסטלפון, ראה ות ונקודלנקודות מאור, בית תקע  י יכו מחיר ז
 

 ם קו מי 
 ר או נקודת מ

 ,תקרה /קיר
 מפסק כולל 

 תקע  יתב
 רגיל 

 תקע  בית
יל, דרגת  גר

 נההג
44IP     

 קע ת בית
 במעגל  חו כ

 נפרד

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;תקשורתנק' 
 .ן ו פנק' טל

 דות ו נק 3 כ"סה

 הערות אחר/

 לדירה  הסכני 
 מבואה  ו א

1 1 - - - 

 ון+ לחצןמפע  -
 אינטרקום  -

  חדר לה אורפסק ת מ -
 . ות מדרג

ל  ולכ ל דירתישמלוח ח -
 כות מי ה בס רה )ניתן שיהי סגי 

 לכניסה או למבואה( 
 . שקע   רת כוללארון תקשו  -

 פוניה/טלוויזיהלטון  אר-

 יור ד חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 

1 

וספת  ת  -שמלי ח תריס וכנן  ת
ת  שמל להפעלח קודת נ

   התריס 
 ( שמש פסת )ראה גם מר

 - - - 1 1 פרוזדור 

מ'   3 על ר באורך מדו רוזבפ
  ולל פנייתהכ זדור רו או בפ

לפחות   ורדות מא נקו  2"ר", 
 + מחליף. 

 1 מטבח 

 
 
 
4 2 

במעגל  , כ"א 3
 ר: ו עב נפרד,

ר  מקרמדיח, תנור, 
י עבור  תלת פאז 1+

 ת יומל שכיריים ח

- 

  למע  ע יהיה תי התקבמיקום 
ה ככול  משטח העבוד

נון  כ אם לתפשר ובהתהא
ר  בתי התקע עבו  .המטבח

ר  בו שמליות וע ח  ייםכיר
ת  ו מתח קמ המדיח ימו 

 ודה. למשטח העב

 1ינה ש חדר
 רי  קי ע

 ( הורים)

1 
פסק  מ )כולל 
   (למנורה  מחליף

4 
  ליד  )שניים 

 המיטה( 
- 1 1 - 

 "דממ
מנורה לפי  
  ד הנחיות פיקו 

 רףעו ה
 . נות פקע"רי תק פל 1 1 - 3

 כללי חדר רחצה
 מבטיה( )א

1 
 ים( )מוגן מ

- 1 
1 

 לתנור( תקע  בית )
- 

+  םלתנור חימו  ת תקע בי 
  כולל מפסק ה ן זמ  ן קוצב קהת
  יפ"ע  יקום ש במשמ דוד ה ל

 התכנון.  
ן  היכמפסק +  י אוורור מכנ 

 . שנידרש

 - - - - 1 יםשירות
 חלון, עדר בה

+   כנימ אוורורהכנה לנק' 
 . ש היכן שנידרק פס מ

 שרות מרפסת 
1 

 וגן מים( )מ
- - 

2 
  44IPבדרגת הגנה 

למכונת כביסה  
 למייבש ו 

- - 

 ש שמ סתמרפ
 )דיור( 

1 
 ( )מוגן 

- 1 - - 
פסק  י + מיס חשמל תר ל ולכ

 . י ה ידנ תיחפ  נון + מנג 



 מותנה בהיתר בניה 
וכ נ מפרט   נויים ערך לפני קבלת היתר  ו "י רש ע רק    פוף לשי י  ת התכנון ו

 

                       _________ __                                            ___________ _ 
 חתימת המוכר                                                             ימת הקונהתח            

 

   ' , גב'א',  ים פחנס

 29  ך ו ת מ 21 'עמ 07.10.2021  :תאריך  /12ש מהדורה " שהבמ  -כן משת כר ל ממפרט  /*N7דגם    /ים חדר   3ת  דיר /214 ש מגרבאר יעקב    מ/"בע  בטוצפריר שר ר זוה יה/הבנ יכות א ל דמס

 

 ם קו מי 
 ר או נקודת מ

 ,תקרה /קיר
 מפסק כולל 

 תקע  יתב
 רגיל 

 תקע  בית
יל, דרגת  גר

 נההג
44IP     

 קע ת בית
 במעגל  חו כ

 נפרד

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;תקשורתנק' 
 .ן ו פנק' טל

 דות ו נק 3 כ"סה

 הערות אחר/

 מחסן
 ( שהוצמד )ככל

1 - 1 - - 

חסנים  ר במכאשר מדוב
ת, אין  דירו שאינם צמודי  

  "שהבינת משמניעה מבח
של כל    ל הזנות החשמש

ונה  חוברו למי המחסנים  
ד למחסנים  משותף ונפר

ן מונה  ו לחילופין יותק בלבד א
חלטת  מחסן, לה כל לנפרד 

 ו. ירת ח ב פ"י וע   המוכר

 יסה כב ורמסת
 (םקיי )באם 

- - - 
1 

 גן( ז )פקט הכנה למ
- - 

 

  תטבלה ואחרו ת להערו 

   מ"מ.  2.5 נפרד עם כבלים זרם קיספר ישירות ללוח למב, מחונפרד לישמחל  י מעגעל גבבית תקע " = נפרדבית תקע כח במעגל " (א)

  רד(.בנפ , נספר כל שקעדנל אחבפר  יות  שקעים או )שני ל רגיל.חשמם מזר  וןהניז חשמלייבור מתקן חל = "שקע" בודד קע מאור )רגיל(בית ת (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5 וצע בכבליםיב  חיבורה

 ם עוד שקעיםל להיות מחובר עיכו רם חשמל רגילהניזון מזשמלי מתקן ח רלחיבו  עם כיסוי, םמוגן מי דדבוע קש  מים: מוגן  מאור )רגיל( תקע בית  (ג)

 ת. פחולממ"ר  1.5לים בצע בכ בו י יבורהח פרד(.נקע בספר כל ש, נחדנל אבפיותר ם או שני שקעיי רק)

  –דת טלוויזיה ים, נקובבין מחש –תקשורת  ניה, נקודתפוטל דתת נקוקומפלט לחדר וכולליעה נקודות, מג 3  ון =וטלפיה תקשורת ויז טלדת נקו  (ד)

שת  רירה להד ר חיבוללא ין. דכל  רש על פיכנדל הכו ם.כבלי ידוריר לקליטת ש ויב, ואפשרות לחורי חובה, כאמורחיבור לקליטת שיד

 . כולל כיסוי 1דול ומ 55קופסא ו  ירקב ההכנהתקשורת ועד נקודת וז הר וחוט משיכה מריכצינוורת תכלול תקשודת הנט. נק נטר י א/הטלפונים

 ת. ה אחלקדת הדל נקוטורה(, כולמאר אהיל/   -יסוירה )ללא נורה וכעל גבי קיר או תקבית נורה מאור נקודת  (ה)

לכמות   תוספת אינםוש' הצוינים בסעיף , המה או קיר(תקרור )בות המאנקוד  של פן ההדלקהובד לאבל ורא ית  ה כפולה=קהדל ודת מאורנק (ו)

 '. הף י צוינות בסעמהר אומה דותנקו

הגנה  גת רבדים מ  ה מוגןר הקצד אך אביזפרנבמעגל חשמל  וגן שאינו בהכרחבית תקע מו אחר= א IP44ות הגנה עם דרגל י רגבית תקע  (ז)

 והה.גב

ה  נכההת ד נקודמריכוז תקשורת ועשב( נה לנק' תקשורת )מחהכ .שיכה בלבדט מ( וחו ת )"שרוול"רת הכוונה לצנרין אחצו לאאם ב"הכנה"=   (ח)

 .בקיר

(.  ירלספי) ר להט""תנו חום" ולא זרפ"מ ת הדייר(,תקן )באחריויוה מעל דלת חדר הרחצימום נמצאת ר חכנה לתנוהבאם ה ה לחימום =נהכ (ט)

 קע מוגן מים. לת שחימום כולור ה לתנההכנ חברה.המסופקים ע"י  ום לאחימ י מצעודגש כי אספק י למניעת 

ם  ים את אותה/מכב/דליקיםניהם, אך מם בריחוק בי צאיונים הנמשאביזרים נפרדים  יכיבוי, משנ  /קהדלנות להודה/ות מאור הניתנק  =חליףמ (י)

 . ורא מ נקודה/ות

ובר ישירות  ה תח ים. הנקודירי נן לכמקום המתוכלהמטבח, מתחת  בארוןית אזת פנקודת תל  תותקןפאזי=  תלת ורחיבת הכולל גוריםבדירת מ (יא)

 . ירתיסק בלוח החשמל הדית שקע והמפ ת בווט לרבויה תכלול את כל החד. הנקו2.5/5 בלבכתחווט אזי בלוח החשמל ולת פלמפסק ת

 

   .יש: אורמת ו וד נקקומה: בכל  ה קומתית:ואבדר מדרגות/ מח 3.7.1 

אם אין  )בת או חדר המדרגו  מתיתקו  האור במבואקת להדל מתוך הדירה  צן לח יש. ור: אדלקת י הצנלח  יש. מאור:גופי 

 . רגותד , לתאורת חדר/י משי . )משותף( תשבן שעו  ש.י :מבואה(

 . סויכולל כי 1ודול מ 55סא קופור בקי ה ת ההכננקוד קשורת ועדת משיכה מריכוז כלול צינור וחוטתנקודת התקשורת  :פון חוץ טל 3.7.2

 החברה.לטת החחר לפי ו א, אזםזמ צליל: .ןלחצ ון: סוג:מפע 3.7.3

 ישות הת"י. רדי לפ, נדרט סט  :: סוגי הדלקה/שקעזראבי  3.7.4

  ,(ילרג קעכולל ש)רתי די תקשורת ח ולו  (בה בעתידלפחות לצורך הרח מודולים 6-נוי לת מקום פל השאר)כולרתי י ד  לוח חשמל 3.7.5

 . יש :קי פחתסמפ החשמל. דסנון מהתכנ י לפ מיקום: .שי :רהתוך הדי ב
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   כולל קוצב זמן. יש. :חשמלי שמש/מים,  ודל לדנקודת חשמ 3.7.6

 אמפר.   3×  25פאזי: תלת  :י חיבור דירתל ודג 3.7.7

ת הכניסה  ם בדלת אינטרקוערכית למחיצונמית וי ן, ותשתית פנ ו ת פעמום הכוללכת אינטרקמער. : ישקוםנטרי א רכתמע 3.7.8

ור באחד מחדרי ע/דיב פומית שמ ירה, וכןדסה ליבכנהאינטרקום במבואה או דת קות נם א יש למק מיקום: יין.בנ הראשית ל

 דירה. ב יםגורהמ

 ן. אי: (תרד)נפר גל סגו ת במעיזיה נוספוו מערכת טל 3.7.9 

  2010-( תש"ע3ת תק' )מס' נומיתקן לאנט ערוציתה רב ת טלוויזיליטלקים לכבל חיבורל הכנה :ויזיהו טל רי יטת שידו הכנה לקל 3.7.10 

 :  799אלי, ת"י ישרשידורי החובה, לפי תקן  ליטתת לקטנויין יותקן מיתקן לאננבב

 ית )אק"א(. ליטה אינדיווידואליתקני אנטנות לקמו  "מ(אקותפת )טה משות לקלי טנאנמיתקני                     

 חרחובה אם קיים הסדר אהשידורי  תקן לאנטנות לקליטתמיחברה מחובת התקנת רשאית לפטור את הית המקומ הוועדה  . 3.7.11 

 . וםשלידורי חובה בלא תט שכל דירה יהיה ניתן לקלו ביח שהמבט

 : יםריתקנים אחמ 3.7.12 

ת שירות, יש  רפסים למים הפונ חחוץ לרבות במטב לקירללא אוורור ישיר במטבחים ם וריייטסנ ם ריות, בחדי שיר בחדר -

   ת כיסוי.פרבות רפר מכני לקיר חוץ, לורצינור מצויד במאו  להתקין

ראלית  ישה שת החשמל רלי ותלת פאזר ותאים לחיבהמערכת ת .הדירתית להחשמ של צריכת בקרהר וללניטו תמערכ -

 תנים. המשמל חש ה פיריזנת תעהאפשר ות

שני זרם יי)שלושה ח רם חשמליסת כל רכיב המודד זתבסאשר מדירתית הידה בלוח החשמל ת מדיחיד :ערכת תכלולהמ

ג יצ ומ מקומית רהונתונים בצמעבד את הוי המקבל טאלחו  דיגיטלי גי, צלחוטידור אשורת ל, יחידת תקש(לת פאזיעבור לוח ת

  מ' 1.5גובה  בבמקום נגיש ו ה,כניס/ במבואת ה כניסהך לדלת הסמוה בירהדם ני ותקן בפהצג י ברורה. רהואותם בצ

 ספית.  כותם הואת על ט"ש(ו)בק ברתוהמצט השוטפת נרגיההאת את נתוני צריכת הצג יציג לפחוצפה. מהר

 .3.5 ים סעיף ת פתחגם בטבל אהר  יחה ידניתפון ות מנגנרבל, ים/תריסלהפעלת ה  לקודת חשמנכולל חשמלי  םי/ריסת -

 

 : ר / חימום, בדירהקני קירו מת   .4 

 ן. אי  זי מרכ י רתי מיני ד מיזוג אוויר 4.1

    :תכלול ראש ,פאזי תלת דרטיתטנס  אחת מרכזית מיני למערכת הכנה

 פיזור רש מאפה אחר םקויאו במ רוןהמסד או היהאמבט  דרח תקרת לתחתית דבצמו יידלמא נןכמתו םמיקו .1

 ;הירהד חלקי ללכ צרוק יעיל ירו או

 הרצפה  לויבמי ונעה כנסת בקירמו חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה"ת לרבו הנדרשות תהתשתיו עיצוב .2

 המאייד זוניק 2.5* 3רד פנ גלמע  חכו שקע ,מעבההמתוכנן ל םוהמיק עדו למאייד המתוכנן םקוהמי  בין

 עד ,בסג בלוח ייסו כ תעומצבא ההסתר וליכלד  למאיי "הצמ"ה מוצא .הסיהכב מסתור וזקלני  או פהרצ למחסום

 .בפועל ערכתהמ להתקנת

 .קיר המסדרון על טטוס התרמ למיקום עד ידהמאי  ממיקום קיר ודפיק ל ריק שרוול תהתקנ 3.

 .וירוא  מיזוג סמהנד ידי על תכהמער נוןלתכ אםת בה יהיה ההכנות םומיק .4

 .יםעבמה / המעבה םיקולמ וסתרומ  מוצנע קוםמי 5

קנת מזגנים  להת רת ניקוז כהכנהצנ צע גםתבובח( טה, השירותים והמהרחצירה )למעט בחדרי מחדרי הדחד ל אבכ .יןא :מפוצל מזגן   4.2

 צאה יהיה הרצפה ומו ובמילוי  רר בקיקוז תוסתית הנ צנר לחדר. ץז מחויבוצע ניקו ין הדירתמפוצל(. למרחב המוג) עיליים

ר  עם אביז וצא הצנרת יוסתרום מס האינסטלציה. מק נון מהנדלתכאם התב ולהכלכיור, מתחת לסיפון  יןפ או לחילו הפהרצמחסום  עד 

 ק. מתאים וסגור עם פק שתיחרו

ע ר, תבוצמואזית אחת כמיני מרכ תעות מערכצה באמלכל חלקי יזוגשר מנו מאפי ירה איר תכנון הדוזוג האו קביעת מהנדס מי פי עלככל ש          

 יקוז מים.ת נ וצנר צנרת גז רבות צנרת חשמל,ות לכל התשתיות הנדרשכלול את שת ירההד י לקח ם ליתרתוצל/ין/נים מפזגמסף הכנה לונב

   .איןיין: בבנית ן ממערכת מרכזזוירתי הני יר דוג אומיז  4.3

   .יןא רה: די הימום וח ם מים מו י רות להפרדת חשפאלת דיאטורים למים, בעידי תנור גז דירתי עם ר עלעלת מערכת הסקה הפו   4.4

 ום הכוללת שקע מוגן.חימר תנוודה לנק עבטיה תבוצי המקלחת ואמבחדר. אין :שמלחב  חימום הפועלר נו ת  4.5
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 : אין. מלייםחשבקטורים קונ  4.6

 .אין :רל/מ"קק" 120-80, רצפתי ימום תת חרכת מע  4.7

 : אין.םמיתקנים אחרי   4.8

 

 :  חסן במ  דירה,ב תוי אש ובטיחו ב י כרי סידו * .5

 .: ישם נרכש()בא ן מחסב .ותכבאהע"י רשות דרש יככל שי :הבדיר ם(:קלרי נירוטומטית )ספא אשי בו כת כי ערמ 5.1  

 .תבאוש ע"י רשות הכדריככל שי :עשן גלאי  5.2  

 יש. (:ממ"ד מערכת סינון במרחב המוגן ) 5.3 

 

 

 :עבודות פיתוח ושונות .6

 חניה  6.1 

      ;רשהמג: בתחום כולםניה. לפי היתר הב: הבניינים ללכ ומות חניהקסך הכל מ 6.1.1   

 ן. אי (: רטפ)ל חרם אבמקו  חניות    

 ן בתוכנית המכר. צויכמ: םמיקו  ניהבפי היתר הל: ניותח ספרמ: יש, פת(משות/תי לנכים )פרט יהחנ 6.1.2  

   רשמי רה נכה )עם הצגת תג נכהיימכר לרוכש דתחניה להיתר, ה נספחוח ובפיתבה/כמסומן בתכנית המגרש/סביכים ה לנחניי 

 ינו נכה.שאר יילד וגם  יתרי הבדי ן כללבי נכה, ה(, ובהעדר רוכשרבוהתחמטעם משרד 

 .  2.11סעיף  ראהרה: קו מ ההחני  רצפת גמר 6.1.3

 . יש: לחניה מהכביששה גי  6.1.4  

 כר. ממון בתכנית הסילפי : קוםמי   ות.אחת לפח: פר חניות לדירהמס 6.1.5  

   .אין :לחניהבכניסה חסום מ 6.1.6  

 רש פיתוח המג 6.2 

 החיצונית  הרחבה .יןיבנל  סהני הכ למבואת עד רחובמה חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום רחבת כניסה חיצונית:   6.2.1

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח דוילצ מלווה נוןגי בעל ומואר,  ]יןילבנ הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ רוצף מ  כניסה שביל תכלול    

 . ירהניתן בעל גוון בה להריצוף יהיה ככ : בטון/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית/: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2  

 : אבנים משתלבות/ אבן טבעית חומר גמר .: ישמרוצפים יםמשטח 6.2.3   

 גינון חסכוני במים בהתאם  על פי תוכנית אדריכל הפיתוח() .יש :צמחיה(. רפתצומ )על פי סימון בתכנית .יש: חצר משותפת 6.2.4  

  להנחיות משרד החקלאות.    

 ה בעלת שורשים רדודים בלבד )לא עצים חי ון מותרת שתילת צממעל תקרת בט )כולה(. בטון.מעל תקרות  חצר,   

  (.-ת שורשיםעמוק ולא צמחיה    

  .יש :בוחשכת ממש מעררא ללכו רש גבמ יההשק מערכת 6.2.5  

 לשטח  ונהה/חלקה( הכוכולה קרתמעל  צר,חית המכר )לפי תוכנ  :דראה לחצר מחיצי  ;שי:  דירות הגן ל דהמו צ חצר, 6.2.6  

   ה.ן וללא מערכת השקילא מגונ   

 בעת ש הרוכ י ע"שה יע משולי הבניין (מים  )להרחקת טיותות פררידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצ: סרההע   

 .  יתרטפה הני הג  סידור    

 , ו'(וחות וכש צנרת,מרזב/ים, )חלחול  ,ומיםב וביז, , ג תן גישמה/ויתכ:  דירת גן ר הצמודה ל בחצ ,תו ערכות משותפמ וטירפ 6.2.7  

 (.המכרכנית וושלא בהכרח יוצג בת ןהעניי ל לפי)הכ ייבוכ ,תורקשתחשמל,    

 אה נוספת  יצי שישככל  מ'. 2.5 שלת חומק לפעווב ר. מ" 7-מ תפחולא ח , בשטיש :ן ירת גד ל ודהטח מרוצף בחצר הצממש 6.2.8  

 . כל צדמ מס" 30 פתח היציאה בתוספתברוחב  מ' ולפחות 1.20ינימלי של ומק מבע  מרוצף טח שית יהיה מלחצר הפרט   

 ודרישת הרשויות.  י היתר הבניה לפ:  חומר :ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.9  

 . רהחבה עתי קבילפו  שרתאומח הות הפיכנית פי תולע וצבה ממו בג   

 . אין (:בחלקה הקומה פתוחת )ודים מפולשת עממו ק 6.2.10  
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 משותפות ערכותמ .7

 מערכת גז:  7.1 

 המתואר בתוכנית   ובמיקום ,הגז חברתעם  ם, בתאו קרקעי -גז תת י/צובר אמצעותב כזימרדור יס הכנה לאספקת גז:   7.1.1  

   אהנת ה וזיק נהת הצורך תינתבמיד ומית.המק  תושדרישות הר י"עפ וא/ו חברההע"י  קבעיר ש חאם במיקו ין אוניהברש או גהמ   

 חברת הגז. בעלותב הינם ,רי צובר/י הגז כאמובזאת כ מובהר  נרת הגז ותחזוקתה.נחת צלה    

 ;: ישירהי לדמרכז ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (..63יף )סע 4ה לבט ראה: םמיקו  ש.י :הדירה וךבת צנרת אספקת גז .1.37  

 :שאים לכיבוי ר ו ידס 7.2 

 חות. ועץ הבטי"י רשות הכיבוי והנחיות י ע דרששי ככל :ותגי מדר /בחדרלהפעלת לחץ  מערכת 7.2.1  

 ת.נחיות יועץ הבטיחו ות הכיבוי והת רשדרישו  ע"י שידרש ככל: במבואות/פרוזדוריםעשן  קתליני ת מערכ 7.2.2  

 . עץ הבטיחותי והנחיות יורשות הכיבוות ישרדע"י  שידרש לככ :ם(ינקלרי רם )ספתזי מ – יתמט י אוטו כיבו כת ערמ 7.2.3  

 נחיות יועץ הבטיחות. וי והיבת הכשויש. לפי דרישות ר :ותכולתן כיבוי לרבות ארגזי כיבוי  מדות ע 7.2.4  

 ת. הבטיחו עץיו ות הכיבוי והנחיותע"י רש שידרשככל  עשן: גלאי  7.2.5  

 םשותפי מ םבשטחיי ו יב ארונות כ)הידרנטים( ו רזי כיבוי , באש י כיבו ו  ילוי ג ותכרמעלרבות  באות,הכ י ורדסי ל כערה: ה     

 . ותדרישות רשות הכבא כמות לפי מיקום ו  פרטיים, או     

 יש.  :בחניוניםור מאולץ אוור 7.3 

 ן. אי: להזנת הדירות() ויר מרכזיתג או מיזו  תמערכ 7.4 

 . יןא  רים:י ש הדי ימושל םי /דרויר בחוג אמיזת מערכ 7.5 

    הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו דוארה  בותתי יקום:מ .לדואר שגוי 1ועד הבית, לו 1דירה, כל ל :רתיבות דוא 7.6 

 . 816י"ות הובניי  תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית תבעלו יוויה   ,ןבנייל   

ן  בבניי  דייריםימוש כלל הלש  ים/רחד ותפים(,שמם יקחלב)ורה אכות ת מער ם,ימ  גרמאים, ת מושאבומ סניקה  ותערכ: ממיתקנים אחרים 7.7 

 המתכננים והיועצים. וכניתת לפי ת:מיקום וכמו  .וכו'  ת הבנייןבסמוכים לטו בבנייניםאו  וכים,סמ ניםיי בנ ולטובת  

 

 ת תשתית ערכו נה למבחיבור המ .8

 מית.מקוה  תוהנחיות הרש ילפ :צרחל  פרדנ מים ונהמ; שי :תלבי  שי ראם מי נהמו יש;  :י רכזחיבור לקו מים מ 8.1  

 . יש  מרכזי: חיבור לביוב 8.2  

 ; יש. ברת החשמלהוראות חלבהתאם  ,ניין לרשת החשמלור הבחיב 8.3  

 . יםונ חב' הטלפל הירהדחיבור ל כולה להיתר(: לא שבק) נון והבניהתכה  תקנותלבהתאם  :בור הבניין לרשת הטלפוניםכנה לחי ה 8.4  

   (.3.7.10 ף יסע )ראה גם הכנה בלבד .אין (:טאינטרנ/הלוויזי )טורת שקת שתלר ן יהבני יבור ח 8.5  

 ועם בפועל שביצודות בעבמחיר הרכישה.  כלוליםרכי גישה, יקוז, דם, נ כיוממדרכה, קירות ת : כביש,תוח כללי הגובל במגרשי פ 8.6  

 .ות החברהירחבאם ומית אינשה ע"י הרשות המק עי  

 . בלבד( 3,4נים יבבני ) -דחסנית יידים,נ  יםכלמי :ריחזו מ /פהר אשדחב 8.7

 . יש :פהשאור למחזמיקום 

 .ות בלבדקומ  יב בבניין ר ,יש :ריםהמגו בקומות  קומתי  ופתח)שוט(  פהשמצנח א

 . הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה

 

 גרש( מ בכל) משותףכוש ר .9

 : משותףהרכוש ה תיאור 9.1 

 . כרם בתוכנית המפיתומש כ נום סומאב: פיםה משותי נחת מו מקו  9.1.1   

 . אין: (חלקית פתוחה ועמודים, סהכני  תקומ) יתחלק ולשתקומה מפ 9.1.2   

 לפי החלטת בחברה.: ירותדלנים שאינם צמודים מחס 9.1.3   

    ;מ"ר 20-ת מוחפא ל :3,4 ניםניי בב ;מ"ר 14-מ לא פחות :7,8נים יי בבנ. שי: יסהת כנבקומ (מבואה )לובי  9.1.4   
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 .  יש: ית)לובי( קומת אהו במ 9.1.5   

 ; 2 :3,4 ניםבבניי;  1 :7,8נים בבניי  :()מספר גותמדר חדרי  9.1.6   

   ; 3 :3,4  םניבבניי ;1 :7,8נים בבניי: תמספר מעליו ; : ישותמעלי: יש; מעלית רפי  9.1.7   

 ש.י: גגעל ה םתקנימי דיעל י סתפולק ההח פחותל :משותף גג 9.1.8   

 דים.ממ" -ייםדירת  וגניםם מבייש מרח ן.יא :לטקמממ"ק/  9.1.9   

 אין. : דודים משותף רחד 9.1.10   

   תמוסמכ וש רשותשתדר אחר מיתקן לכו,  ותמערכות סולארי :( כגוןשותפותמ או/וות טימערכות טכניות )פריש : מיתקנים על הגג 9.1.11  

 ן. יהד י כלעל פ   

 . שי  ;לא גינון ל טחש .ש: ימגרשומי הוח בתחתפ טחוש רצח 9.1.12   

 ור אשפה מחז כזוחדרים טכניים, מר רתכות לרבות תקשוחדרי מער: בית שהינם רכוש משותףהם של פי וחלקים נוסים מיתקנ 9.1.13   

  המכר.  יותתוכנש משותף בום כרכימסומנ ה ט זה,במפרחרים א םרקיבפכמפורט ומתקני אשפה ו   

 

 ש המשותף: ו כהרמ םא ן להוצי שאי  (מיםיקי אםב) ים/קלח 9.2 

 )מילוט(., תמדרגו י /דרח 9.2.1  

 ומה טכנית.ק 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה.  9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 על הגג. (םשותפימה) וניםים השיתקנאל המ תו דרגמ גישה מחדר 9.2.6  

 .מכונות דרח ת אלו גמדר חדרמ גישה 9.2.7  

 . ים(תפ)משו  ני/יםטכ דר/יםתי לחי קומ לובמ מדרגות או  רחדמ השגי  9.2.8  

 .ל הגגע םמשותפי  וס על ידי מיתקניםהתפ –חלק הגג  9.2.9  

 .יותעלמ 9.2.10  

 ות(. בדיר גנים ומ ביםרחיש מ  -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 ף. משות כושכר"י החברה ע רוגדויככל שם וחלקיכניים  טם רי, חדתו פרטיות נימעט חלון חני  קומות: חראחלק  9.2.12  

 

 משותף ית ב 9.3 

 ר דירה בבית משותף או בבית  המוכ, חוק המכר דירות( –לן )לה  1974 – דירות(, התשל"לחוק המכר )ד 6לסעיף  בהתאם ()א  

   וימצה התקנון של  אהנה הור שמ אובטל מ הביתעל ל להחי ודעתו שבעל הבית א ן שחלו ף והתקנמשות כביתירשם הל ועדמיה    

 :יםניין; ואלה העניינ ו עאות המכר פרטים על לחוזה לכלול במפרט או לצרף  ב, חיילןהמנויים להים עניינ מן ה ענייןת לחסהמתיי    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 ; מוד לדירהצותף ה ש רכוש המחלק בשל העורו יש (2)   

 יו; אלבים בקשר יו מחה םיובשירות שותף  בית המהת אובהוצ תתתפוההשר שיעו (3)   

 הבית המשותף;  ניהולר החלטות בדבלת רי קבסד (4)   

 )א( לחוק המכר דירות; 3יף סעבצו בדרך האמור ב כוןכל עניין אחר שקבע שר השי (5)   

   ביי שהתחיר, כמזה המכובחר האמו ף על או, וה( ירא אן )קט  ף ויים בסעינים המ נמהעניי  ענייןעל  פרטים רסא משלמוכר  )ב(  

 המשותף.   תל הביע ניין יחולוו ע י אות י לגבהמצו  נוןתק שהוראות ה    

 

 ד לדירה: צמו ו של החלק ברכוש המשותף השיעור 9.4

 . ותי וש הר שתרקעין ובכפוף לשינויים בהתאם לדריהמק וקבהתאם לח
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 :הביתבר ניהול  דטות בלקבלת החסדרי  9.5

 . 1969 -תשכ"טרקעין הקמ ה בחוק עהקבו פיל היה עי 

 

 :ים בקשר אליו מחויבובשירותים ה ותףת המשהבי ת הוצאו פות בעור ההשתתי ש 9.6

 שויות הריים בהתאם לדרישת נולחוק המקרקעין ובכפוף לשיבהתאם  

 

 ה.רבשל החית עדהבל היעתי קבהמשותף לפ  בבית תו לדירו ויוצמדותף  המש  שוכמהרם החניה שבתחום המגרש מוצאי עמדות .א

 רה. החב לתה הבלעדית שביעלפי קתף שוית המת שבבמדו לדירוצווי ף  תומש כוש הו מהרים יוצא נסמחה .ב

 לעיל(.  9.2.9עט החלק כאמור בסעיף מרפסות וגגות )למ .ג

 מוצא מהרכוש המשותף.   יש במגרש(ככל ש) חדר השנאים .ד

 

 

 . שותףמ ת ההבי ולנציגות ה לקונ ו שיועבר נוספיםכים מסמ ' א ספחנ

   .ותילכלרות עה ח ב' נספ

 . ייםוכזי ת לבט      פח ג'נס
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 בעלי הדירות ים שיועברו לקונה ולנציגות מסמכים נוספ – 'נספח א 

 

 ט:פרשל המ ק בלתי נפרדחלכו פ צורי  תוכניות אלו 10.1  

 רה. די הל ( שתוי יצונ)ח ותידות כללימור חדל ות של כמידת ללהכו 1:50 -ה לא קטן מ דיה בקנה מ רדינית התכ 10.1.1   

 ף בקומה. המשותהכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מבקנה מידה לא קט הקומה בה נמצאת הדירהתכנית  10.1.2   

 ה. מובקמשותף הש הרכו ללת סימוןוהכ 1:100 -ן ממידה לא קט נהקב תוסייפתכנית קומה ט  10.1.3   

 סימון הרכוש המשותף  כוללת ה 1:100 -מ קטן ה לא מיד הנף בק רתמת שות; קומו לומפ ת מויסה/ קומת כנ וקיות תכנ 10.1.4   

 . 1:200לום מוקטן לקנה מידה בצי ; תכניות אלו ניתן לצרף ושטחים דירתיים מוצמדים   

 . 1:100 -מ  ןלא קטה נה מידקומת גג בק יתנתכ 10.1.5   

ת  פשותמ חצרן ימוללת סהכו 1:250 ידהמ  בניה בקנה ריתה לתבמית לקהמקו  תולרש וגשהה המגרש כפי ש תתכני 10.1.6   

 ות צמודות. וגינ 

 

 פין לרבות על די כללאם התבת ולחומרי הגימור, שיש למסור וכרלכל המע ושימוש אות תחזוקהעת מסירת הדירה יינתנו הורב 10.2  

 ניין: דירות בע רק המכחו   

 . םורימג דירה עליבי הכרכל  זוקתחת שוטפות לתולפעו )א(   

 מיזוג אוויר,   מערכותמערכות בטיחות, בות ות המותקנות בדירה לרהשיר  תוערכמעת של  מונזוקה ותח תלכול וקהחזת )ב(   

 לקטרומכניות וכיוצא באלה.מערכות א   

 . דרשותיות, אם נתותקופת שוטפו יון ביקורותאפ ות ודיר ת )ג(   

 קשר.  ליצירת פוןלמספר טק ו ספרן/יצ תומות שלרב, נים בדירהקתמו ה ותד ומערכל ציו ש ריותת אחוטכני ותעוד  טרמפ )ד(   

 

 ימור של  הג  רימוחות של המערכותכנית והוראות תחזוקה    ה בבנייןמסרת הדירה הראשונימסור לרוכש דירה אשר לו נ המוכר  10.3  

 ן: ענייב  תדירומכר הפי חוק  על תודין לרב ללכהתאם ה למסור בביש חוש הבניין  

 . ורםמעל גי ייןי הבנכיבר לקת כחזולתת שוטפות ולעופ א()   

 ג  כות בטיחות, מעליות, מערכות מיזומערהמותקנות בבניין לרבות  השירותקה מונעת של מערכות תחזוקה כוללת ותחזו ()ב   

 .באלהוצא יכיות וכנקטרו מ, מערכות אלירו או   

 . ותרשנדאם   ות,קופתיתו פות שוט תפיון ביקורו אותדירות  ()ג   

 ן ליצירת קשר. שמות יצרן/ ספק ומספר טלפוותקנים במבנה, לרבות כות המרומע ל ציודת שאחריוות ד ועי ותטכנט מפר )ד(  

 מיליה. יסקפספר ומ  טלפוןלרבות מספר ח ויתפוה ותצוות המתכננים של הבניין, המערכ רשימת )ה(   

 ת  ות בטיחרכות, מעשור קת ושמל ח, יתציה סניטר לטנסאיל בלבד ש ותותפ שמות המערכל( AS MADE) תוכניות עדת ()ו   

 לפיה על רוכש הדירה האמור  סמכים האמורים הנחיה בכתב והמוכר יצרף למ נה ובפיתוח.כות אלקטרומכניות במבומער   

 .נויהיה( מיד עם מנושונה שתמאהררות )בעלי הדי לועה שקבת או הציגות הזמנילנ תםור אסולמ   
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 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 ולדירה  ת כלליות למבנה ערוה

   כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי, .1

 . 2010-( תש"ע3מיתקן לאנטנת תק' )מס'  .2

      קני אנטנות    מיתו : מיתקני אנטנות לקליטה משותפת )אק"מ(799י , ת"מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה, לפי תקן ישראלין בבניין יותק              

 לקליטה אינדיווידואלית )אק"א(.              

ר אחר המבטיח שבכל סדקיים האם  י החובהמיתקן לאנטנות לקליטת שידור מחובת התקנת החברה רשאית לפטור את הוועדה המקומית  .3

 .א תשלוםה בלדירה יהיה ניתן לקלוט שידורי חוב

כאמור יכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן   'גז וכו מיזוג, רת,שוחשמל, תק  מים, ביוב,ן: כגומערכות  .4

 עוברות. 

)ברזל( נות מינרלים תחמצוכן ה  ,"עיניים" בדלי מרקם, גוון, גידים,ות כגון: העי יתכנו תופעות טב, ובכפוף לתקניםבאבן טבעית, בריצוף וחיפוי  .5

 המקצוע  ולכללי התקינה ישותרלד בכפוף  הכול .דהלומוי חת בכתמים דוהמתבטא

פינות  וםולים לא יבוצע קיטבחיפוי קירות ו/או שיפ. בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראליים .6

 .)גרונגים(

ים, לצורך מערכות להחשמל, בזק, כברת חבלהעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, ל חברהלמניעת ספק יודגש כי באם תידרש ה .7

ובזכות  ישה, כןלצורך ג ןלרבות שימוש במתקני הבניי  המשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשית

 . וים אלבגין שטח ביתד כן יהיו גופים אלו פטורים מתשלום מיסי וע ו. כמוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבליםימהש

 חל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות.  .8

ר, המשרתים כלל הבניין.  וורויכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת וא   יםיר רכשו ע"י הדישי  (,)ככל שקיימים  במחסנים .9

 ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד. ונפרד למחסנים בלבד ף מהרכוש המשות   עשהת הזנת החשמל למחסנים

אך לא   ים ליצור הפרעהולעלה, מקטינים החלל ושל דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביס  מםמיקו  .10

 פחות מן הקבוע במפרט.

עומדת בדרישות ת עיבוי שרמת הרעש שלהם ושימוש רק ביחיד שה יעו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, סופקבאם י .11

 התקנות לרעשים ומפגעים. 

מערכת מיזוג אוויר לרבות הנמכת  ן להתקיוהרוכש ירצה אוטומטית )ספרינקלרים( בדירה, קיימת מערכת כיבוי אש ויתכן והואיל   .12

 . להנמכת תקרה זום( י/כש להתאים את גובה הספרינקלרים )ראש/י המתזהרו תקרה )מסתור(, מחויב

המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת   חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב  .13

 .שוי המרחב המוגןירות הבטון שמהם עא בקבאגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצ אלהימצלול ע ן אשררידי גז ראדו לסלק ש

  , מחסניםמערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון גינות, חניות וביוב או צנרת א ות וחיתכנו ש  .14

 נני ויועצי הפרויקט. תכקבעו עפ"י החלטת מומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן י 

( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל 'יוב, ניקוז וכד, ביםעוברות צנרות )מ או המחסן או החניה, יתכן ו ירה,דה תקירות ובסמוך לתקר  ברצפה, .15

 הבניין, ומהווים חלקים משותפים.  

 תלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.משצפים באריחי "אבן ם, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוברכבים כבדים על שבילינסיעה  .16

 ת קרקעיים ה ת ניכבים המונעים בגז פחמימני )גפ"מ(, למרתפי חה לראסורה הכניס .17

 בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים.  בגז פחמימני )גפ"מ(,חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מתקן המופעל  ף בנוס .18

[, תגברנה הוראות  11.12.2017 – 12]מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1נספח ג' ותלהורא וראות המפרט במקרה של סתירה בין ה  .19

-לבין  המפרט לעיל"ההוראות"(  )להלן:ירה בין הוראות החוזה ו/או הוראות הדין ו/או המכרז תכן, במקרה של סמו כ וף לכל דין., בכפהנספח

 תגברנה ההוראות. 
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   טבלת זיכויים   –' גנספח 
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  מטר אורך.   -מ"א

 
 

 תכולה נושא 
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 ארון מטבח 
ח העבודה, חיפוי בגובה  שטון המטבח  עצמו, מאר
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 ₪ ליחידה  125

 דלת כניסה 
 למרפסת שירות 
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