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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 

  
   *N8-1  דירה מדגם 

  
 חדרים  3 ם מס' חדרי

  
 1 מס'  קומה 

  
 2 דירה מס' 

  
 "( גבוה"  רים מגו ) 8 ין יסוג הבנמס' / 

  
 215 מס'  מגרש 

 

 זוהר וצפריר שרבט בע"מ

 07.10.2021 ך: 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 שזכווהבעל הקרקע   :2סעיף 
 . ניהן וחמחס ,יןיבנב רהמיקום הדי   : 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    :7סעיף 
 כנן הבנייה. פרטי אדריכל מת  :8סעיף 
 ד.לשן הונלתכראי דס אחהנמי  רטפ  :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.אור הדירה, חומרי הג ית   :3סעיף 

 גובה הדירה.           : 3.1סעיף 
 הצמודים לה. בדירה ושטחים  רים וגימורים דחמת יש( ר2לה )טב : 3.2יף עס

 . (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 
 . (3.6.1-3.6.8) יםספ ואביזרי אינסטלציה נו ,ברזים( ה )כלים,תברוא  מתקני  ,(4)טבלה  : 3.6סעיף 

 . (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 עבודות  :6סעיף 

 (. 6.1.1-6.1.6חניה ) : 6.1סעיף 
 (. 6.2.1-6.2.8)ש פיתוח המגר : 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 
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  : 7.4סעיף 
 רים.ייהדאויר בחדר/ים לשימוש   : מערכת מיזוג7.5סעיף 
 .רדוא ות תיב  : 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
 ( 9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  : 9.2סעיף 
 )רישום ופרטים(.שותף בית מ : 9.3סעיף 

 מוד לדירה. כוש המשותף הצ רבלק חהשל  ורו שיע : 9.4יף עס
 הבית.    החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף 

 רותים המחייבים בקשר אליו. יהבית המשותף, ובשבהוצאות  תעור השתתפו יש : 9.6ף סעי
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  : 9.7סעיף 

 
 נספחים

 
 . ףשות ת המ בית הוגינצולה ו לקוננוספים שיועבר מסמכים נספח א' 

 . הערות כלליות ב'  חפנס
 זיכויים. תנספח ג'   טבל

 

 
 



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

 

                       _____ ____ _ _                                            _____ _______ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

   ' , גב'א',  ים פחנס

 29  ך תו מ 3 'עמ 07.10.2021 : יך תאר/ 12ש מהדורה "משהב  -כן משת כר למפרט מ /*N8-1דגם    /ם דרי ח  3ת  דיר /215 ש רמגב  באר יעק  "מ/בע  בטוצפריר שר זוהר  יה/הבנ יכות א ל דמס

 

 *N8-1 : מדגםדירה  . באר יעקב  שם האתר: 

 חדרים  3 : מס' חדרים   

 2 דירה מס':   

 1 : ' מס מה קו  

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   יהחנ   

 "( גבוה)"  מגורים  - 8 : סוג הבניין / ' מס  

 215 מס':  רש מג  

 

 " רכ "מפרט מ

 1974  – ד י חוק המכר )דירות(, התשל" פל 

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 מבנה ולדירה(התאמות והבהרות הנכונים ל  כולל)                           

 

 

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

                                              ת.ז          :ן י לב

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

 

       מתאריך:

 

 פרטי זיהוי     א.
 

   המשך.ומית בקמה יקבע ע"י הרשות :יתומס' ב  רחובבאר יעקב  :ובשי  .1   

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

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

 .1019תמל/החלה במקום:  תכניתה  1.2

 

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

 .חכירה :הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .שראלמקרקעי י רשות :שם המחכיר  2.1

   _  __: רהי כהחתחילת תקופת     ___ תקופת החכירה:  2.2

 

 ( "ירהד"ה ןלה)ל ה:דירה מס' וקומ .3

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

           .(אה מהפרוזדור, מרפסת שמש )יציר(וי דר דחמה א)יצי משסת שמרפ שירות,ד(, מרפסת שירותים )בית שימוש נפר ,(אמבטיה) כללי רחצה
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   ירהשטח הד .5

 :כללים אלה המחושב לפיו  _______מ"ר  :ואה השטח הדיר

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

   –לעניין זה 

  ף ת ושמ ן שטחבי בינה ל ,שמשמרפסת ה לביןה ירדה ת בין ו, לרבוצה להה לבין מה שמחדיר קיר המפריד בין ה –" קיר חוץ " (1)

 ת אחרת.תוכני דירה אובקומה או בינה לבין 

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

 .פוייח ה תלו איכל ירהק  פניבן יר עם חיפוי א בק בלא גימור; ירני הקפ –" ר חוץ פניו החיצוניים של קי " (2)

 דירה.ב כל המפלסיםסכום שטחי  הירה יהיח הדטשכל מפלס בדירה;  ט השטח לגבירופ יו יחושבת מפלסי רברה בדי (ב)

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

 . המדרגות מהלך  ו עולהס  שממנף למפלצור ח יהשט

  1970 –"ל ת(, התשואגרונאיו  , ת תריה)בקשה לניה בהואם לנדרש בתקנות התכנון ות םהבושגטחים  הש ו רק כלליי בחישוב השטח (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.   –)להלן 

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

 

 :את הדירה באופן בלעדי  םי שמשהמאו ה ירים לדצמד המום נוספים טחי ש טו רפי  .6

]קירוי הכוונה למשטח מלא דמוי תקרה )לא  ות/השמש מקורה ות/תמרפס ן /מתוכה ._______מ"ר:( 1)שמש בשטח תו מרפס 6.1

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

 המוצמדת(;  החניניה עם סימון מקום הנית שטחי החתכ)יש לצרף  ________ : מס' מקורהחניה  6.2

 )יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד(;  .________מ"ר :(2)בשטחדירתי מחסן  6.3

 אין. :(3)תי בשטחירמרתף ד .46

 אין. : גג מוצמד לדירה בשטח 6.5

 אין.: (4)בשטחחצר מוצמדת  6.6

 : שטח(ו)מהות  יש לפרטם  לעדי פן באו ב הים את הדירשממש או ם די מצ ו המפים וסנ ים,חלקים/אזור/ש שטחיםי  אם 6.7

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

 

  .ן נו והתק תמי מקו בכפוף לאישור הרשות הקע, רקחיצוני לבניין בקומת  משותףות המכר כשטח י נ: על שטח המסומן בתוכהערה

וכסאות, שימשיות וצלונים וכו' בצורה ובמיקום  ם, סגירת חורף, שולחנות גון: דוכני י כמסחר וששימרשאית לתת   יהתהה החבר

 החלטתה.לפי 

 

 : טחיםשה ובי ישת לחהערו 

  םיוקו י ההמצולע הנוצר על ידך בתו אומרפסת הוא שטח הרצפה הכלשל ת לדירה; שטחה ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1

של קירות הדירה  הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים או המעקים וץ ות החירל קהחיצוניים שיהם פנל ע םירובהע

 הגובלים במרפסת.

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

שיש בה כדי  לה חוצה והן מ רקעקה  םבתחו הןהי ה פיזית כלשבנייל וף כפבו ותרוחה תשנ לשון יחסית מיקומה בבניי וף לפכ

 .שיפת המרפסת לשמשחלהשפיע על 

דירה   ן חלק שלבינו לביד מפרי  המחסןבתוספת שטח הקירות; כאשר קיר  ןחס המ קירות וא ביןשטח הכל, הוא השטחו של מחסן  .2

 ו. אהקיר במלולל שטח כייתף  בשטח משובל גו ןחסהמר יק  שר; כאירהקשל מחצית הרוחב שמתחת ל השטח קר אחרת ייכלל

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

  ירקשר כא ;קירל החת למחצית הרוחב ששמת חטייכלל רק הש ק של דירה אחרתד בינו לבין חלירכאשר קיר המרתף מפ

 במלואו.  קירשטח הל  יכלי משותף שטח בל בגוף רתמה

ט  ע במפריופהמ חצר ח הבין שט  5%עד  יה בשיעור שלי, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סט כולל חצרשטחה של  .4

 המכר לבין השטח למעשה.
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 סטיות קבילות: .7

 רט זה:מפאותן כסטייה מהמפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו הסטיות 

ובין השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה   6-ו 5רט בסעיפים טח כמפובין ש 2%ד סטייה בשיעור של ע )א(  

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף 

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

     

8. 
 בע"מ.  םי אדריכלילבסקוסמיל "(:האדריכללן " )"לה רלהית השבקה עורך םש

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

 office@milosarc.co.il :לא"דו  
 
 

9. 
 . ם בע"מנדסיהמש. בן אברהם    :"(המהנדס"  )להלן ון השלדנכשם האחראי לת

 
 .יבאב לת 120לון יגאל א : תובכת 03-6959482 :סקפ 03-6959382 : טלפון 

 
 info@benabraham-eng.co.il :לדוא"

 

 

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

הבניין או  חזית  ו אתנש בבניין, בתנאי שלא י אחרים וחלקים חרותאת רוהכניס שינויים בחלוקה פנימית של דילי רשאהמוכר     *

 . ף ת ומשש הרכום בשטחי

 אם יש כזה  הישראליהתקן  ותדריש פיו לכל המוצרים והמלאכות יהי  *

 

 נייןהבר ו אתי  .1

 . (215 או מגרש 214)מגרש מגרש ל כהנמצאים ב רסחומ  יםורג מ יבניינ 2 תוךבניין אחד מ 1.1

 5קע ועוד ומת קרק כוללה ,(215)במגרש  8בניין ( או 214)במגרש  7בשם בנין ידוע ה בניין "גבוה" למגורים  בכל מגרש:

  קומות מגורים.

  ותיר למסחר ולשע רקק קומת לל כוה ,(215 גרש)במ 4או בנין ( 214ש )במגר 3הידוע בשם בנין  גוריםמל" ותרב קומן "יי בנ

 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 ,שמגר בכל ניםהבניי תשלוש

 אגפי. -רב דחהבניינים כבית משותף אשלשת ירשמו  מגרשל בכ

 

 ם;  ורילמגדירות  70 :3,4מס' ת ומו רב הק  ן י בבני       1.2

 דירות למגורים;   13 :7 מס'בבניין הגבוה 

 ;   ת למגוריםוריד 15 :8מס' בבניין הגבוה 

 ;ים בלבדלמגור ונההכו, (*)דירות

 

 ,מגוריםלועדו ם שני רחד תכחדר או מער -"דירה"נאמר, " "הגדרות 1ף יעס 4197 - ד( התשל"דירות)חוק מכר י לפ )*(

 .ורך אחרצ או לכל ,סקעל
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 פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה  – 1טבלה מס'  1.3 

 214 רשמגב ייניםנבה כלל משותפותמרתף קומות 

 אור יתו א יוכינ

 קומה

ל  ת/מעקומות מתח

 כניסה ת הקומלס למפ

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 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 

  מתקניםם, חדר/ים טכניי .(3לבניין 

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

 והרשויות.   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  ן בבניי

   .וכים סמ

 --- -1 מרתף  תקומ

  ות, / תלי ע מ מבואה קומתית, 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

 

 215רש מגב לכל הבניינים משותפות קומות מרתף

 תיאור  י אוכינו

 מהוק

  ת/מעלחתקומות מ

 כניסה קומת הלמפלס 

 )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

לפי דרישת   דים(משר/ם/מסחרגורי למ)

 הרשויות. 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 רתוין ישני בב

נים סמוכים  בניי וקמו בו ימא /ו 

 ין. וישרתו הבני 

 

 --- -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 ים/מס למגור) טכניות  ת ו כרע ומ

 שויות. והר  נניםהמתכ ת ישדרלפי 

 --- -1 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי ת, מבואה קומתין: בכל בניי

   . 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

ומערכות  נים מתק כניים, ר/ים טדח  .יםמונ

לפי    ר/משרדים( ים/מסחור)למג  טכניות

 ות. והרשוי דרישת המתכננים  
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  7,8מס'  "גבוה" מגורים ן ייבנ

 או תיאור וי כינ

 מהוק

ת/מעל  תחקומות מ

 כניסה קומת ה לסמפל

 )ד(  נייןהקובעת לב

  ת מספר דירו

 ומהקב
 הערות שימוש סוג ה

 1 קרקע  ןנייבל קומת הכניסה 

ת,  ים, מעליור פרוזד כניסה, מגורים, מבואת 

דר  גות, חדר לרווחת הדיירים, חרדמחדר 

  ים, חדר אשפה/חסנ מ ת,לו ים/ עגפני או

י  פל  כות טכניותרומע נים קתמ , רמיחזו 

 ות. וי רש ננים והתכ ישת המדר

 . ותפתר מש חצ /צובר גז בפיתוח 

 1-3 ים רוגמקומות 
3 

 בכל קומה( )

ת, חדר  מתית, מעלימגורים, מבואה קו 

י  כות טכניות לפ מערקנים ו מדרגות, מת 

 נים והרשויות. מתכנה דרישת

--- 

 4 רים וגמת קומו
 2: 7 ן יי בנב

 3: 8ין י בנב

ת, מעלית, חדר  י ומתק אה ו ב מ מגורים,

לפי  כניות ט  ות רכם ומע ני מתק ,גות מדר

 שויות. דרישת המתכננים והר

--- 

 ה עליונ מגוריםמת וק

 )פנטהאוז(
5 

 1: 7בניין ב

 2: 8בבניין 

מעלית, חדר  תית, אה קומ מגורים, מבו 

נים ומערכות טכניות לפי  תקמ מדרגות,

 ות. שוי רים והתכננ מה ישתדר

--- 

 גג עליון

 ()ראשי
--- --- 

מתקנים   ,אריות סול ות חדר מדרגות, מערכ

פות/ פרטיות(, לפי  טכניות )משותכות ערומ

 והרשויות. המתכננים   תש י דר

--- 

 --- --- --- 6 ת למגורים סך הכל קומו

 בבניין קומות סך הכל 
 . 8 : 7בבניין 

 . 9 : 8ין ניבב
 )הראשי(.  ת לא נכלל הגג העליוןהקומו  במניין 

 
 3,4מס'  מות"קו  בר" ריםמגו ן יי בנ

 

 ר ואתי וא יוכינ

 קומה

  עלקומות מתחת/מ

 כניסה ה מתקולמפלס 

 )ד(  ובעת לבנייןקה

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש שה סוג

 ןלבנייקומת הכניסה 

 214 במגרש
 --- קרקע 

רים,  דווזסה, פרמבואת כני  גורים:מל

, חדר לרווחת  חדרי מדרגות  מעליות, 

גלות, חדר ע  , חדריםינ ופר אהדיירים, חד

 ר. ו זח י דחסנית, חדר מ

מרחבים   ,ים שטחי מסחר, מחסנר: חסמל

 מ(. "ממגנים )מו 

  מתקנים ומערכות,  חדר גנרטור כללי: 

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

 ויות. והרש   םת המתכנני דריש 

 ותפת. מש  צר תוח/ חצובר גז בפי

 ןלבניייסה הכנ קומת

 215במגרש 
 --- קרקע 

רים,  סה, פרוזדוי נ כ  ואתמב :יםרגולמ

דר לרווחת  , ח ת ו גמדר  י ר דחמעליות, 

לות, חדר גע  רים, חדניחדר אופ , יםהדייר 

 דחסנית, חדר מיחזור. 

סנים, מרחבים  מסחר, מח י ח טש מסחר: ל

 . מוגנים )ממ"מ( 

  רכות טכניות ומע ים  קנ מתכללי: 

דרישת  י לפרדים( סחר/משמ/ורים מג)ל

 המתכננים והרשויות. 

 ת. פת ר משו חצ /וח פיתצובר גז ב 

 1-17 מגורים קומות 
4 

 ( המקו  לכ)ב

ם,  רי פרוזדו   ,ת תי מגורים, מבואה קומ 

אשפה    תחדרי מדרגות, מצנח , תו מעלי 

לפי   ניותומערכות טכ  םי )שוט(, מתקנ 

 רשויות. דרישת המתכננים וה

--- 
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 ר ואתי וא יוכינ

 קומה

  עלקומות מתחת/מ

 כניסה ה מתקולמפלס 

 )ד(  ובעת לבנייןקה

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש שה סוג

 מגורים עליונה  מתקו

 (וז)פנטהא
18 2 

קומתית, פרוזדורים,  מבואה  מגורים,

אשפה    תח, מצנות גר מדרי מעליות, חד

י  לפ תו יטכנ   תוכר)שוט(, מתקנים ומע 

 רשויות. הו ם  דרישת המתכנני 

--- 

 וןיעלגג 

 )ראשי(
--- --- 

ות,  וחדר משאב ם י מחדרי מדרגות, מאגר 

כות  ם ומערמתקני  מערכות סולאריות,

ישת דרי  ת(, לפ פרטיו   ותפות/ת )משטכניו

 והרשויות.   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 ורים סך הכל קומות למג

 סך הכל קומות בבניין
 . 21 : 3בבניין 

 . 22 : 4בבניין 
 (. )הראשי  ןו לילא נכלל הגג הע  מותו קה ין י נבמ

 

  :הרותהבו  הערות

  .הבניה ירת יהייתכנו שינויים בטבלה בהתאם ל (א)

 ה  ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבני לבנייןקובעת סות היא הכניסה הלציין איזו מהכניש י ן,לבניי  אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 [. (רלהית בקשה)  

 ( לקומות שמעל קומת הקרקע.רשמג ם )בכלדיוקה/משר סעת/ני לבניין המסחרפרט  יו ביט הז ט)ג(    לא ינתן במפר

 

 : מגורים ן בכל בניי)ראשי(  ףמשות ותג רדמחדר  1.4

 ;  2 :3,4 ניםבבניי  ;1 :7,8נים י בבני   :כל בניין ב ותרגמדה 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 24.81ת מס' י למעליותקן הישראלה לדרישות איםהמעליות תת ש;י :מגורים בניין כל ב יותמעל 1.5

   ;3 :3,4 ניםבבניי  ;1 :7,8ם ני ניי בב :בניין  לכב תיו להמער 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 :7,8ם ני בבניי  :יתמעללוסעים נ רמספ

 . (כל דין וראותלהתאם , בהבכל בניין  )באחת בלבד .בדלב  3,4ם  ניבבניי  יש :)*(מנגנון פיקוד שבת

 לכלו לתקרת התאד וע  המעקה בהמגו האמר קן על הקיר באחורי תות. כייםנא"ם בלוחות פלב ופויצ  תאות הרקי :תאכל  רמוגי 

או  בתנור צבוע  ית התא תהיה צבועה בצבע סופקרת "מ לפחות.מ 27י של ו שיש בעובא  גרניטופה בצ. ריצפת התא תרוחב התא

קומת הקרקע  )במלא  היהיה מאסף מט  :יותית/עלד המופיק יפה.עק  אורה תאורה ישי קן בהתת ותומונמכ ע"י תקרהתכוסה 

 "יעד". ד פיקו פיקודהאו יותר יהיה מעליות  ושלש הוצה תהיינקבוב במידה (.וניםו יהכ ני מאסף לש

 הקומות: מספר אם ל בהת נקבעתת לי המע רותמהי 

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

 . ןאי מר:עמדת שו  1.6

עיף  לס  תאםבה ליהו ו/או חב' הנ רי הבנייןיי ד  נציגות י"ע  ו תקבע לתפע שבת, שהד נון פיקו ג נמ מעלית בעלת ונה ב כו ה כי ר הבמו  –"מעלית שבת"   )*(

 . 1969-מקרקעין תשכ"טק  החו ב ז'  59
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 : (מגורים ין )בכל בנ מרת גודו ין ועב חומרי הבני  .2

  .בשילוב רגילהמתועשת ו :שיטת הבניה; השלד סהנדמ יותלפי תכנ שלד הבניין: 2.1

 ; דשלה לפי חישובי מהנדס :עובי  .םטרומיי/ועשיםים מתבטון מזוין מאלמנט ו/או יןבטון מזו  :רמו ח :רקעק מתת קו תקרו  רצפה 2.2

    . 1חלק  1004מס' ישראלי  ןתק  פיל סטי:ו קד אבידו  1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד 

   .1045' סמ  ישראלי  ןתק לפי :י רמת בידוד; לדהש  מהנדס יבלפי חישו עובי: .יןזומ ון טב: חומר :קומתית רהתקה ו רצפ 2.3

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

  קן הישראלי למניעת החלקה.תשות הם לדרי תאבה החלקהגורים יהיה נגד ניין המריצוף ב

  השלד. מהנדס לפי חישובי :י עובד. שלה מהנדס  ןנו תכ, לפי ןו טמתועשים מבאלמנטים  וא ן,י ובטון מז :חומר ין:ינבה ותגג 2.4

   .1045 לפי תקן ישראלי מס' :מי בידוד תר .לובנטייםהרודרישות התקנים  ות היועץלפי הנחי טום: ז ואי שיפועי ניקו 

  לולבאם מכ .השלד מהנדס תיונחה ו התכנון האדריכלי פיל הגילר בשילוב מתועשת למחצה, /מתועשת :ץ ת חוקירו  2.5

 , (אחר וא בלוק תאי )איטונגאו  ,סגבבלוקי  גבס,חות ולובצד הפונה לדירות, החוץ קיר  ת שלימ ינ בדופן פ ,המחצעש לתומ/מתועש

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

 .י הישראלם ני כון התקמ ירוק" של ן ק"תו ת ים יהיו בעלי פנת רו י קצבעי תקרות ו 

 חוץ: קירות גימור  2.6

 ניה. הבתר ם בהי הכל לפי התנאיקרמיקה.  חיפוי קשיח דוגמתו א/ואבן מלאכותית,    ו/או  תעיטבאבן  :עיקרי  ,פוי צי /חיפוי  2.6.1

 אחרים;   םיי ופחי םמשולב ע שכבות( 2טיח ) :ח חוץ י ט 2.6.2

 ת המקומית. שואום עם הרת ב םיפוייצה קתוחלו  וןגו, ות סוגנשלהאדריכל יהיה רשאי  :חרא י וחיפ 2.6.3

  נדס ה מ   ת יו נח ה פי ל לב,משו וא ו/ (אחר וא /ו)איטונג  בלוק תאי אוו/בטון  י בלוק  אוו/ מזוין  בטון  מר:ירות: חו דהן יפרדה בקירות ה 2.7

 .  1חלק  1004י הנדרש על פי ת"י  סט קו הא   ד ו את שיעור הבידו ק י נ יע   מקרה   ל בכ ו   האקוסטי,   השלד והיועץ 

 .ון האדריכלכנס, גובה לפי תתכנון המהנדמשולב לפי   או/ובלוק  אוו/בטון  :חומר וגובה :ככל שיש() תו מרפס ן ביה ר הפרדי ק

 :מדרגות י /רדח 2.8

גות  חדרי המדרל טיוסאק הבידוד ה ;נדסהמה יבשוחיי פל עובי: .בלמשואו בנוי  או זוין מבטון  חומר: פת:מעטת קירו  2.8.1

 דין. לכ תהוראו פיוצע על בי תוהמעלי

וק" מטעם מכון בעל "תו תקן יר י )ילטיח וצבע אקר מת הריצוף +פנלים( כדוגם )וליבשיפ חיפוי ומר:פנים: ח ירות גימור ק 2.8.2

 . לתקרה דע( לישראהי התקנים

 הישראלי(.  םניתקה  וןן ירוק" מטעם מכקת "תובעל ) סינטטי דיסוטיח   ה: חומר:רר תקוגימ

  הרלבנטיים, דרישות התקניםללבן בהתאם אצו צמנט ר ט אוורצלן  גרניט פאו  ה רבן נסואמ  ויות יה רג המדת: ו גרדמ 2.8.3

 כנגד החלקה.  ספסיםים מחוסופ סטים(רגות ומשטחי הבניים )פודמדתואמים לאורך ה   יםובעלות שיפול

 כל דין. יפיבוצע על  מעלית/יותוהת גו דרקוסטי לחדר/י המאה דודהבי :דוד אקוסטי י ב 2.8.4

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

   .המדרגות י/ חדרעות מצבא :עליה לגג 2.8.6

 : יתמתקו מבואה )לובי(  2.9

יט  רנ או ג יקהקרמ  או)שיש(   אבן נסורה ת גמו, דבחיפוי קשיח יההי  ניםות פ רגימור קי ומר:ח קומתית: מבואה  יםנרות פר קי מוגי 

  ון התקניםמכבעל "תו תקן ירוק" מטעם  )טיח וצבע יבוצע הקשיח חיפוי מעל ה ,חותלפ  דלתותמשקופי ה הבוג, עד ללןרצפו

 עד לתקרה.  י(הישראל

לא   מונמכתה קרתשל במקרה . ראלי(ישה  ניםהתק ן רוק" מטעם מכוי  בעל "תו תקן)טטי נ סי די ס+  יחט :חומר תקרה:גימור 

 .  רצלןיט פוגרנ וא הנסורן אב: וףריצ. רה זותק מעל יבוצע טיח

 :ראשית כניסה )לובי(מבואה  2.10

  תלבה משקוף דעד לגו לפחותוצלן, פורניט רורה )שיש( או קרמיקה או גאבן נס  ח, כדוגמתשיחיפוי ק :חומר :ניםירות פימור קג

 .אלי(שרהי םקניהתמכון עם מט "בעל "תו תקן ירוק )י יל קראבע בוצע טיח וציח יקשה יחיפו המעל הכניסה. 

 יבית. רט או תקרה דקו תקרת משנה אוו/ 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 גרנימסויחים אבן נסורה )שיש( או ארר: חומ :ריצוף

 . למניעת החלקה 2279י לשראהי
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צבוע י בטון טבע חומר: ר תקרה:מו גיין סינטטי. לבבמצבוע משולב,  ו/אוטיח  ו/אוי  בטון טבע :הי נרות חי ק ורמ י ג  :רהחניה מקו  2.11

חניות, מון יס וללת, כעבמסעה לא משופק חלומ בטוןקומות.  ה בין  משופעתעה במס ןבטו  רצפת חניה:גימור . טיבמלבין סינט 

 ה.וענתט לפי הנחיות יועץ הלושיוור מספ

  פיל חומר דומה,מת פוליסיד או  בין סינטטי דוגלמטיח + צבע  קרה:קירות ות: חריםטכניים וא םי רם, לחדני חסם למי ור פרוזד

 .החלטת החברה

  :ותףחדרים לשימוש מש     2.12

 מה. כדו( ו)ככל שיהיו כנייםים טר/חד

   -יים נם טכבחדרי :רהקת רגימו . ('כוים ומ, חשמל נותארו  )למעט גומחות,יסיד, ולפ  תוגמסינטטי ד צבעע בובצח טי :תגימור קירו 

 . מטעם מכון התקנים" בעל "תו תקן ירוקים, הצבעכל  צבע סינטטי.בטון צבוע ב       

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

 לפי היתר הבניה. , המונבורות לאשפה ט : פהאש ירתצא            

 

  :תהערו 

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

הישראלי   התקן ם לדרישות התאה בהי י  (ותפיםשים המובשטח )בדירות חלקי הבניין השוניםב  ףו צי רגת מניעת ההחלקה של הרד .2

    .הלמניעת החלק 2279

 

ידי מערכת נשלטת על חשמלית ה ת פתיחהגת, בעלזוגום מאלומיני ת לד התהיין  ני לב יסהנהכדלת  :ן י ני בל ראשית דלת כניסה 2.13

  .שמןאינטרקום ומחזיר 

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

 .חות פדלת :םי ני טכים רחדות דלת  

    (.בדבל תומו קה י רב יניבבני יש ) :מתי וקלובי  דלתות 2.15

 .יש :משותפים וחלקים   חדרים ,םכניי ים ט/חדר חניות, ,ותמדרגות, מבואות קומתי  לובי, חדר, ן בניי לכלה בכניס ,הרו תא 2.16

  ולחצן קומתית האמבו/תוקבועה בחדר המדרג  לילהת וראבת לתשגנון ה, ומנכל קומב ורהדלקת א  חצןהיו לי יםור מג בבניין ה              

   .מתיתקוה מבוא /תוגרדר המאור בחד  תקלדה להרדיך המתו

  ל.יכדרהא עיצובבגוון לפי   החיצוני בלבד( קםר או ציפוי אחר )בחלפח מכופף צבוע בתנו ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

  או , ןסחמלכל  רדנפ  מונהילופין התקנת חלאו  ,דהמחסנים למונה נפרשל כל מל החשת ונר הזחיבו :דירתיים במחסניםרה תאו  2.18

 . בחירת המוכר והחלטתו עפ"ין ך המחסוימש ליו י אתרידהונה מל         

 ים  ניין/הב של ף המשות כושהר שלל שמהחת הזנה ממערכ : יש.תפותלמערכות אלקטרומכניות משו לתאורה ו מל חיבור חש 2.19

 מוך  הס ןיינבקמו בימו  ו/אוין הסמוך  י נבבקמו ו ימאך ין,  אשר ישרתו הבני  פותותשל )יתכנו מערכות מהחשמס נדה נון מכלפי ת  

 וישרתו גם הבניין, בכפוף לאישור הרשויות השונות(.   

 . תקומימ הות רש ה דרישת ר יהיה לפימספעיצוב ה. ארמו ומספר בניין חיצוני   בחזית הבניין יותקן מספר בניין: 2.20

 

 פרטי זיהוי(  – 'פרק אבלאמור  ירה )בנוסףהד אורתי  .3

 : *ההדיר בהגו  3.1

 מ'. 2.50-לא פחות מ קרהתה תיתד תחע וףהריצ י פנמ דירהגובה ה   

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

 ';מ 2.05 -מ ותפח אל : ם נרכש(דירתי )בא *גובה מחסן   

שטח בה דירבה ה. בכל מקרה גוהנות משרנמכות מקומיות ותק ות, הטילבכות, רת, מעת קורולמעט תח הערה: *

 ת לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין. ונ קתה ל פיע רהי דילקח יבע לגהקבו ימלינ ימה
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 .ם אותהמשי המשאו  הל  םדי בדירה ובשטחים המוצמ םרשימת חדרים וגימורי  – 2טבלה מס'  3.2

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

 (1)רותיקחומר  תיאור 

 ( 2)תורותקרות גמר קי
 (4)יחיפוות אריחי דימו

 ( )בס"מ

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

 ריצוף
"ר/ מ"א  מחיר לזיכוי למ

 חדשים  בשקלים
 הערות

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

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

 ( 1)בטון קי בלו  בטון,  ח מטב 
 אין ( 3) האר ( 2) האר

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

 . שך בהמ ות ערהרוט בראה פ  אין ( 3)ראה  ( 2) האר ( 1)ון בלוקי בט , ון בט ל פינת אוכ 

 . בהמשך  ת ו רהע בט ראה פרו אין ( 3)ראה  ( 2) האר ( 1)ן בלוקי בטו ון, טב ור וזד ר פ 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)בטון  קי בלו  ון, טב ם חדר שינה הורי 

 ממ"ד 
 ן  זוי בטון מ 

 הוראות הג"א  יפל
 . הערות בהמשך וט בפרה אר אין ( 3)ראה  א רט הג" לפי מפ

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

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

 . ךשמ בה ראה פרוט בהערות 

 ןיא ( 4)ה אר ןלפורצ  גרניטחיפוי 

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

 ראה פרוט בהערות  בהמשך. 
 ןאי ( 4)ראה  צלןורט פניגר חיפוי 

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

 ןיא ( 3)ראה  2.6יף אה סע ר ( 1)ן וטב  בלוקי  בטון,  ש  שמ   ת ו מרפס 
 . 2.6ראה סעיף צוני חיר יפוי קי צ/חיפוי

 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 
 או מחסן מוצמד 

 ( שהוצמד )ככל  
 ןאי ( 3)ה אר ( 2) אהר ( 1)י בטון וק בל ן, בטו

ן  נוכ ת פיחסן ל ירות מעובי ק 
 יןד כל  יולפ  האדריכל/המהנדס 

 

 בלה: טלת ו הרבוהרות עה

  :חומר קירות ( 1)

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

 מ"מ לפחות. 0.6 עובי דופן הפרופילים -

 .חות"מ לפמ 70 םייל רופרוחב הפ -

 אלי(.רנמי / תזכוכי / םסלעיר מצ) ק"ג למ"ק 12ל לחות ת שופיפבצ 2בידוד " -

 :יהיו אחד מאלהמכל צד של מחיצת הגבס 

ל  בעמ"מ לפחות, מחוזק ומשופר לנגיפה  15.9בי בעו וחל ו קרומית(, או לחילופיןמ"מ לפחות )מחיצה ד 12.5 וביבע תלוחו 2 -

 (. תק לפחו"מ/ק"ג 1000) בוההיפות גפצ

 . תו הלוחק פסן/ומפרטי היצר   ם להוראותאתהבו צוע יהי הבי פרטי

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

ו אל  ל קירותת הפנים שטפ מעשן ניתועשת / מתועשת למחצה, יטה המת וצעים בשץ מבחוה ניה רוויה, כאשר קירותבב :קירות חוץ 

בידוד ": 1045נטית לרבות בת"י בהרל הניתק ב הלעמיד ף ופ ל בכהכ .איאו בלוק ת בלוק בטון , סבג קיוות גבס, בלה מלוחויעש היהת

  .וןבט"י היצרן "כעמידים למים" או מבלוקי רים עמוגדה יםהקירות בבלוק יבנומקרה  רחצה בכל בחדרי, ל מקרהכב. (" םל בנייניתרמי ש
 

 :תו קרת/תקירו גמר  ( 2)

 בהתאם ההקירות. במרחב המוגן הגמר יהי  לש יהנר הבמוחל  התאםב וא י + צבע אקרילטיח יהיה,   תילונקונבנציניה : בבירותגמר הק

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

 ן. בל :ון גו  .ילי+ צבע אקר ף רעוה הנחיות פקודל בהתאם רחב המוגן הגמר יהיהמבי. טט ינ+ סיד סטיח  :מר תקרותג
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 ן. ב: לון ו ג  .ליריאק עצבללא חיפוי(:  )בתחום םי תו ר שי צה ו חדרי רח קירות ב גמר
 

 :סותפרגמר קירות במ

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

וי  בנ  או םיי נטהרלבתקנים לדרישות ה  תמואהתרת(. מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית אח קבענא ל )באם :מעקות המרפסותוב עיצ

 זית. גמת החכדו

 . ים הישראלי נקם מכון התמטע" וקרתקן י  ו תעלי "בו יהי פנים וקירות ת רו י התקעבצ כל

   :ריצוף ( 3) 

 ת. לבנטיו בדרישות התקינה והחקיקה הר' העומד וג אס (,צלןג פורצלן )גרניט פורה יותקנו אריחים מסורבדי יםרדהח מערכותלכל  

 ח. קשיי פויירות חקהבגמר ין צו ת, אלא אם כןחולפס"מ  7 הבגוב מר הריצוף רות מחויק ה יקף הל שיפולים בכוף יכלול יצהר

  .וליםיפשבך רשיח אין צובהם קיר החוץ מחופה בחיפוי ק תבמקומו

ה התואמים  מכל סדר יםנו גות/דוגמאו  3-סדרות של ריצוף ו 4ות, לכל הפח ונה,לקג ר יצייועד לריצוף, המוכלכל מידת אריח, המ

 לי. יטרנ ירהגוון בב ד מהםאח חותת מגורים, לפרודי וש בימשב  יםיחפוצים ושכגוונים נ/ותגמאולד

)למילוי  ובה ר שלגוונים  שניבחירה בין  המוכר יציג לקונה(.  LAPPATO) "תי"מבריק חלק אחת מבין הסדרות תהיה בגימור  לפחות

 .כהה ר אפון וו גאחרת בר והבהי אפורון בגות  אחפוגות, בין אריחים(.  -מישקים 

  שור והצהרת הספק( אי י " ה )עפ קפ ס לא  תן ני   ו ינא    ס"מ  45/45ת  דו ף במי וצ י רל   במידה ואריח   
 ט להלן:פי כמפורחלו   יח ארדות  ה סדרה נוספת או מייה חייב להציע לקונ יהולם א   ו אל  ריח במידות המוכר יהיה פטור מהצגת א 

   :  לטת המוכר( ח ה ל   יא )הבחירה בין החלופות ה  

 .בנוסף    ת ת חלופיוו די במ  ח רי א    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 ולפח  ,  ת מגורים ו רי בד   ש מובשי  כיחים גוונים נפוצים וש מאות/ אמים לדוג גוונים התו / דוגמאות  3-ו 
גרניט )   ן פורצלאריחים מסוג  .  סוג א'   . ס"מ   60/60במידות  ם  יחי רא  : ( ותמרפס ו שירותים,רחצה  חדרט ע)למ הרי ד הבכל וף צי ר -

 .ת ו ח לפ   R-9החלקה  נגדות ל ת ה  ת ג ובדר   נטיות ב ל הר   קינה והחקיקה הת ת ודרישו   2279העומד בדרישות ת"י  .  ( פורצלן 

מסוג  אריחים .  ' אג  ו ס ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33  מ, ס"   45/45  ת דו מי ר מ דיי לבחירת ה  :רותת שי מרפס ם/ותי ר י ש/צהרח בחדרף צו רי  - 

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

 .לפחות   R-9  ים תו ירבש,  ות פח ל   R-11חת  ל קוברצפת תא מ  , לפחות   R-10  רחצה 

. ( גרניט פורצלן )   פורצלן וג  יחים מס א'. אר  סוג ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  ות ידממ ר  יי דה   ת לבחיר  :שמש ותס במרפ ףריצו  -

  לפחות. R-10 להחלקה    ות גדתנ בדרגת ה נטיות ו בל ר ה חקיקה  התקינה וה  ודרישות  2279ת"י  העומד בדרישות  

 . וכר אריחים במידות עפ"י בחירת המ (: מדוצהשככל  רתי אוי ד) ן ס חבמ ףו צרי  -

 

  :תו ר י ק י ופחי  ( 4) 

ם  אמיהתומכל סדרה  גווניםגמאות/דו 3-סדרות של ריצוף ו 4לקונה, לכל הפחות, ר יציג לכל מידת אריח, המיועד לחיפוי, המוכ  

 לי. יטרנ רוון בהי בגם המאחד   תמגורים, לפחות רומוש בדי ישב  םיצים ושכיחים נפוונגו/וגמאותלד

לוי  רובה )למי גוונים של 3 המוכר יציג לקונה בחירה בין(.  LAPPATO) ת"יק לח ק"מברי רימולפחות אחת מבין הסדרות תהיה בג   

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

 

מת סכבה, להציע אישר  אההמוכר יס"מ.    60/30, ס"מ  במידות  .  ( גרניט פורצלן )   פורצלן אריחים מסוג  א'. ג סו  :שירותים ,הרחצ רדבח -

  רה.נוי במחיר הדי ס"מ ללא שי 33X33ס"מ,  20X50ספות רט וכן במידות נובמידות דומות למפו  יחיםרא, הונ הק

  -החיפוי ועד לתקרה ל עמ. ותחלפ הדלתמשקוף בה גונוי מהמחיר עד שי אנה ללקו ה במידות לבחירת רחצה י/רדחב רותחיפוי קי

 . ליקריע אטיח + צב

 : טיח + צבע אקרילי. י ובקירות מעל החיפומ'.  1.50חצה עד גובה  רי הרבחד טרפוכמבמידות ת י קירו ופ חי םית וריבחדר הש

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

עליון של החיפוי ביבו בקו הסף ה ור וס התנ  י רחו מא ת תואם  רו פוי קי י ח  -  BI  ת אינו ביחיד נור הת שר .  כא ( בודה )מעל ארון תחתון הע 

  קרילי. צבע א   +   ח יט  רות: חיפוי ובקי ל הריצוף(. מעל ה מ' מע   1.50הקרמי ועד הרצפה )גובה  
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 ה זהה לגמר הקירות. רמיקקוי יפח ו יקוסט ידוד אל בולמובנית כ סגירהע צוה תבילוג לצנרת

ת מעבר מים לחלקי ניעלמ םנטייבנים הרלן ולפי דרישות התק דיכל  תוראהוי מו לפאטם י טובירם  ירוזאקזים בת והנהרצפו ת, הקירו

 רים סמוכים. דחו/או  בניין

 

  ת:רו הע

  רבעת מענטיים למניהרלב ישות התקניםדין ולפי דרהת אום ייאטמו לפי הורים באזורים הרטובהקירות, הרצפות והנקזי טום:י א

 . ם. סמוכים ריבניין/חדחלקי לם ימ  

 . מס" 2 -כ עד ל ש שייתכן הפר ,חללים סמוכיםבין ל  ומרפסת שרות, ד, ממ"הרחצ ירדחירה,  ה לדסינבכ – הפרשי מפלסים

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

 "אריחים שלמים". ובה געד ו א ,לפחותבטבלה ין לגובה המצועד שה יעת הקירוי פוגובה חי  - ותי קיר ופי ח 

  החלטת החברה.   ס"מ, לפי   60  -פחות מ   ן שאורכ באם יש פינות קמורות    , PVCו  א   ום ומיני אל יל  פרופ מ ת  ו נ י פ   יבוצעו   –וי  ות בחיפ פינ   ל י ופ פר 

 ף בדירה. ו יצהר שלה רקש ו/או הב ליטובצע ת לא הרבהחי פק יודגש כת סלמניע - הברקהליטוש/ 

 ן   שתותק כלוככר, המ תינכ, בתולכלב וא /במדויק ו ,ןתסומ בהכרח אי לטת החברה, מובהר כי החלפ ן, לקתותבאם – תרה/ו קו  ,רגולהפ 

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

 תמערכול נותגב ארון מטבח, ארוים, בפמחו תות ית וחזי קירו שוללמעט במ לפחות, ס" 7 בגובה  ,וף ר הריצ ם( מחומ)פנלי – םי לו שיפ

 )גרונג(. פינות ם טוא קילל ,םיל ושיפו ויפיח .ם טכנייםוריואז

נדרש   צולריצוף טרא ת.לפחו ממ" 3 לש ת(יחים )פוגואר  ע מרווח ביןצובינדרש נים לריצוף וחיפוי, ות התקלפי דריש – וגות(מרווחים )פ

 מ"מ לפחות. 1 של וחרומ

 

 (במפרט מכר זה חרא יףאו בסע להטבכך ב ן ויצ םא נו בפועל רקיותק לעיל תו הערהם יש התייחסות בם לגבי י ומתקנ דוכי צי מובהר )

 

 נות:ארו  3.3

   ח תחתון:מטב ארון    3.3.1

הכנה לכיריים   ,ריוהכל ה שוח שטלהתקנה  מתאיםפתח ה ךות יח יור,, תושבת לכפים ת, מגירות, מדהארון יכלול דלתו -

  ם.לייח כלמד הנ(, הכהתצלה למל ונקודת חשגז לבישו דת ו קנ, מתאים להתקנה שטוחה פתח וךיתחו בותוש)ת נותמוב

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

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

ת  רטיבות של תחתילמניעת  םלמי דימעפוי מ ובחיס" 10-קל( בגובה של כוס)ה נוי ב ההתקן הגברון תוית האתחתב •

 ון.ארה

 מ"מ לפחות. 17-18בי עוב (נדוויץ)סבוד ל ץעמו יה יפים ון והמדגוף האר  •

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

 .  נגיפורמסטפולוחות  / MDF/וויץ( נד)ס דלבו עשויות מעץנה הארון תהייות דלת •

  תולסימ תתהיינה בעלוגירות ו. הממקעו לפחות, לכל גובהו ולכל מס" 60ב ברוח מגירותדת הארון יכלול יחי •

 ת. ת ממתכוי פוטלסק

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

 ך. ערה ו שווא  נרק קורגמת מג'יכדו לף נש ןוסלאח

 ן: להללרכיבים המפורטים  םהתאב היו יח המטב ארונותוי סוגי ציפ    -

 .כתמתידיות  ג.פורמינ טסופ / הקני: פורמייציפוי חיצו  •

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

 כמפורט להלן:ר וכחר המ יבש קיםר ו/או הספג המוכצישי םווניך סוגים וג מתולבחירת הקונה סוגי הציפוי וגווניו יהיו    -

ן  וומהם בג דחאלבן ו  עבבצ םהחירה, אחד מנים לבים שוונגו 5יג בפני הקונה לפחות צהכר לוהמ: על חיצוניוי ציפ •

 טרלי. ני

  לבן. בגוון ציפוי פנימי: •
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וכר המל ינם, עלא להתק ייר שדה טי לח. ההחלטת הקונהלם רון תחתון היניח, תנור וכו' מובנים באקנה של מדתכנון והת -

 אלל) יים המובניםהחשמל הכליםת תקנ, במקומות שיועדו להפיםדת ומולתבות דתו, לרלמואת ארון המטבח בשק ספל

 נדרשות. ה ותכנות ההרב( לליםחל

 ;המשךערה בראה ה מידות: ( 1)  

ת חובי לא פעוב המשטח עבוד הקונה רתחיבלתקן התחתון יו רוןלכל אורך הא :מעל ארון מטבח תחתון: תיאור עבודהמשטח 

ניין(,  העלפי  1,2 יםקלח) 4440 ת"י דרישות ל נהעו, ה קיסר או שווה ערך( ןאב תדוגמכ)  ימריתאו פולית מאבן טבע ס"מ 2-מ

  ף המשטחהיקחה של כיור. בהמשטח יותאם להתקנה שטוכל היקפם. ית הארונות בלחז ביחס  מס" 2וליים בהבלטה של ש עם

עם עיבוד בחזית  בהמוג טקנ  אלל התקנהיף העדי לשאהמוכר )הקונה רי ע"יקבע ו וד שאופן עיב גבהמו ןיו על טנק  תקןיו

 (. הזוי בגין אי ביצוע זיכן נת. לא יי חטשקף המיה כלב םכולל אף מי ,הנדרשככל  טחהמש

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

  .ד(ד אחדוב חול בהדבקה ולא קיסר יהיון אבאו אבן טבעית לוחות ה ) לי.רניט רהי היה באלו י  ניםאחד מגוו, ולפחות

  

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

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

 . א"מ 2עליון יהיה טבח הרך המאו א ומ" 5המטבח התחתון יהא  ןך ארו ר אור, ומכל. ןולימטבח ע מ"א ארון 2 -ב תחתוןח טבמ

 : ון כמפורט להלןעלי ן הור תוכנן האהצעת המוכר ית א נה לקבלקו החליט ה

 ינות.הארון יהיה רציף והמשכי ללא פ  •

י  אובתנ מס" 60ה יהי ןולי תן שגובה ארון עני . ות"מ לפחס 30מקו פחות ועוס"מ ל 75 היון יה הארון העליל גובהו ש  •

 . (הפלקעלה )מגנון לפי מהיה כ ת ניםיחת הארונות העליושפת

 .רכוואאחד לכל ל לפחות מדף לויכעליון  בחארון מט  •

 .ןהתחתו רון המטבח א  שות המפרט לגבייהיה בהתאם לדרי  ון המטבח העליוןמבנה וציפוי אר   •

     .פח ג'סראה נ :י החיפו, להולסהכיור, ה ח העבודה,שטמ  ,המטבח ותארונ ד יכוי בעיר לז חמ

 

(, סנדוויץ'לבוד ) עץ עשוי מן תחתו   ארון שירותים(, יותקןה דרלמעט בח) בדירה הצרח ירדחבכל אחד מ :ם )ציין(י ראחות ארונ 3.3.3 

   MDF 5ה במים ברמה  או סיבית עמידP 310תקן  פילENללוס"מ לפחות הכ 80של י מל מיני רךאו מונח ב לוי אויהיה ת ן ור. הא  

 ר. יולב בכשומ רץו קווא ני / שימחרס / ש ליינטגרה אדועבטח רים בלתי מחלידים, משצי דפים,מ, דלתות   

     אין. :חצהרהכוי בעד ארון לזי יר חמ                   

 

    :הערות

פעמיים   שבתמחו  מטבח. פינהר הקי  אורך הארון התחתון תימדד לאורך דתמי  .ךורא מטר 5 ון חתת מטבח ארון  אורך מדידת (1)

באורך הארונות.  יכללו  תך הארונו תו לבים בו שמהמקרר(  טמע)ל ב"וכיו  כיריים ר,ו נתח, למדי  המיועדים חללים ארון.ה ךראו ב

קיימים   טבחהמ ונותבגב אר ש בקירון כי יתכן ו בקונה לקחת בחשה עלוע עצמי, צימטבח ובות הונור ארב ע במקרה של זיכוי  

 ח/ים אלו לצורך תחזוקה.לפת האפשר גישל ש. י משותפים פתח/י גישה לקולטן/ים

 .הקונה להחלטת נתונה תחתון  בארון  םי בנ מו  'וכו  רתנו ח, ידמ לש ורך התקנהלצ  ן רו אה ון תכנ (2)

 שיועדו  תו מקו במ  ים,דפדלתות ומ לרבות, ו בשלמות המטבח ארון  תא לספק וכרמה על ,ינםלהתק אשל ונהקה החליט -

 .הנדרשות תההכנו  תולרבו ( ליםלח אלל (המובנים הכלים החשמליים להתקנת

 .את הרוכשרה החבבו תנחה בע ובמועד תקשהחברה  םוח זמני להי בחירותו על פ לעוח ו ד ל ונהבאחריות הק
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 ה: סכבי  יתתלי ם לי נמיתק 3.4

 . ביסהליית כוני לתן מתקן חיצ תק יורות ת השיספממר

               הכביס ליחב  5ס"מ,  160ימלי של באורך מינ וגלגלים  (ות ונ ו מגולמתכת ) בעל זרועות: )קטנה( יית כביסהלתלקן מית       3.4.1

ס"מ   120-מחת א יפכו לורומם שאר תמ ובתנאי שיותקן מתקן מס" 160-ן יהיה קטן מתקהמ ורך שא  ןתני טיק.סלמפ

 "מ. ס 800-מ יפחת סה לאהכבי ך המצטבר של חבליורהאו

ר המבנה.  קי  על תנווגולשמשמעו מתקן ממתכת מ ,סת שמשפצר/מרערך בח והוקן ש ותקן מתאפשר שי  :גג/לדירות הגן       3.4.2

  ס"מ.  160ל ימלי שני חבלי כביסה באורך מ 5ת קיר. המתקן יכלול לפחול בעומקו בייה יציה  ןתקהמ 

 3לפחות תובב )קרוסלה( עם עמוד הכולל מס תקןזה במ ןתקלהמיר מי החלטתו, "רשאי, עפ ר יהיהייהד ירת הגן דב -

 צף.רו למשטח מ ובטון ו/א  טחב ומקובע למשיצ ייה ה ין מתק ם או ממתכת מגולוונת. המיניוומאל ותמתקפל ותעזרו

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

 בתחתית ס"מ. 60-ה לתליית כביסה לא יפחת מניש ק ה. עומ5100"י מס' ד העומד בתיהיה מחומר עמי: סהבי מסתור כ 3.4.4

 המשטח לש עליון סלפניין. מבהל וף מי הגשם שסיאכת רעלמקז יותקן משטח הפרדה מבטון שינו יסהמסתור כב כל

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

 .מ"ר לתליית כביסה 1.7של וי שטח פנ מראי שיישבתנכביסה וסתורי הטכניות במת כוב מערלשל ןת ני 3.4.5

 

  משך.הב תערות נוספו גם ה ראה .(מבס")מידות   נות ותריסים בדירהו ל ימת דלתות, חרש – 3ה מס' בלט 3.5

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  הפתח
 חב( רו /ה )גוב 

 )עץ  מרחו
ם/  ויאלומינ
 ר( אחמתכת/  

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 ר(אח

דת  ות ומימכ
  חפתה

 )גובה/ רוחב( 

עץ ר )חומ
ניום/  ימואל
 אחר(   /תכמת

ה  חסוג פתי
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

  ידתמו תוכמ
  הפתח

 ( ברוח בה/ )גו

  /ץ חומר )ע
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 לבים חומר ש
  סוג פתיחה)ציר/

  /כ/נגרר ע.כ.
 ( רחלי/אחשמיס/כ

 כניסה 

1 

 לה ציר רגי  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 105/210-כ

 ר דיור דח

1 

 כ.ע.כ   נגרר וגג ' מז ומלא

--- 

--- --- 

1 

 ' מו לא אלומ' 
 יחשמל  ילה לג

 ינ יד בויי ל גכול
 240/225 -כ --- 240/225 -כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

.ע.כ  כ  רנגר ג וג ' מז אלומ  

--- 

--- --- --- 

 --- 120/120-כ ---

ינה  ש חדר
 1ים ורה

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 .כ רר כ.ע גנ מזוגג מ' אלו 

1 

 ה ידנייללג ' אלומ ומ' לא

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
משמש  )

   כחדר
 ( 2 נהיש

1 
פלדה לפי  

 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   לכיס   הנגררתרסיסים,  ז, הדף ו ג ד נג  , פלדהאחת ף  כנ

          .א "הג  חיותהנ
--- --- 

 פרוזדור 

1 

 ציר רגילה  וגג ' מז ומלא

--- 

--- --- 

1 

 גלילה ידני ' מאלו  אלומ' 

 80/225 -כ --- 80/225 -כ

  הח. רחצ
 כללי

1 
 +  עץ
 אור  -צו צוהר/

 ה רגילציר 

--- 

 --- ניורור מכוא

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  הפתח
 חב( רו /ה )גוב 

 )עץ  מרחו
ם/  ויאלומינ
 ר( אחמתכת/  

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 ר(אח

דת  ות ומימכ
  חפתה

 )גובה/ רוחב( 

עץ ר )חומ
ניום/  ימואל
 אחר(   /תכמת

ה  חסוג פתי
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

  ידתמו תוכמ
  הפתח

 ( ברוח בה/ )גו

  /ץ חומר )ע
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 לבים חומר ש
  סוג פתיחה)ציר/

  /כ/נגרר ע.כ.
 ( רחלי/אחשמיס/כ

  יתושיר
 םחיראו

1 
 + עץ 
 אור  -צו צוהר/

 יר רגילה צ

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 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

 דירתי   סןחמ
  כל)כ
 (דמצשהו

 פח /ץע  1
טת  החלי לפ

 החברה
 ה רגילציר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/200 -כ

 

 : ותואחר טבלהל ותערה

גרר ינ, שתפלתמ רגילה+פתיחה =  פ()דרייקיי טו נ בס, לת )נטוי(ה משתפתיחפ= קיפ פתיחה,  וגס =הלרגי  ציר= אלומיניום,  מ' ו לא :ביאורי מילים .א

מעלה,  גלל כלפינ  יס= תרה גליל ,קבועהכנף על  תי כאנ עהבתנו אחת = כנף גיליוטינה יר, קב ס(ומחה )כיג תוךאו ל/ל כנף וע תררנגכנף   = .ככ.ע

   .ו/או חשמלי ידני() באמצעות רצועה

 הדלתות/כ "סהל תתאים הריית בדכללת השהכמוד ובלב בטבלהם מחדרישל אחד   ראובתי יערים יכולות להופחד  י, משותפים לשנותנו לח/תדלתו  .ב

  .טבלהמצוינות בהות חלונ

  םילחבויים הננעערכת בריחים מ טחון( בעלתראשית )בי ה לכניסה לדמפמגן  ת דל: ןללה למפורטבהתאם  יהה ת -ים ר המגו לדירת  כניסההדלת  .ג

  הצצהית עינ , מי נוסף ניפן חור בטגס ן:ט להלפורוכמ 5044' ן ישראלי מסקתמת לן גליל התואגנו מנ ומופעלים על ידיים נ חות בארבעה כיוופל

משקוף בניה מפלדה  .ומספר דירהעצור דלת תחתון, מ סף ת מברש , טות"זונעה ו"רת ידי ,  רדנילצימגן  רים,מערכות צי, (לסקופיתטמית/)פנור

 . רוכהמחירת ב פיוון לוג גמרהיה בת דלת הכניסה. ורבתנבצביעה  היוף ישקו. כנף הדלת והמתופחלמ"מ  1.25י של ובעב תנמגולוו 

על  23לי מס' אתקן ישר ל אםהתודות בת לבות ה דלתהיינדרים חל הסינת הכודלת  בהתאם למפורט להלן: ו יהי רת המגוריםי בדפנים דלתות ה .ד

כנף   ות.מ לפחס" 7 גובהדלת בתית הלמים בתחיד עמ ומרלו התקנת קנט מחיכלו נה עמידות למים י יהת ת לתובפתיחת ציר רגילה. הדו חלקיו

ם, קה, קיי טיוסאק חוזק,  –י דותפק היבט ך בכלרע הושו אחר   ילויסבורד ו/או מ לוי פלקיעם מל מסגרת ע קיםמודב לוחות ית שמה וייה עשתהת הדל

 – יםוחות והדבקל ותלרבלת נף הד. כחותלפ צדדים 3-מצופה בט( נ)ק –כנף הדלת  קף י ה .ף לת והמשקו בהתאמה לסוג הדו צירים יותקנ אחר.

. ים דדשני הצ כת מתמיות ל ויד מנעו םע ,םמיות בדלעמייצוני מתועש המתאים חפוי או בציה יקרמיו בפוא בצבע  יההי :תו הדלתר גמם למים. ידיעמ

נתו  התקחר לאהמשקוף  מה.אטיסי לדלת ויכלול פם תוא או בגמר ובגוון ירמילובשות פ, בעל הל23ישראלי ן יהיה בהתאם לתק  דלת:משקוף ה

ה  : יהיםפני לתות הגוון ד .תלהדכנף באור -פנוי" וצוהר/צו-פוסתוי "יבובי דמס עולם, מנהשירותיו תלחמקיה, הבט אמדרי הבח ים.יד למעמיהיה 

  השונות לבחירות רוי אפש 3פני הקונה ג ביר. על המוכר להצכומה ראו הספקים שיבחהמוכר ו/ גוות שיציה מתוך דוגמאלבחירת הקונ םאבהת

 לבן. ווןבג ן היאמהאשר אחת ות, לפח

ני לוחות המורכבים מש, ת התקןשו דרי לפי יחותייל/בטגר( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  ם עםאלומיניו ג מסו ונות: חל"ד(ממ עטלמ) נותו לח .ה

תקן תו לי יו בעיהכיביהם  ות ורהחלונ. (מ"מ 6של יר או  עם מרווח, צדדיםי הנמש לפחותמ"מ  4 יבובע )זיגוג  ביניהםווח אוויר מרוכית עם זכ

ל ידי מתקין  עיותקנו ת  נולולה. החונעי  הפתיחנוני , מנג תונ בומ דיותיים, צירים, גלגל ,EPDMי מי גו גוג, אטמזילי : סרגובכללם ם,יריקורים מזיאבו

 וםני מי אלו וג מס חלון יהיה :בממ"דון . חל ף כנף על כנ רנגרג ואלומיניום מזוג סוגמבעל ויטרינה,  יהה י :רחלון חדר הדיו  עם היצרן.מטמורשה 

   .העדכניות ד העורף ופק תתאם להוראו בה ,נגרר ף פלדהכנ עםג מזוג

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

 . סיםי תריעליו ביה  דירה(אור ההקיים בתיי לפ הכלצה ומטבח )דר רחח, םייה, חדר שירות בטמא ירפתחי הדירה, למעט חד :יםיסתר .ז

 הפח ת. עוביברוגמ לאטימהבים לשין הומי באטם ג ללוכף מוקצ ריתןבמילוי פוליאו יניוםמ אלו שויים פחע ריסבי התו שליהי  הזהזו ילה א גלי בתריס 

 ני. חה יד תינגנון פלי ומ ן חשמל עם מנגנו"כנ ריסגלילה עם שלבי תיס רר יורכב ארגז תיוד רדח. ביצרןת הפתח והוראות הדויהיה בהתאם למי
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ת גם  רושית למרפס וניםפהים במטבח לרבות ,ץוחה ווירא יר לטבחים ללא אוורור ישמם ובם סניטריייחדרות, בי שיר דרבח - וץ יר החוולא אוורור  .ח

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

יגוג זב םילבהמשו תחיםיתכן פ האלומיניום. ץיוע ו/או יכלדר הא תכנון, עפ"י וןו ג ל,פרופיה םגד .וםינילומיים אשו ע התריסיםת ו חלונו מסגרות ה .ט

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

 ל.אדריכלפי תכנון ה(, "לבאו עמומה )"חפה שקו ,בטיחותיתזכוכית  ןתק ות )באם יש חלונות(, ותיםיר ושרחצה בחדרי  .י 

  י ו ב ות כי ודריש   יחות ץ הבט ת יוע ו י ח נ ה י  , לפ ת בועו או רפפות ק / ו   ה בדלת כ ו סב ר מכני ו/א ורו או   או ו/ חלון  ת  ו צע אמ ב   עשה י   ( ן רכש מחס נ ש ל  ככ )   ן חס אוורור המ  .יא 

 . אש 

  אש.ון/בטחת ותקנו דלתוי ון תכי רות בקומת קרקע לדי  באות, בכניסההכ תוש ר תלפי הנחיוציאה מהבניין: הי ירה/ות בקומת יסה לדדלת כנ .יב

  .ועקברג בוע סואין לק ,ים בקומה(אמור לשמש את כלל הדייר םבחרו) קומתי וץלחיכפתח המוכרז  הרידב חלון אוו/ ממ"ד וןחלב -לוץ חי פתח  .יג

 פתיחה.חה וכיון ההפתיג וסן/תריס, לרבות חלו ההפתח, סוג ידות במ םיייתכנו שינו  "פתח חילוץ"כת מוסמכוע"י הרשויות הח שיוכרז פתב בנוסף,

 2 -ים כד גבוה"ממסף הדלת וריצוף החיצונית.  גררת,נ/תחתנפ ומה, האטדה לת פלה דהינ גןמוה למרחב דלת כניס :יקוד העורףפ לפי דרישות .יד

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

הפרעה   רוצ תיר  רוהאוותח פוליד ר  ע"ג הקי רף(,עופיקוד ה לפי הנחיות)אויר   וןסינ  ערכתמ התקנת רוק.תנים לפינ וות פלדה )פלנצ'(, בדיסקא

תקינתו והתקנתו  י שר ה ן,הסינו  קןמתרה ע"י החביודגש שבאם סופק  (.2010י מא)תקנות הג"א  ן.ידות היצרמ רכת לפימקומית. מידות המע

  וד העורף.פיקך ע"י הוסמכו לכש  מיםורת ע"י הגינות ואטימות נוספ תקבדיקת  ב יחיי ש,כוע"י הרקו וריפלכן פיקוד העורף, אושרו ע"י ו ו קנבד

על התואם ובפע הביצו בריגעל ט המכר לבין הביצוע בפופרבתוכניות המכר ו/או במ ה בין המצויןירה של סתעת ספק יודגש כי בכל מקרינלמ

 עורף.ות של פיקוד הנ הנחיות מעודכ

אביזרים   ך בהתקנתרוהצעקב , "נטו"ם ת פתחיטאות מידובנן מאיובס"מ,  משוערותבניה ידות מ  , הינן3 מס'בלה טורטות בהמפ  תוד המי – מידות .טו

  ךמס ינות/קירותר בני דלתות/ חלונות/ויטלמ של ,ניהםמי ל ייםפרופילים היקפמשקופים ו ןו/או מסגרות סמויות וכ מוייםלבנים סמ כגון:ם משלימי

   ניה.והבתכנון בתקנות ה שכנדרו פתחים אלל ממידות/שטח,פחת י לא יםבלקחים המתתגודל הפקרה מ לבכ .)לפי הענין(

 

 

 לה זו.טבראה גם הערות לאחר  - יטרים בדירהסנוכלים  מתקני תברואה – 4לה מס' בט 3.6
 

 מיתקן
 מיקום 

 אורחים י ותשר מטבח 
 כללירחצה  רחד

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

   מטבחר כיו 
 פולה( כ/דת)בוד

  מידות
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ( )אאה הערה ר

 --- --- --- --- א'  סוג 

 --- --- --- --- ג' ראה נספח כוי ₪  זי 

 כיור רחצה 

מידות  
 ס"מ()ב

 --- --- בארון ב ולמש --- ---

 --- --- 3.3.3יף סעראה  --- --- סוג 

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪  

 דיים כיור לנטילת י
 '( ג) ('א)

מידות  
 בס"מ()

 --- --- --- ( )א רהראה הע ---

 --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- אין --- וי ₪  זיכ

 )ב'( השטיפגז ואר 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  רחד

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

 ט/ אמב

 )ב'( מקלחת

  מידות
 "מ(סב)

--- --- 
 בטיה מא

 (ב)ה רראה הע
--- --- 

 --- --- סוג 
בטיה  מא' )א

 ( פח רילית אוקא
--- --- 

 --- --- אין --- --- יכוי ₪  ז

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'אה ר נספח ג' הרא זיכוי ₪  

ים  למ לאמבטיהסוללה 
 )ה( ים וחמיםרק

 --- --- (גערה )ה ראה --- --- םדג

 --- --- א'  --- --- סוג 

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

ת למים  ללה למקלחו ס
 )ה( מיםקרים וח

 --- --- --- --- --- םדג

 --- --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- ₪  זיכוי 

 ביסהככונת מל ()קרים ור מיםחיב
 )ז(חשמלזנת וה  לניקוזר חיבו 

 --- יש  --- --- ---

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

 . ירהגס

 --- יש  --- --- ---

ר  ו בלחי חיבור למים וניקוז, נה הכ
 ( ח)כלים מדיח

 .(טבחניקוז כיור המ ב תה משולבההכנ)
 --- --- --- --- יש 

 --- --- --- --- אין  ( )ברז ניל למקררנק' מים 

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

 --- --- --- --- --- כנה()ה )י(מים מוםנקודת גז לחי 

 

 : ואחרות טבלהל רותעה

 הרכישה(.ם סכהשצורף לסמך אחר מבטבלה, או ב  ן י צו באם  בפועל רק)הקיים 

ה קערמ או ס" 40/60בודדת במידות ח במט קערת -נה: בחירת הקוכר יציג לוה. המ ה שטוחקנן קערת מטבח בהתקתות  : במטבחטבחיור מכ (א)

ת לפי  במידו  (:י ני )אינטגרל חלו רחצה ש כיור .וורץ/קוורץ גרניט/נירוסטהי ק סיל ס/: חרהנלבחירת הקו ה ערהק . חומרס"מ 80/46 תבמידו כפולה

 . ס"מ 25/40 במידות .סחר : (הב"ששיות מש בהנחדרבאם נ) לת ידייםי ר נטכיו החברה.ע"י  פק, שיבחרסן/צריה

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

 . 1385ת"י י פ"עליטר(  6וכה של ר ליטר וא 3ל ש הדחה קצרה

 ליאסטר.  פו ציפויחיזוק היקפי, שלד עץ עם   עלתהומוגני, במ"מ  3.5  ילי בעובירמר אקיה מחותההאמבטיה ס"מ.  70/170במידות  ה:אמבטי 

  ייל.א מאמצופה  מ"מ לפחות 2.5ילופין מפח בעובי לח .גלווןרזל מבכה מפרופילי מית תוי עץ בפינות ומיטמיל 

 ית אחת( ם בעזרת יד ם/קרי)ויסות מים חמי ין קרמי דו כמותל מנגנובע גם מערבל /מיקסרדקל, כרום ניוי ו בציפיהי וחמים םרי מים קל תל הסוללו כ  (ג)

 תקינה הרלוונטית בארץ.הות כל דרישבם  ים העומדימים חמל תוסדר 3מתוך  לבחירת הקונה"חסכמים". ויכללו 

יהיה מסוג  ז המטבחבר עבודה או הכיור.השטח מישור מעל מוקמו פרח והם י-סיקמים מ דגמו ברזים יותקנ המטבח רוהרחצה ובכי רי בכיו  -

  מ.ס" 15 ומקעס"מ  15ובה ידות ברז רחצה תהיינה גס"מ. מ 25גובה  ס"מ, 20מק ן. עונשלף במידות להל ברז
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 . ניקל בציפוי כרום ,רמערבל מיקסם: דג :(באם נדרש בהנחיות משהב"ש) יםילת ידיטנ ברז -

ט  מתכוונן מו מתלה ן צינור שרשורי, לוי האמבטיה וכתית למייציאה תח ס מהקיר, הכוללתק, מי םקריחמים ותותקן סוללה למים  :הבאמבטי  -

 זלף.מו חותס"מ לפ 60ומוביל אנכי באורך   החלקה טלסקופי

 .לינ  ירזבו ביוב,: חיבור לכוללת יפת אסלהטי שארגז/רים ו כיו  התקנת (ד)

 .לבן :הקבועותגוון  (ה)

 תבדופן חיצוני   4"פתח חשמל, הזנת : ה למייבש כביסההכנ הזנת חשמל.ניקוז,  , חיבור לקודת מים )קרים(נ :לתל כו  כביסה הכנת חיבור למכונת (ו)

 .ה שקולת סגירומ הס הגנכולל תרי ,סהכביהייבש ממ פליטת אדים לשרוול

 ח.בטמ קערת ה  ולסיפון ביוב,חיבור לל הכנהז וברת: למדיח כלים כולל הכנה (ז)

 רי קצה.לא אביזשת בלבד לאחרת, צנרת נחו רנאמ אם לבא: גזהכנה לנק'  (ח)

 ית. קת מהרשת העירונ טורה המסופבטמפרמים קרי : ם קריםמי  (ט)

   ור.ו הכיעל מישור משטח העבודה א  םמוקקרי ברז המ=  חפר ע.קבו שרוול וךמת הנשלף  ראש ברז נשלף =  (י)

  חת. מים, בעזרת ידית אח/ ם לקריםויסות מיר( = )מיקס לברמע

 או שניהם. יית ברז ו/או לפם, לראש מקלחת ו/ל מים חמים/קריציאה, שת כניסה/יונטרפוץ( = חלוקא) רךד-רב

 

 רצפה,, בן(הבניי ללכים לותפמש ון )בחלקם יתכלקולטני ביוב  ורתופתחי ביק  נרתצ: אחר לכל צורך ה, דירספים באביזרי אינסטלציה נו    3.6.1

 בוי אש(.  ות כיוכמות, עפ"י דריש )מיקום כיבוי,ן מתזי יתכלציה. האינסט  טת מהנדסלי הח"עפ וכמות  במיקום, מוך לתקרהסב ירות אובק

   ןבי דיקובלי פלהעברת גז וכוצנרת  פוצלמאו ו/ י מרכזיינ מ למזגןה. ניקוז ילצנסטדס האילפי החלטת מהנ ,מיקוםב ארון למחלקי מים

 .  למאיידהמיועד ם וקי, עד המעד למעבההמיו המיקום

 הערה:

או " עמודים או קורות"דמוי התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות  יחייבו ידרשו(, ככל שבוי, )עבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי מרך בהצו 

 בסמוך לקירות ורצפה, ו/או קרה  תבסמוך לקירות ו  ,""ספסלים

ביקורת, ולכן   פתחי  תכן וידרשו י   ן יי נהבה לגוב ובריםבקולטנים העדס האינסטלציה יות מהנת"י, והנחלפי ה  כי לקחת בחשבון  יש ,בנוסף

 קה. תחזו  גישה לצרכי  תם ויש לאפשרו ם א, אין לחסו יקורת אלו וע פתחי בצבי שריידהם בדירות ב

 

  בהתאם, התקנתה תהיה סולאריתשה מערכת נדרן. דיפי הוראות כל ה לתהי כת באמצעות מערדירות ל םמים חמיקת פהס :מיםם חימו    3.6.2

 .  579אלי ן ישרות תקלדריש

כנן  לת שרמאפהפסק וצב זמן )טיימר( הכולל מקקן חשמלי והת אלמנט עזרחימום עם  הכולל)דוד( דירה יותקן מכל אגירה  לכל     3.6.2.1

 לה. הפעה מני את ז מראש

   חימום מצעיים באום המ, יעשה חימתת מערכת סולארי באמצעו מים חמים ן לספקית ת כל דין לא נראו לפי הולדירות שלהם    3.6.2.2

 . ר()טיימן קוצב זמן לחימום המים קהת לרבותינם. ימים בעניתקנים הקיבמדים ותם עוד שהמים המסופקים באמצעאחרים, ובלב  

 ניהם. מבן לפי המחמיר להלמפורט ראות כל דין או מהוה מא יפחת ה לרהאגימיכל נפח  3.6.2.3

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

      יה.צלטס האינסהנדמ נוןתכפי עליון ל גג או להסמוך בשירות או כגון במרפסת  שנגי מוסתר אך   במקום :ודמיקום הד  3.6.2.5

 ילת ידיים. כיור נט . מבטיהורחצה, א ת מטבחרו קע :מים לכליםם חבור מי חי  3.6.3

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

 רה(.החלטת החביקום לפי מ )יש  :לדירההכנה למונה מים  3.6.5

  PPR, .S.Pפקסגול, פלדה מגולוונת,   :חומר הצינורות: מים חמים וקרים 3.6.6

 פלסטי או אחר.: שפכים, פלסטי או אחר: דלוחין   

  הגז ודתהגז ועד נקור הספקת בדירה ממק רת גזל צנוליכ מחיר הדירה , יש: טבחעד נקודת הגז בממקור הגז ו ה מיררת גז בדצנ 3.6.7

   .גז דירתי ונהנה למ הראשית במטבח וכן הכ

 . : ישרהדי ונה גז להכנה למ 3.6.8
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  :הערה

מיקום או ב ,נית המגרשהמתואר בתכגרש ו הקיים במ וםובמיקם עם חברת הגז ם בתיאו י /ובר/ים תת קרקעי/ים מרכזי צות מצעדור באסי 

  .הגז ותחזוקתת הת צנרה לחברת הגז, לעניין הנחמתאי יקת הנאה מ ן במגרש זצורך תינתהמידת רה. בבהח ר שיקבע ע"י אח

 

מש את כל בעלי שלו שנועד גז מרכזית כתשל מערת ם או צנר, מיתקני1969 -ט "עין, תשכקרקוק המחה )ב( ל59כי בהתאם לס'  זאתמובהר ב

 . המשותף  כושוו חלק מהרק, יהפירולים סת הניתנו ויכל, מונה אלמעט מ ם,הדירות או חלק

 

 (ו טבלה זחר הערות לא ה)רא תותקשורמתקני חשמל  – 5' לה מסטב 3.7
 

 פח ג'נסה אטלפון, רות ונקוד לנקודות מאור, בית תקע י יכו מחיר ז
 

 ם מיקו 
 ר או מנקודת 

 ,תקרה /קיר
 מפסק כולל 

 קע ת יתב
 רגיל 

 תקע  בית
  רגיל, דרגת

 נההג
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  חכו 

 דנפר

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;תקשורתנק' 
 .ון נק' טלפ

 נקודות  3 כ"סה

 הערות אחר/

 לדירה  הסכני 
 מבואה  ו א

1 1 - - - 

 ון+ לחצןמפע  -
 אינטרקום  -

  חדר לה אורפסק ת מ -
 . ות רגדמ

ל  ולכ ל דירתילוח חשמ -
 ת כו ה בסמי )ניתן שיהי  רהסגי 

 לכניסה או למבואה( 
 . שקע   רת כוללקשו ארון ת  -

 יהז לווי פוניה/טטל  ארון-

 יור ד חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 

1 

וספת  ת  -תריס חשמלי תוכנן  
ת  שמל להפעלח קודת נ

   התריס 
 ( שמש פסת )ראה גם מר

 - - - 1 1 פרוזדור 

מ'   3 על מדור באורך רוזבפ
  לל פנייתו הכ זדור או בפרו 

ות  פחל ור דות מא נקו  2ר", "
 + מחליף. 

 1 מטבח 

 
 
 
4 2 

במעגל  , כ"א 3
 ור: בנפרד, ע 

ר  מקר, רתנו  מדיח, 
י עבור  תלת פאז 1+

 שמליות כיריים ח

- 

  למע  ע יהיה מיקום בתי התק
ה ככול  משטח העבוד

נון  כ אם לתפשר ובהתהא
  ר בתי התקע עבו  .המטבח

ר  בו ע חשמליות ו   ייםכיר
ת  ו מתח המדיח ימוקמ 

 ה. ודמשטח העבל

 1ינה ש חדר
 י  ריקע

 ( הורים)

1 
)כולל מפסק  

   (למנורה  ףמחלי 

4 
  יד )שניים ל
 המיטה( 

- 1 1 - 

 "דממ
מנורה לפי  
  ד הנחיות פיקו 

 העורף
 . נות פקע"רלפי תק  1 1 - 3

 כללי חדר רחצה
 מבטיה( )א

1 
 ים( )מוגן מ

- 1 
1 

 לתנור( תקע  בית )
- 

+  םמו י ת תקע לתנור חבי 
  ק כולל מפס ן הזמ  ן קוצב קהת
  עפ"י יקום ש במד השמ דו ל

 כנון.  הת
ן  היכמפסק אוורור מכני + 

 . שנידרש

 - - - - 1 שירותים
 חלון, ר דע בה

+   כנימ אוורורהכנה לנק' 
 מפסק היכן שנידרש. 

 שרות מרפסת 
1 

 וגן מים( )מ
- - 

2 
  44IPבדרגת הגנה 

למכונת כביסה  
 למייבש ו 

- - 

 שמש  סתמרפ
 )דיור( 

1 
 ( )מוגן 

- 1 - - 
פסק  + מי שמל יס חתר ל ולכ

 . י ידנ   החפתי נון  + מנג 
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 ם מיקו 
 ר או מנקודת 

 ,תקרה /קיר
 מפסק כולל 

 קע ת יתב
 רגיל 

 תקע  בית
  רגיל, דרגת

 נההג
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  חכו 

 דנפר

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;תקשורתנק' 
 .ון נק' טלפ

 נקודות  3 כ"סה

 הערות אחר/

 שמש  סתמרפ
 ( וזדורפר)

1 
 )מוגן( 

- 1 - - - 

 מחסן
 ( מדצשהו  )ככל

1 - 1 - - 

כאשר מדובר במחסנים  
ת, אין  דירו שאינם צמודי  

"ש  הבינת משמניעה מבח
שהזנות החשמל של כל  

ונה  חוברו למי המחסנים  
ד למחסנים  ונפר  משותף

מונה  ן ותק ילופין יו לח אד בבל
מחסן, להחלטת   כל לד נפר

 ו. ירת בח  פ"י ע ו   המוכר

 יסה כב מסתור
 (קיים)באם 

- - - 
1 

 זגן( קט הכנה למ)פ
- - 

 

  טבלה ואחרותת להערו 

   מ"מ.  2.5 בליםנפרד עם כ זרם קיספ, מחובר ישירות ללוח למלי נפרדחשמל  י מעגעל גבבית תקע " = נפרד"בית תקע כח במעגל  (א)

  ד(.רבנפ ספר כל שקע, נדנל אחיותר בפ  ם אושקעי )שני ל רגיל.חשממזרם  וןבור מתקן חשמלי הניזיחל דשקע" בוד= " (ור )רגילקע מאת תבי  (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5וצע בכבלים יב  חיבורה

 וד שקעיםם עע ות מחוברל להיכוי רם חשמל רגילן מזהניזו שמלי מתקן ח רלחיבו  עם כיסוי, מוגן מים בודדקע ש  מים: מוגן  מאור )רגיל( תקע בית  (ג)

 . תלפחוממ"ר  1.5 ליםבצע בכ יבור יבו הח .נפרד(ספר כל שקע ב, ננל אחדבפשני שקעים או יותר  ירק)

  –ה דת טלוויזיים, נקובבין מחש –פוניה, נקודת תקשורת טל דתת נקוקומפלט לחדר וכולליעה נקודות, מג 3  יה תקשורת וטלפון =ויז טלדת נקו  (ד)

שת  רירה לחיבור הד ללא דין. רש על פי כל כנדהכול  ם.לקליטת שידורי כבלי רויבחאפשרות ל, וורובה, כאמורי חידש חיבור לקליטת 

 . כולל כיסוי 1מודול  55וקופסא  קירב ההכנהתקשורת ועד נקודת וז הורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכתקשודת הט. נק נינטר א/הטלפונים

 ה אחת. לקורה(, כולל נקודת הדטמאר  אהיל/  -ייסווכלא נורה רה )לתק על גבי קיר אוורה בית נ מאור נקודת  (ה)

לכמות   תוספת אינםוש' הה או קיר(, המצוינים בסעיף תקרור )בות המאד נקו של ההדלקה פןובד לאאור בלית  ולה=קה כפודת מאור הדלנק (ו)

 '. המצוינות בסעיף ר האומה דותנקו

הגנה  גת בדרים מ  ןד אך אביזר הקצה מוגפרנל מעגל חשמ ב כרחשאינו בהוגן מע קבית תו אחר= א P44Iות הגנה עם דרגל י רגבית תקע  (ז)

 גבוהה.

נה  ההכת ד נקודמריכוז תקשורת ועשב( הכנה לנק' תקשורת )מח שיכה בלבד.ט מ( וחו שרוול""רת )הכוונה לצנת רין אחאם לא צובה"=  "הכנ (ח)

 .בקיר

(.  ספירלי) "חום" ולא "תנור להט זרפ"מ הדייר(,ת ריותקן )באחיוה צרחהמעל דלת חדר מצאת ימום נר חכנה לתנוהבאם ה הכנה לחימום = (ט)

 חימום כוללת שקע מוגן מים. ור ה לתנההכנ .ההחברופקים ע"י מס ום לאמצעי חימ כי א ודגשלמניעת ספק י 

ם  תה/ים את אומכב/םקיידלניהם, אך מוק בי ם בריחצאיונים הנמשכיבוי, משני אביזרים נפרדים  קה/דלנות להודה/ות מאור הניתנק  =חליףמ (י)

 . ורא מ נקודה/ות

ים. הנקודה תחובר ישירות  ירי נן לכהמתוכ םלמקוטבח, מתחת המ בארוןת פאזית דת תלנקו  תותקןפאזי=  תלתחיבור  תלבדירת מגורים הכול (יא)

 . ירתידה לסק בלוח החשמוהמפ  ית שקעת בווט לרבוי. הנקודה תכלול את כל הח2.5/5בל בכתחווט אזי בלוח החשמל ולת פלמפסק ת

 

   .יש: אורת מו וד קנ ה קומתית: בכל קומה:ואבמ מדרגות/ דרח 3.7.1 

אם אין  )בת או חדר המדרגו  קומתית אור במבואהקת להדל הדירה ךמתו   צן לח יש. : וראדלקת לחצני ה יש. :מאורגופי 

 . רגותד יש, לתאורת חדר/י מ. )משותף( שבתן שעו  ש.י :מבואה(

 סוי. לל כיכו 1מודול  55סא קופבקיר ו הנקשורת ועד נקודת ההכת כוזשיכה מרימ חוטצינור ו כלול תת רנקודת התקשו :חוץ  פון טל 3.7.2

 החלטת החברה.חר לפי ו א, אזםזמ יל:לצ .ןלחצ : סוג:ון מפע 3.7.3

 רישות הת"י. י דלפ, נדרט סט  :: סוגי הדלקה/שקעזראבי  3.7.4
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  ,רגיל( עקש)כולל דירתי תקשורת ח ולו  (בעתיד בההרחת לצורך  לפחו יםל מודו 6-נוי לקום פת מ ל השאר)כולרתי י ד  לוח חשמל 3.7.5

 . יש :חתפסקי מפ החשמל. דסנון מהלפי תכנ  יקום:מ  .שי :תוך הדירהב

   כולל קוצב זמן. יש. :חשמלי שמש/מים,  ל לדודנקודת חשמ 3.7.6

   אמפר. 3 × 25 פאזי:תלת  :חיבור דירתי  ודלג 3.7.7

ם בדלת הכניסה  ת אינטרקוערכלמית חיצונן, ותשתית פנימית וו ת פעמום הכוללינטרקכת אמער .: ישקוםנטררכת אי מע 3.7.8

ור באחד מחדרי ע/דיב פומית שמ ירה, וכןדיסה להאינטרקום במבואה או בכנדת וקת נם א יש למק מיקום: בניין.הראשית ל

 ם בדירה. גורימה

 ן. אי: ()נפרדתר יזיה נוספת במעגל סגו וו טל מערכת 3.7.9 

  2010-( תש"ע3מיתקן לאנטנות תק' )מס'  ה רב ערוציתת טלוויזיליטלקים לכבל לחיבור הכנה :ויזיהו טל רי יטת שידו ה לקלהכנ 3.7.10 

 :  799אלי, ת"י ישרשידורי החובה, לפי תקן  טנות לקליטתיין יותקן מיתקן לאננבב

 ית )אק"א(. אינדיווידואל לקליטה ת יתקני אנטנו "מ( ומאקות לקליטה משותפת )טנאנני מיתק                    

 חרחובה אם קיים הסדר אה דורישי  לקליטת רשאית לפטור את החברה מחובת התקנת מיתקן לאנטנות יתהמקומ הוועדה  . 3.7.11 

 לום. לא תשידורי חובה בט שכל דירה יהיה ניתן לקלו בהמבטיח ש

 : יםאחרמיתקנים  3.7.12 

שירות, יש    תסרפים למחוץ לרבות במטבחים הפונ  לקירוורור ישיר ם ללא איבמטבחם וריים סניטריי שירות, בחדבחדר -

   ת כיסוי.פת רפרבוחוץ, ל להתקין צינור מצויד במאוורר מכני לקיר

ראלית  ישל ה רשת החשמלי וזר תלת פאלחיבותאים  המערכת ת .הדירתית להחשמ של צריכת לניטור ולבקרה תמערכ -

 תנים. המשמל פי החש ריזנת תעהאפשר ות

)שלושה חיישני זרם  ת כל רכיב המודד זרם חשמליססתבאשר מידה בלוח החשמל הדירתית ת מדיחיד :תכלולהמערכת 

יג צ ומ תרה מקומי ם בצונתונימעבד את הוי המקבל טאלחו  דיגיטלי גידור אלחוטי, צשורת ל, יחידת תקש(פאזילת ר לוח תעבו

  מ' 1.5במקום נגיש ובגובה   ה,כניס/ במבואת ה הכניסה תך לדלסמוה בם הדירני הצג יותקן בפ ברורה. רהבצואותם 

 ספית.  כותם הואת על ט"ש(ו)בק ברתוהמצט תהשוטפ הצג יציג לפחות את נתוני צריכת האנרגיהפה. צרמה

 .3.5 ת פתחים סעיף גם בטבל אהר  יתיחה ידנפון נרבות מנג ל, ים/תריסלהפעלת ה  לקודת חשמנכולל חשמלי  םי/תריס -

 

 : ימום, בדירהרור / חי קני קמת   .4 

 ן. י א זי מרכ י דירתי מינ מיזוג אוויר 4.1

    :כלולת ראש ,אזיפ תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת הכנה

 פיזור רש מאפה אחר קוםו במיא רוןהמסד או היהאמבט  דרח תקרת לתחתית דבצמו למאייד נןכמתו םמיקו .1

 ;ירההד חלקי לכל צרוק יעיל יראוו 

 הרצפה  במילוי ונעה נסת בקירכומ חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה"ת לרבו רשותהנד יותתהתש עיצוב .2

 המאייד זוניק 2.5* 3רד פנ מעגל כוח שקע ,מעבההמתוכנן ל םוהמיק עדו מאיידל המתוכנן המיקום בין

 דע  ,גבס חבלו ייסו כ תבאמצעו ההסתר יכלולד  למאיי "הצמ"ה מוצא .סהיהכב וז מסתורלניק או פהרצ למחסום

 .בפועל ערכתהמ להתקנת

 .מסדרוןקיר ה על התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום קיר דוק פיל ריק שרוול התקנת 3.

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

 .יםעבהמ / המעבה םיקומל ומוסתר וצנעמ  קוםמי 5

להתקנת מזגנים   ת ניקוז כהכנהרנצ צע גםתבוה, השירותים והמטבח( הרחצלמעט בחדרי הדירה ) מחדריחד ל אבכ .יןא :מזגן מפוצל  4.2

 היה צאה יהרצפה ומו ובמילוי  רר בקיקוז תוסתילחדר. צנרת הנ  ץז מחויבוצע ניקו ידירתן החב המוגעיליים )מפוצל(. למר

ר  וצא הצנרת יוסתר עם אביזום מנסטלציה. מק נדס האיהנון מלתכאם ול בהתהכמתחת לכיור, לסיפון  יןלופ ה או לחיפהרצ עד מחסום 

 מתאים וסגור עם פקק.  ישתחרו

ע צמור, תבוחת כאזית אמיני מרכ תעות מערכצה באמלכל חלקי נו מאפשר מיזוגי ירה איר תכנון הדוהאו  זוגהנדס מיקביעת מ ככל שעל פי          

 קוז מים.ינ ת וצנר רבות צנרת חשמל, צנרת גזות לשתיות הנדרשת כל התאכלול שת ירהלקי הד ח וצל/ים ליתרתן/נים מפזגלמ וסף הכנהנב

   .ןי א יין:בבנית כזירתי הניזון ממערכת מריר דמיזוג או  4.3
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   .איןדירה: הימום וחים ם מחימו  הפרדת רות לשאפלת בעדיאטורים למים, ידי תנור גז דירתי עם ר מערכת הסקה הפועלת על  4.4

 הכוללת שקע מוגן. וםחימר תנוודה לנק בטיה תבוצעי המקלחת ואמבחדר. אין :שמלחב  חימום הפועלנור ת  4.5

 : אין. בקטורים חשמלייםקונ  4.6

 .אין :קק"ל/מ"ר 120-80, רצפתי ום תת מי חרכת מע  4.7

 : אין.םמיתקנים אחרי   4.8

 

 :  חסן במה,  דירחות בובטי וי אשב כי רי דו סי * .5

 .: ישנרכש(ם )בא ן מחסב .ותע"י רשות הכבאדרש יככל שי :הבדיר (:םקלרי נירוטומטית )ספאש אי בו כת כי מער 5.1  

 .תבאוהכדרש ע"י רשות יככל שי :עשן גלאי  5.2  

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

 

 

 :עבודות פיתוח ושונות .6

 חניה  6.1 

      ;רשהמג ם: בתחוכולםניה. בלפי היתר ה: הבניינים ללכ סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 אין. (: רטפ)ל חרא קוםבמ חניות    

 ן בתוכנית המכר. צויכמ: םקו מי היתר הבניפי הל: חניות ספרמ: יש, ת(פמשות/תי לנכים )פרט ניהח 6.1.2  

   רשמי הרה נכה )עם הצגת תג נכינספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דוח ובפיתבה/כמסומן בתכנית המגרש/סביכים חנייה לנ

 ינו נכה.שא ריי לד וגם  דירי הבית ן כללביה, נכ רוכש בהעדרה(, ורבוהתח דמטעם משר

 .  2.11ף סעי ראהמקורה:  ההחני  רצפת גמר 6.1.3

 יש. : לחניה מהכביששה גי  6.1.4  

 לפי סימון בתכנית המכר. : קוםמי   ות.אחת לפח: פר חניות לדירהמס 6.1.5  

   .ןאי  :לחניהבכניסה חסום מ 6.1.6  

 רש גמפיתוח ה 6.2 

 ית יצונהח  הרחבה .יןיבנל  הכניסה למבואת עד מהרחוב חיצונית כניסה בתרח תתוכנן המגרש בתחום רחבת כניסה חיצונית:   6.2.1

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח לצידו מלווה גינון בעל ומואר,  ]יןילבנ הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף   כניסה שביל תכלול    

 . הניתן בעל גוון בהיר להריצוף יהיה ככ : בטון/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית/גמר ר: חוממדרגות/ביליםש 6.2.2  

 נים משתלבות/ אבן טבעית ב: אגמר חומר .ש: ימשטחים מרוצפים 6.2.3   

  חסכוני במים בהתאםגינון  )על פי תוכנית אדריכל הפיתוח( .יש :צמחיהמצורפת(.  )על פי סימון בתכנית .יש: חצר משותפת 6.2.4  

  להנחיות משרד החקלאות.    

 )לא עצים  ים בלבדרדוד ים מעל תקרת בטון מותרת שתילת צמחיה בעלת שורש ולה(.)כ בטון.מעל תקרות  חצר,   

  (.-ולא צמחיה עמוקת שורשים   

  .יש :בחשממו כת ש מערלל ראכו רש גבמ יהשקה מערכת 6.2.5  

 לשטח  נהוה/חלקה( הכוכולה קרתמעל  ית המכר )חצר,לפי תוכנ  :דרמח ה לחצראיצי ; שי:  ן דירות הגדה למו צ חצר, 6.2.6  

 לא מגונן וללא מערכת השקיה.     

 ש בעת הרוכ י ע"שה יע משולי הבניין (מים  ות פרטיות )להרחקתרקוז פני הקרקע בחצי יפועי נור שידס: רההע   

 .  רטיתפינה ההג ור סיד    

 , וחות וכו'(ש צנרת,ם, י/מרזב)חלחול  ,ומיםב וביז, ן גישמה/ות, ג יתכ:  דירת גן ל  ההצמוד ר, בחצתו ותפערכות משוט מירפ 6.2.7  

 (.כנית המכרושלא בהכרח יוצג בתו ןהעניי לפיל כ)ה ייבוכ ,קשורתתחשמל,    

   תה נוספאיצי שישכל כ מ'. 2.5של ת חומק לפובעו מ"ר.  7-ת מחוא פלח , בשט: ישן ירת גד ל ודהצמטח מרוצף בחצר ה מש 6.2.8  

 . דכל צמ מס" 30ברוחב פתח היציאה בתוספת  מ' ולפחות 1.20ינימלי של ומק מבע  מרוצף ית יהיה משטח לחצר הפרט   

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

 . חברהה עתי קביולפ  אושרתמתוח הפית הכני פי תולוצע בה ממו בג   

 . אין(: בחלקה הקומה פתוחת )לשו דים מפ ו מת עמו ק 6.2.10  
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 משותפות ערכותמ .7

 רכת גז: מע 7.1 

 המתואר בתוכנית   ובמיקום ,עם חברת הגז ם, בתאו קרקעי -תת זג י/צובר עותמצאב כזימרדור סי הכנה לאספקת גז:   7.1.1  

   ת הנאהוזיק נהת הצורך תינתדבמי ית.ומ המק  תושרדרישות ה יעפ" וא/ו חברהקבע ע"י היחר ש א קוםבמי  ן אוהבניי רש או גמה   

 גז.רת החב בעלותב הינם ,בזאת כי צובר/י הגז כאמור מובהר  .תהנרת הגז ותחזוקנחת צלה    

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4לה בטאה ר: םמיקו יש.  :הדירה ךו בת זצנרת אספקת ג .1.37  

 

 :שא ים לכיבוי ר סידו  7.2 

 ועץ הבטיחות. הנחיות י ו  "י רשות הכיבויע דרששי ככל :י מדרגות/בחדרלהפעלת לחץ  תמערכ 7.2.1  

 ת.ו נחיות יועץ הבטיחדרישות רשות הכיבוי וה ע"י שידרש ככל: םי פרוזדור/ואותמבבעשן  קתליני מערכת  7.2.2  

 עץ הבטיחות. י והנחיות יווות הכיברשישות רד ע"י שידרש ככל :ם(ינקלרי תזים )ספרמ –ת י ט טומי או כיבו ערכת מ 7.2.3  

 ות. חועץ הבטיות יחי נוי והיבת הכ: יש. לפי דרישות רשוותכולתן י כיבוי  גזכיבוי לרבות ארמדות ע 7.2.4  

 ת. הבטיחו ץעיו תות הכיבוי והנחיוע"י רש ככל שידרש עשן: גלאי  7.2.5  

 םשותפי מ םבשטחייבוי ארונות כ)הידרנטים( ו  י כיבוי רז, באש י ו כיב ו  ילוי ג כותרמעלרבות הכבאות,  י ידורס כל ערה:ה     

 . כמות לפי דרישות רשות הכבאותמיקום ו  ם,פרטיי  או     

 יש.  :םי בחניונ ץ מאולר ו אוור 7.3 

 ן. יא: להזנת הדירות() מיזוג אוויר מרכזית תמערכ 7.4 

 . יןא  רים:ימוש הדיי שים ל/רבחדויר וג את מיזמערכ 7.5 

    הכניסה דלת ליד הקרקע תומבק ימוקמו דוארה  בותתי יקום:מ לדואר שגוי. 1ועד הבית, ול 1רה, דילכל  :ראתיבות דו  7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי םאלומיניו זיתח תבעלו יוויה   ,בנייןל   

ן  בבניי  דייריםהוש כלל ימים לש/רדח ותפים(,שים מקחלב)ורה מערכות תא מים, רמאגים, ת מוומשאבסניקה  תוערכמ: מיתקנים אחרים 7.7 

 ים.צ ים והיועתכננ המ וכניתת לפי מיקום וכמות: .וכו'  ת הבנייןבכים לטומוס בבנייניםאו  וכים,סמ ניםיי ולטובת בנ  

 

 נה למערכות תשתית בחיבור המ .8

 ת.מי המקו תושהנחיות הר לפי :צרחל  פרדנ ונה מיםמיש;  :ביתל שי ראם נה מימו יש;  :י רכזמחיבור לקו מים  8.1  

 יש.   מרכזי: חיבור לביוב 8.2  

 ; יש. הוראות חברת החשמללבהתאם  ,לניין לרשת החשמור הבחיב 8.3  

 . םוניחב' הטלפל ירההדחיבור ל כולה להיתר(: לא שבק) תכנון והבניהתקנות ה לבהתאם  :הטלפונים יין לרשתהבנ  ורבכנה לחי ה 8.4  

   (.3.7.10 ף סעי )ראה גם הכנה בלבד .ןאי  (:טנאינטר/היזי לוו )טורת שקשת תלר ן יחיבור הבני  8.5  

 ודות שביצועם בפועל בעבמחיר הרכישה.  םכלוליה, גיש כיריקוז, דומכים, נ מדרכה, קירות ת : כביש,ובל במגרשהג תוח כללי י פ 8.6  

 .ות החברהירבאחם ית אינומ המק שה ע"י הרשות עי  

 . בלבד( 3,4נים יי בבנ) -סניתדח יידים,נ  כליםמי :רמיחזו  /ר אשפהדבח 8.7

 . יש :פהור אשלמחזמיקום 

 .ות בלבדקומ  יבבניין רב  ,יש :המגוריםבקומות  ומתי ק ופתח)שוט(  פהשמצנח א

 . הרשות המקומית י"ע: אשפה ינוי פ

 

 גרש( מ בכל) רכוש משותף .9

 : משותףה הרכוש תיאור 9.1 

 . ית המכרם בתוכנ פיתכמשו נום סומאב: ניה משותפיםח מותמקו  9.1.1   

 . יןא :(חלקית פתוחה ועמודים, סהכני קומת ) יתחלק ולשתקומה מפ 9.1.2   

 ברה.ת בחלטלפי הח: ירותדמחסנים שאינם צמודים ל 9.1.3   
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 ;   מ"ר 20-ות מחפ לא :3,4 ניםבבניי  ;מ"ר 14-מ ותלא פח :7,8נים יי בבנ. שי: בקומת כניסה (מבואה )לובי  9.1.4   

 .  שי: קומתית )לובי( אהו מב 9.1.5   

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

   ; 3 :3,4  םניבבניי ;1 :7,8 םניבבניי :תיו עלמספר מ; : ישמעליות: יש; מעלית פיר 9.1.7   

 יש. :גהג על םתקנידי מיעל י ספותלק ההח פחותל :משותף גג 9.1.8   

 דים.ממ" -םיידירת  ם מוגניםבייש מרח ן.יא :לטקמממ"ק/  9.1.9   

 אין. : חדר דודים משותף 9.1.10   

   תמוסמכ וש רשותאחר שתדר מיתקן לכו,  ותות סולאריכמער :גון( כתפושותמ או/ויש מערכות טכניות )פרטיות : קנים על הגגיתמ 9.1.11  

 ן. יהד י כלעל פ   

 . שי  ;לא גינון לשטח  .ש: יומי המגרשפתוח בתח חושט רצח 9.1.12   

 ור אשפה וחדרים טכניים, מרכז מחז רתות לרבות תקשוכרחדרי מע: ם של הבית שהינם רכוש משותףפי וחלקים נוסים קנתמי  9.1.13   

  המכר.  ותי תוכנש משותף בום כרכימסומנ ה חרים במפרט זה,א םרקיבפכמפורט ו  התקני אשפומ   

 

 ש המשותף: ו מהרכ םא שאין להוצי  (מיםים קיאב) םי /קלח 9.2 

 )מילוט(., תגו ר מדי /דרח 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 משותפת.ה גישה לחני  9.2.3   

 לובי בקומת כניסה.  9.2.4  

 מתי. קו לובי  9.2.5  

 על הגג. (םשותפימה) וניםאל המיתקנים הש תו דרגמ גישה מחדר 9.2.6  

 .ר מכונותדחאל ת ו גמדר מחדר גישה 9.2.7  

 . ים(תפ)משו  ני/יםטכ ים/דרתי לחלובי קומ מ מדרגות או  מחדר השגי  9.2.8  

 .על הגג םמשותפי  יתקניםמ  וס על ידי התפ –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

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

 ף. כוש משותכר"י החברה עגדרו ויככל שוחלקים טכניים   םיחדר, תו פרטיניות מעט חלן וחני  קומות: חראחלק  9.2.12  

 

 משותף ית ב 9.3 

 ית  בותף או בת משביר דירה בחוק המכר דירות(, המוכ –לן )לה  1974 – ד"שלירות(, התלחוק המכר )ד 6בהתאם לסעיף  ()א  

 מצוי  ה של התקנון  אהמשנה הור  ול אבטמ הביתל על להחי ועתדו שבעל הבית א ן שחלו ף והתקנירשם כבית משותהל ועדמיה    

 ו עניין; ואלה העניינים:אות פרטים על כרהמ לחוזה , חייב לכלול במפרט או לצרף לןהמנויים להים ינ י ענמן ה ת לענייןחסהמתיי    

 המשותף; ק מהרכושת חלצאהו (1)    

 ; מוד לדירהצותף ה ש רכוש המעורו של החלק ביש (2)   

 יו; אלבים בקשר יהמחו  םישותף ובשירות הבית המ תווצאבה  תתתפור ההששיעו (3)   

 ניהול הבית המשותף; ר החלטות בדבלת קב ריסד (4)   

 דירות; מכר ה )א( לחוק3כון בצו בדרך האמור בסעיף ר שקבע שר השיאחכל עניין  (5)   

   ביר, כמי שהתחיחוזה המכב מורהא ף על אוהו, ( ירא א) ןקט  ף ויים בסעינים המ נמהעניי  פרטים על עניין רסא משלמוכר  )ב(  

 המשותף.   ל הביתע ניין יחולוו ע ות אי י לגבנון המצו תק שהוראות ה    

 

 צמוד לדירה: רכוש המשותף הב ו של החלקשיעור 9.4

 . ותי וש הר שתהתאם לדריבשינויים וף לכפרקעין ובבהתאם לחוק המק
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 :הביתבר ניהול  דטות בלקבלת החסדרי  9.5

 . 1969 -תשכ"טקרקעין המ הוק בח עהקבול פי היה עי 

 

 :מחויבים בקשר אליו ובשירותים ה ותףהמש תהבי ת פות בהוצאו תעור ההשתי ש 9.6

 נויים בהתאם לדרישת הרשויות עין ובכפוף לשירקלחוק המקבהתאם  

 

 ה.רבל החדית שהבלע העתיי קבהמשותף לפ  בבית תו לדירו המשותף ויוצמד שוכמהרם מגרש מוצאיהשבתחום ניה הח עמדות .א

 החברה.  לתה הבלעדית שביעי קפלתף שות שבבית המומדו לדירצף ויותומש ו מהרכוש הנים יוצא סחהמ .ב

 לעיל(.  9.2.9מור בסעיף כאעט החלק מרפסות וגגות )למ .ג

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

 

 

 שותף. מ ה  תהבי ולנציגות ה לקונ ו שיועבר מסמכים נוספים ' א ספחנ

   .יותללת כרועה ב'  נספח

 . ייםוזיכ ת לבט      פח ג'נס



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

 

                       _____ ____ _ _                                            _____ _______ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

   ' , גב'א',  ים פחנס

 29  ך תו מ 27 'עמ 07.10.2021 : יך תאר/ 12ש מהדורה "משהב  -כן משת כר למפרט מ /*N8-1דגם    /ם דרי ח  3ת  דיר /215 ש רמגב  באר יעק  "מ/בע  בטוצפריר שר זוהר  יה/הבנ יכות א ל דמס

 

 בעלי הדירות ים שיועברו לקונה ולנציגות ספומסמכים נ – 'ספח אנ 

 

 ט:של המפר חלק בלתי נפרדכו פ צורי  ת אלויותוכנ 10.1  

 רה. די הל ת( שוי )חיצונ ותידות כללימחדר ול מידות של כלת הכול 1:50 -מ לא קטן  הדימ  נהקה בריד הית נתכ 10.1.1   

 ף בקומה. המשותהכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן ממידה לא קט בקנה תכנית הקומה בה נמצאת הדירה 10.1.2   

 . המובקף ת משוה שוהרכ  מוןללת סיוהכ 1:100 -ן מנה מידה לא קטקב תוסייפומה ט ק  תכנית 10.1.3   

 כוללת סימון הרכוש המשותף  ה 1:100 -מ קטן ה לא מיד הנרתף בק מת שות; קומו לת מפומוומת כניסה/ קוכניות קת 10.1.4   

 . 1:200לום מוקטן לקנה מידה בצי ; תכניות אלו ניתן לצרף יםדטחים דירתיים מוצמוש   

 . 1:100 -מ  ןלא קטנה מידה ית קומת גג בקנתכ 10.1.5   

ת  פמשות חצרן ימוללת סהכו 1:250ידה מ  בניה בקנה היתר לתבת המקומית לקשה לרשווגשה  מגרש כפיה תניתכ 10.1.6   

 וגינות צמודות. 

 

 פידין לרבות על  כללאם התבסור למת ולחומרי הגימור, שיש וכרלכל המע ושימוש אות תחזוקהורה ירת הדירה יינתנו עת מסב 10.2  

 : ייןנבע דירות רק המכחו   

 . ימורםג כיבי הדירה עלקת כל רזולתחשוטפות  תולעופ ()א   

 מיזוג אוויר,   ותכמערערכות בטיחות, מבות השירות המותקנות בדירה לר תועת של מערכמונזוקה ותח תלוקה כולחזת )ב(   

 לקטרומכניות וכיוצא באלה.מערכות א   

 . תרשו דם ניות, אתותקופשוטפות  אפיון ביקורותות ודיר ת )ג(   

 ליצירת קשר.  מספר טלפוןק ו ספרן/ת יצומלרבות ש, נים בדירהקתהמו  ותשל ציוד ומערכאחריות ת ודוטכני ותע טרמפ (ד)   

 

 הגימור של   רימוחות מערכוה שלתכנית והוראות תחזוקה    ה בבנייןמסרת הדירה הראשוננ  ולרוכש דירה אשר ל ימסורהמוכר  10.3  

 עניין: ב  ר דירותמכהק פי חו על תורבל ןדי לכל תאםהר בה למסוביש חוהבניין ש  

 . על גימורם ייןי הבנרכיב לחזוקת כלתת שוטפות ופעול א()   

 ג  מיזו ותכות בטיחות, מעליות, מערכמערהמותקנות בבניין לרבות  ותר השינעת של מערכות קה מותחזוקה כוללת ותחזו )ב(   

 .אלהבוצא יכיות וקטרו מכניר, מערכות אלו או   

 רשות. נדאם   תקופתיות,וטפות ו ש רותיון ביקופ אות רויתד (ג)   

 ן ליצירת קשר. פוליצרן/ ספק ומספר טשמות כות המותקנים במבנה, לרבות רל ציוד ומעת שאחריודות ועטכני ותט מפר )ד(  

 ה. מילייסקפספר ומ  טלפוןח לרבות מספר ויתפוה ותהמערכ, צוות המתכננים של הבניין רשימת )ה(   

 ת בטיחות  רכות, מעקשור ת וחשמל , יתציה סניטר לאינסטל ות בלבד ששותפ רכות הממע( לAS MADE) תועדת ו כנית (ו)   

   לפיה על רוכש הדירה האמורסמכים האמורים הנחיה בכתב ולמ המוכר יצרף  פיתוח.נה ובומערכות אלקטרומכניות במב   

 יה.נומי ( מיד עםהנותמש  השונארה)ות רהדיבעלי  לועה שת או הקבלנציגות הזמני תםור אסולמ   
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 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

   ון והבניה והתקן הישראלי,נדרישות תקנות התכ כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי .1

 . 2010-עש"( ת3מיתקן לאנטנת תק' )מס'  .2

 : מיתקני אנטנות לקליטה משותפת )אק"מ( ומיתקני אנטנות         799החובה, לפי תקן ישראלי, ת"י  ית שידורקליטת לבבניין יותקן מיתקן לאנטנו              

 ואלית )אק"א(.לקליטה אינדיוויד              

כל שב קיים הסדר אחר המבטיחאם  נות לקליטת שידורי החובהנטמיתקן לאמחובת התקנת החברה רשאית לפטור את דה המקומית עהוו .3

 .ניתן לקלוט שידורי חובה בלא תשלום הירה יהיד

ו/או גובה החלל בהן הן   חרת וישנו את צורתכאמור יכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אגז וכו'  מיזוג, חשמל, תקשורת, מים, ביוב,ן: כגומערכות  .4

 עוברות. 

)ברזל( וכן התחמצנות מינרלים   ,"עיניים" גידים, , גוון,מרקםלי בדיתכנו תופעות טבעיות כגון: הובכפוף לתקנים, וי יפ באבן טבעית, בריצוף וח .5

 המקצוע  ולכללי התקינה לדרישות בכפוף  הכול .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

י קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות פובחי. )פוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראליים םריצוף יעשו מרווחיבחיפוי וב .6

 .(גים)גרונ

להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות ק יודגש כי באם תידרש החברה פמניעת סל .7

ובזכות  לצורך גישה, כן ןי הבניי קנלרבות שימוש במת וכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתמו בניינים אחרים סהמשמשות הבניין ו/א 

 ים אלו. כן יהיו גופים אלו פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין שטח ועות הקרקע למעבר כבלים. כמוצלרבות ר ים /שטחהשימוש והטיפול ב

 ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות.  ים חומרים הפולטיםחל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתי .8

, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.  תמונמכו  קרותו תיכול שיהי   רכשו ע"י הדייריםשי  )ככל שקיימים(,  ניםחסבמ .9

 בשימוש ובתפקוד. ובאופן שלא יפגע ונפרד למחסנים בלבד הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף 

לא   אך  הפרעים ליצור הבאזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולו  של דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנ  מםמיקו  .10

 מן הקבוע במפרט. תפחו

ת עומדת בדרישו באם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם  .11

 פגעים. מהתקנות לרעשים ו

כת  מרבות הניר לאוו להתקין מערכת מיזוג ינקלרים( בדירה, והרוכש ירצה פר אוטומטית )סקיימת מערכת כיבוי אש ויתכן והואיל   .12

 תקרה )מסתור(, מחויב הרוכש להתאים את גובה הספרינקלרים )ראש/י המתז/ים( להנמכת תקרה זו. 

את על מנת  וזות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה  חגן, באופן תכוף לפהמו חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב  .13

 .שוי המרחב המוגןהמופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם ע )חצץ(, גטיםאגרב אלהימצן אשר עלול לסלק שרידי גז ראדו 

  , מחסניםטחים פרטיים, כגון גינות, חניותשמבנה ואשר יעברו ביתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים ב  .14

  יקט.פרומספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי ה ת,ומרפסות פרטיו

עוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל או המחסן או החניה, יתכן ודירה, ה תקירות ובסמוך לתקר  ,ברצפה .15

 משותפים.   םיין, ומהווים חלקיהבנ

 בריצוף זה. לשקיעותרום לג דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לום, מעברים ואפיברכבים כבדים על שבילינסיעה  .16

 אסורה הכניסה לרכבים המונעים בגז פחמימני )גפ"מ(, למרתפי חניה תת קרקעיים  .17

 בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים.  חמימני )גפ"מ(,פבגז מתקן המופעל  בנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל .18

[, תגברנה הוראות  11.12.2017 – 12למשתכן מהדורה  יב מחירמחי  פרט]מ 1להוראות נספח ג'ה של סתירה בין הוראות המפרט קרבמ .19

-לבין  המפרט לעיל"ההוראות"(  ן:ל)להין ו/או המכרז כמו כן, במקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/או הוראות הד וף לכל דין., בכפהנספח

 תגברנה ההוראות. 
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 טבלת זיכויים    –' ג נספח

 

 
 הערות מיוחדות 

 . 11.12.2017  - 12במפרט המחייב של משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה ק הנדרשים רנם אך ו ו היאל  ריכוז זיכויים .1

 כוללים מע"מ.  להלן המחירים הנקובים  .2
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 יחידה.   -יח'

  מטר אורך.   -מ"א
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 ארון מטבח 
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מ לכל אורך המשטח, סוללה למים חמים  " ס 60
 וקרים וכיור מטבח, הכול כמוגדר במפרט זה 
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