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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 

  
 *P8 דגם דירה מ

  
 חדרים  6 מס' חדרים 

  
 2 קומה מס' 

  
 7 מס'   דירה

  
 "( גבוה"  רים ו מג) 8 סוג הבניין  מס' / 

  
 215 מס':  מגרש 

 

 זוהר וצפריר שרבט בע"מ

 07.10.2021ך: רי תא
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 ם י נתוכן עניי
 

 פרטי זיהוי פרק א.
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף 
 .(2.1-2.2רוכש )הקונה ת שזכווהבעל הקרקע   :2סעיף 
 . ניהוח  ןמיקום הדירה בבניין, מחס  : 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 ת קבילות טיוס   :7סעיף 
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.   :8סעיף 
 ד.לשן הונלתכי א רפרטי מהנדס אח  :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 
 ים.מר ואביזר אור הדירה, חומרי הג ית   :3סעיף 

 גובה הדירה.           : 3.1סעיף 
 הצמודים לה. בדירה ושטחים  רים וגימורים דחמת יש( ר2 הל)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( ם,כליה )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
 . ושונות  תוחפי  עבודות  :6סעיף 

 (. 6.1.1-6.1.6חניה ) : 6.1סעיף 
 . (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 
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  : 7.4סעיף 

 הדיירים.וש ר/ים לשימאויר בחד   : מערכת מיזוג7.5 יףסע
 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
 ( 9.2.1-9.2.12רכוש המשותף )חלקים שאין להוציאם מה  : 9.2סעיף 

 בית משותף )רישום ופרטים(. : 9.3יף עס
 מוד לדירה. כוש המשותף הצ רבלק חהשל  ו רושיע : 9.4סעיף 
 הבית.    החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף 

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

 
 נספחים

 
 . ףשות המ   תמסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבי נספח א' 

 . הערות כלליות ב'  חפנס
 זיכויים. תנספח ג'   טבל
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 *P8 : מדגםדירה  . באר יעקב  שם האתר: 

 חדרים  6 : מס' חדרים   

 7 מס': דירה   

 2 : מס'  מה קו  

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   יהחנ   

 "( גבוה"  מגורים ) 8 : סוג הבנייןמס' /   

 215 מס':  רש מג  

 
 

 "מפרט מכר" 

 1974  – ד ת(, התשל" מכר )דירו לפי חוק ה

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 ( "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.ב ומיתהמק יקבע ע"י הרשות :ומס' בית  רחובבאר יעקב  :ובשי  .1   

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

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

 .1019תמל/החלה במקום:  תני תכה  1.2

 

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

 .חכירה :הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .שראלמקרקעי י רשות :חכירשם המ  12.

   _  __: רההחכי תחילת תקופת     ___ תקופת החכירה:  2.2

 

 ( "ירהד"הלן )לה ה:דירה מס' וקומ .3

, שינה( המשמש גם כחדר ממ"ד,  –)להלן ן דירתי וג מ חבמר, הני שיחדר 3, חדר שינה הורים ,אוכלפינת ו מטבח, כניסה, חדר דיור בדירה: .4

ה  א)יצי משסת שמרפ שירות,מרפסת   ד(,)בית שימוש נפרה הורים )מקלחת(, שירותים רחצ חדר ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה, יםדור רוזפ

 . ר(דר דיוחמ
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   הדירהטח ש .5

 :כללים אלה המחושב לפיו  __מ"ר _____ :אשטח הדירה הו 

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

   –לעניין זה 

  תף בינה לבין שטח משו השמש,ירה לבין מרפסת דה ת בין ו, לרבוצה להלבין מה שמח ה קיר המפריד בין הדיר  –" קיר חוץ " (1)

 ת אחרת.תוכני דירה אוינה לבין או ב בקומה

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

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

 דירה.ב כל המפלסיםסכום שטחי  הירה יהיח הדטשכל מפלס בדירה; לגבי  ורט השטחרב מפלסית יחושב ויפ ירה בד (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  שממנלמפל ף ח יצור השט

  1970 –"ל ת(, התשואגרונאיו  , ת תריה)בקשה לניה בהש בתקנות התכנון ולנדרואם הם תהשטחים שגובח ייכללו רק בחישוב השט (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.   –)להלן 

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

 

 :פן בלעדי דירה באו שים את הה או המשמהמוצמדים לדיר ט שטחים נוספיםו 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( מון מקום החניה)יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סי ________ : מס' מקורהחניה  6.2

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

 אין. :(3)תי בשטחירמרתף ד .46

 אין. : חגג מוצמד לדירה בשט 6.5

 אין.: (4)בשטח חצר מוצמדת 6.6

 : שטח(ו)מהות  םיש לפרט  באופן בלעדי  ים את הדירהשמם או משדי מצ נוספים המו  חלקים/אזורים,/ש שטחיםי  אם 6.7

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

 

  .ן והתקנו בכפוף לאישור הרשות המקומית קע, רקין בקומת י לבניחיצונ מכר כשטח משותףה ות י נ: על שטח המסומן בתוכהערה

וכסאות, שימשיות וצלונים וכו' בצורה ובמיקום  ם, סגירת חורף, שולחנות ני גון: דוכשימוש מסחרי כרשאית לתת   החברה תהיה

 החלטתה.לפי 

 

 : טחיםשה ובי ישת לחהערו 

  המצולע הנוצר על ידי הקוויםך בתו אוצפה הכלא שטח הרמרפסת הוה; שטחה של דירת לימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1

של קירות הדירה  הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים ם או המעקיל קירות החוץ יצוניים שחהל פניהם ע םירהעוב

 הגובלים במרפסת.

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

שיש בה כדי  לה חוצה מ והן רקעקה  הי הן בתחוםפיזית כלש הוף לבנייכפבו ן יחסית לשושנת הרוחותמיקומה בבניי וף לפכ

 .שיפת המרפסת לשמשחלהשפיע על 

רה  בינו לבין חלק של דיד י מפר המחסןבתוספת שטח הקירות; כאשר קיר  ןחס המ קירות וא ביןשטח הכל, הוא השטחו של מחסן  .2

 ו. אוהקיר במליכלל שטח יתף  בשטח משו לבגו המחסןר יק  הקיר; כאשרמחצית הרוחב של 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

  כאשר קיר ל הקיר;חת למחצית הרוחב ששמת חטייכלל רק השחרת לבין חלק של דירה א ינוד בירכאשר קיר המרתף מפ

 במלואו.  יכלל שטח הקירי משותף ח טשבל בף גורתמה

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

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

למעשה; ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה    ובין השטח 6-ו 5סעיפים כמפורט בבין שטח  2%ל עד שיעור שסטייה ב )א(  

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף 

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

     

8. 
 מ. ע"ב םיריכלי אדמילוסלבסק "(:דריכלאהלן " )"לה להיתר הששם עורך הבק

 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 "  שלדה ון נכשם האחראי לת

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

 
 info@benabraham-eng.co.il :לדוא"

 

 

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

הבניין או  חזית  ו אתנש תנאי שלא יין, בבבני וחלקים אחרים חרותאת רוהכניס שינויים בחלוקה פנימית של דילי רשאהמוכר     *

 . ף ת שטחים ברכוש המשו

 אם יש כזה  יראלהיש התקן  דרישות מלאכות יהיו לפיכל המוצרים וה *

 

 נייןהבר ו אתי  .1

 . (215 או מגרש 214)מגרש מגרש ל כהנמצאים ב ומסחר  יםורג מ בנייני 2בניין אחד מתוך  1.1

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

  ת מגורים.קומו 

  ותיר למסחר ולשכולל קומת קרקע ה ,(215)במגרש  4או בנין ( 214ש )במגר 3וע בשם בנין יד ה ריםוגמות" למרב קון "בניי 

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

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

 אגפי. -רב דחת משותף אים כביהבניינשלשת מו ירש מגרשבכל 

 

 ם;  ורילמגדירות  70 :3,4מס' ומות רב הק  ן בבניי       1.2

 דירות למגורים;   13 :7 מס'בבניין הגבוה 

 ;   ת למגוריםוריד 15 :8מס' בבניין הגבוה 

 ;ים בלבדהכוונה למגור, (*)דירות

 

 ,מגוריםלועדו ם שני רחד תכחדר או מער -רה""די ר, נאמרות" "הגד 1 יף סע 4197 - דשל"( התדירות)לפי חוק מכר  )*(

 או לכל צורך אחר. לעסק,
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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

על  ת/מקומות מתח

 כניסה ת הקומלס למפ

 )ד(  עת לבנייןובהק

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 

  מתקניםחדר/ים טכניים,  .(3לבניין 

  ( יםלמגורים/מסחר/משרד) ת ו טכני 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  בבניין 

   .סמוכים 

 --- -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

 

 215במגרש  לכל הבניינים קומות מרתף משותפות

 ר תיאו 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

י דרישת  פל  דים(משר/ם/מסחר)למגורי 

 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 ין ישרתוני בב

וכים  נים סמבניי וקמו בימו/או  

 ין. ישרתו הבני ו 

 

 --- -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 ישת רדלפי 

 --- -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

מתקנים ומערכות כניים, ר/ים טדח  .יםמונ

  לפי   ר/משרדים( ים/מסחגור)למ טכניות

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

 או תיאור וי כינ

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 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 

ירים, חדר  דרגות, חדר לרווחת הדימ חדר

  אשפה/חדר  ים, נ חס מלות, גים/ ע ופני א

לפי   כות טכניותרומע נים קתמ , רמיחזו 

 דרישת המתכננים והרשויות. 

 . 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. נת המתכ דריש 

--- 

 4 ים ורמגקומות 
 2: 7ין י נבב

 3: 8ין י בנב

ת, מעלית, חדר  י ומתק 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 

לפי   נים ומערכות טכניות , מתקמדרגות 

 ות. שוי רוהים  המתכננ דרישת 

--- 

 גג עליון

 ()ראשי
--- --- 

מתקנים   חדר מדרגות, מערכות סולאריות,

פות/ פרטיות(, לפי  ומערכות טכניות )משות

 והרשויות. המתכננים   תש י דר

--- 

 --- --- --- 6 ת למגורים סך הכל קומו

 בבניין קומות סך הכל 
 . 8 : 7בבניין 

 . 9 : 8ניין בב
 )הראשי(.  ת לא נכלל הגג העליוןו הקומ  במניין 

 
 3,4מס'  ת"ו מ קו  בר" םי רמגו ן יי נב
 

 ר ואתי וא יוכינ

 קומה

  קומות מתחת/מעל

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש שה סוג

 ןלבנייקומת הכניסה 

 214 במגרש
 --- קרקע 

רים,  רוזדוסה, פמבואת כני  למגורים:

, חדר לרווחת  מדרגות חדרי  מעליות, 

 ר דגלות, חע  ר, חדנייםפוהדיירים, חדר א

 ר. ו זח י מחסנית, חדר ד

, מרחבים  שטחי מסחר, מחסנים ר: חסמל

 ממ"מ(. מוגנים )

  מתקנים ומערכות,  חדר גנרטור כללי: 

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

 והרשויות.   םת המתכנני דריש 

 ותפת. ש חצר מתוח/ צובר גז בפי

 ןלבנייה יסהכנ קומת

 215במגרש 
 --- קרקע 

ם,  י רודזסה, פרוי נ כ  ואתמב :םילמגור

דר לרווחת  , ח ת ו גמדר  י ר דחמעליות, 

ר עגלות, חדר , חדר אופניים, חדהדיירים

 דחסנית, חדר מיחזור. 

סנים, מרחבים  מסחר, מח י ח טש מסחר: ל

 . מוגנים )ממ"מ( 

  ים ומערכות טכניות קנ מתכללי: 

ת  דרישי לפסחר/משרדים( ם/מורי מג)ל

 תכננים והרשויות. המ

 ת. פת ו ר מש חצ /ח ו צובר גז בפית

 1-17 ורים גמ תוקומ
4 

 ( המקו  לכ)ב

ת, פרוזדורים,  מגורים, מבואה קומתי 

אשפה    תת, חדרי מדרגות, מצנחמעליו 

לפי   ניותומערכות טכ  םי )שוט(, מתקנ 

 רשויות. דרישת המתכננים וה

--- 
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 ר ואתי וא יוכינ

 קומה

  קומות מתחת/מעל

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש שה סוג

 מגורים עליונה קומת 

 אוז()פנטה
18 2 

קומתית, פרוזדורים,   מבואה  מגורים,

אשפה    תחנ, מצ רגות דממעליות, חדרי 

י  לפ תו יטכנ   תוכרע , מתקנים ומט(וש)

 והרשויות. דרישת המתכננים  

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ות,  וחדר משאב ם י מחדרי מדרגות, מאגר 

כות  ם ומערמתקני  מערכות סולאריות,

י דרישת פ ת(, לפרטיו   טכניות )משותפות/

 יות. והרשו   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 סך הכל קומות למגורים 

 ות בבנייןקומ הכל  ךס
 . 21 : 3בבניין 

 . 22 : 4בבניין 
 )הראשי(.  וןלא נכלל הגג העלי מותו קה ין י נבמ

 

  :והבהרות הערות

  .הבניה ירת יהייתכנו שינויים בטבלה בהתאם ל (א)

 ן והבניה  ]כהגדרתה בתקנות התכנו לבנייןקובעת היא הכניסה הת סולציין איזו מהכנייש  ,ןלבניי  אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 [. (ריתלה )בקשה  

 מגרש( לקומות שמעל קומת הקרקע. עסוקה/משרדים )בכלני לבניין המסחר/תפרט  יו ביט הז טתן במפרלא ינ    ()ג

 

 : מגורים בכל בניין )ראשי(  ףמשות ותג רדמחדר  1.4

 ;  2 :3,4 ניםבבניי  ;1 :7,8ם י נ י בבני   :כל בניין ברגות דמ ה 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  ית ללאותהיה חשמל 24.81' מסת ן הישראלי למעליוות התק לדריש  איםהמעליות תתיש;  :מגורים בניין כל ב יותמעל 1.5

   ;3 :3,4 ניםבבניי  ;1 :7,8 םני בבניי  :ן בניי 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 , בהייןבכל בנ  )באחת בלבד .בלבד 3,4ם  ניבבניי  יש :)*(שבתמנגנון פיקוד 

 לכלומגובה המעקה ועד לתקרת התא  האעל הקיר באחורי תותקן מר . כייםנא"ם בלוחות פלב ופ ויצ  קירות התא :תאכל  ורגימ

צבוע בתנור או   יעה בצבע סופהיה צבות התא ת קרמ לפחות. תמ" 27י של ו שיש בעובופה בגרניט א צ. ריצפת התא תרוחב התא

קומת הקרקע  )במלא  היהיה מאסף מט  :תו י /תי פיקוד המעל יפה.ו עק תאורה ישירה א קן בהתת ותומונמכ הע"י תקרתכוסה 

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

 הקומות: מספר אם ל בהת נקבעתלית מעה רותמהי 

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

 . ןאי מר:עמדת שו  1.6

עיף  לס  תאםבה לו/או חב' הניהו  רי הבנייןיי ד  נציגות י"ע  נון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ג נמעלית בעלת מ ונה ב כו ה כי ר הבמו  –"מעלית שבת"   (*)

 . 1969-בחוק  המקרקעין תשכ"ט ז'  59
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 : (יםמגור ין )בכל בנ מרין ועבודות גחומרי הבני  .2

 .הילגרבשילוב מתועשת ו :יהנבת השיט; דהשל מהנדסלפי תכניות  ניין:בשלד ה 2.1

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

    . 1חלק  1004מס'  ישראלי ןתק  פיל סטי:בידוד אקו  1045 ן ישראל מס'תק  לפי :תרמי בידוד 

   .1045' סמ  ישראלי  ןתק לפי :בידוד תרמי ; השלד מהנדס ילפי חישוב עובי: .יןזומ ון טב: חומר :ומתיתה קתקרה ו רצפ 2.3

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

  החלקה. יעתאלי למנקן הישרתשות הם לדרי החלקה בהתאגורים יהיה נגד מן ה ניי ריצוף ב

  השלד. מהנדס לפי חישובי :י עובהשלד.  מהנדס  תכנון, לפי ןו מתועשים מבטאלמנטים  וא ן,י ובטון מז :חומר ן:בניי ה ותגג 2.4

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

  לובאם מכל .השלד מהנדס תיונחה ו אדריכליהתכנון ה לפי הגילבשילוב ר מחצה,מתועשת ל /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/מתועש

 .  1045 ס'י מישראל  לפי תקן :דוד תרמי י בדס. הנמהן נו תכלפי : עובי  ית.מידה בתקינה הרלבנטעף לבכפו להכו  

 .י ירוק" של מכון התקנים הישראל ן "תו תק ים יהיו בעלי פנת רו י קות ו תקר צבעי 

 חוץ: קירות גימור  2.6

 ניה. ם בהיתר הבהכל לפי התנאיה. מיק קר חיפוי קשיח דוגמתו/או אבן מלאכותית,    ו/או  טבעיתאבן  :עיקרי  ,פוי צי /חיפוי  2.6.1

 ים;  חרא יםפוי חי משולב עם בות(שכ 2טיח ) :ח חוץ י ט 2.6.2

 ת המקומית. שואום עם הרת ב םוחלוקת הציפויי , גווןות סוגנשהאדריכל יהיה רשאי ל :חרא י וחיפ 2.6.3

  נדס ה מ   ת יו נח ה פי משולב, ל וא ו/ (אחר וא /ונג יטו )א  בלוק תאי אוו/טון  קי בבלו אוו/ מזוין  בטון  ירות: חומר:דהן יפרדה בקירות ה 2.7

 .  1חלק  1004י הנדרש על פי ת"י  סט קו הא   ד הבידו   ור ו את שיע מקרה יעניק   ל בכ ו   וסטי, אק ה   יועץ ד וה השל 

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

 :מדרגות י /רדח 2.8

גות  חדרי המדרל טיסואק דוד הביה ;מהנדסלפי חישובי ה  עובי: .בלומשאו בנוי  או זוין מבטון  חומר:מעטפת: ת קירו  2.8.1

 ת כל דין.יבוצע על פי הוראו תוהמעלי

מכון  מטעםוק"  בעל "תו תקן יר רילי )פנלים( כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקם )וליבשיפ חיפוי ומר:פנים: ח ירות גימור ק 2.8.2

 . לתקרה לי( עדשראהי התקנים

 הישראלי(.  םניתקה  וןעם מכמטן ירוק" בעל "תו תק) סינטטי דיסוטיח   ר:חומה: רר תקוגימ

  דרישות התקנים הרלבנטיים,ללבן בהתאם אצו צמנט ר ט אוורצלן  גרניט פאו  ה רו מאבן נסוהמדרגות יהית: רגו דמ 2.8.3

 קה. כנגד החל ספסיםים מחוסטים( ופסטחי הבניים )פודומש  רגותאורך המדלים תואמים לובעלות שיפו

 כל דין. יפיבוצע על  מעלית/יותוהת ו גדרי המ/דרקוסטי לחהבידוד הא 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/ חדרמצעות אב :עליה לגג 2.8.6

 : יתמתקו מבואה )לובי(  2.9

קרמיקה או גרניט   או)שיש(   אבן נסורה ת גמו, די קשיחבחיפו יהיהגימור קירות פנים   ר:מו ח קומתית: מבואה  יםנרות פר קי מוגי 

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

 תקרה. ל עד י(הישראל

לא   מונמכתה קרתשל במקרה . לי(שראהי ן התקניםק" מטעם מכוורי  תקן"תו בעל )טטי נ סי די ס+  יחט :חומר תקרה:גימור 

 .  רצלןיט פוגרנ וא האבן נסור: וףריצמעל תקרה זו.  יבוצע טיח

 :ראשית כניסה )לובי(מבואה  2.10

  תלוף דמשקבה עד לגו לפחותוצלן, ניט פורראו קרמיקה או גשיש( ורה )כדוגמת אבן נס קשיח, חיפוי  :חומר :ימור קירות פניםג

 .הישראלי( םמטעם מכון התקני "בעל "תו תקן ירוק )י יל קראבע טיח וצח יבוצע מעל החיפוי הקשיהכניסה. 

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

תקן  ומדים בעהו "ר, מ 0.64-לא יפחת מ דדואריח הבלן. שטח ה צט פורג גרנייחים מסונסורה )שיש( או ארן אבר: חומ :ריצוף

 . למניעת החלקה 2279י לשראהי
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עי צבוע בטון טב חומר: גימור תקרה:ין סינטטי. לבבמצבוע משולב,  ו/אוטיח  ו/אוי  בטון טבע :הי נקירות חור מ י ג  חניה מקורה: 2.11

ת, מון חניו סעה לא משופעת, כולל סימבק חלומ וןבטקומות.  ה בין  משופעתבמסעה  ןבטו  רצפת חניה:מור י ג . טיבמלבין סינט 

 ועה.נתט לפי הנחיות יועץ הלושיוור מספ

לפי   ,בין סינטטי דוגמת פוליסיד או חומר דומהלמטיח + צבע  קרה:קירות ות: חריםטכניים וא םי רחסנים, לחדם למפרוזדורי 

 .החלטת החברה

  :ותףחדרים לשימוש מש     2.12

  מה. כדו( וו)ככל שיהי כנייםים טר/חד

   -יים נם טכבחדרי :רהקת רגימו . (כו'ים וארונות חשמל, מ  )למעט גומחות,יסיד, ולפ  תוגמי דנטטסי עבצב צבועטיח  :גימור קירות

 . קניםק" מטעם מכון התבעל "תו תקן ירוכל הצבעים,  צבע סינטטי.בטון צבוע ב       

 . בשולאו מפורצלן  וא ראצו ה או טרמיק חי ק ארי :גימור רצפה       

 לפי היתר הבניה. , המונאשפה טבורות ל : אצירת אשפה            

 

  :תהערו 

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

הישראלי   ן התקשות דרי ם להתאיהיה ב ותפים(שים המובשטח )בדירות חלקי הבניין השוניםבצוף  י רדרגת מניעת ההחלקה של ה .2

    .הלמניעת החלק 7922

 

ידי מערכת נשלטת על חשמלית ה ת פתיחהגת, בעלזוגום מאלומיני ת לד התהילבניין   יסההכנדלת  :ן ניי בל תי שרא יסהכנ דלת 2.13

  .אינטרקום ומחזיר שמן

 ר שמן.יזמחש, כולל ת אדלתו  :גותרדמ דלתות חדר 2.14

 .חות פדלת טכניים:ים רחדות דלת  

    (.דבבל תומו הק י רב יניבבני יש ) :מתי וקלובי ות דלת 2.15

 .יש :משותפים וחלקים   חדרים ,םכניי ים ט/חדר חניות, ,ותמדרגות, מבואות קומתי  , לובי, חדרן בנייכל לה בכניס, הורתא 2.16

  ולחצן תמתיקו האמבו/רגותר המדה בחדקבוע לילהורת בת לתאשגנון ה, ומנכל קומב ורהדלקת א  חצןהיו לים יר ומג בבניין ה              

   .מתיתה קומבוא /ותדרגהמ ראור בחד  תקלדה להדירך המתו

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

  או , ןסחמלכל רד נפ  מונההתקנת  פיןילוחלאו  פרד,ונה נים למהמחסנהחשמל של כל ת ונר הזחיבו :דירתיים במחסניםרה תאו  2.18

 . בחירת המוכר והחלטתו עפ"יירתי אליו משויך המחסן דהלמונה          

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

 יין הסמוך  נבקמו בימו  או/וין הסמוך  י נבבקמו ימו אך ין,  ו הבני ישרת אשר   פותמשות ערכותכנו מל )יתנדס החשמנון מה כלפי ת  

 וישרתו גם הבניין, בכפוף לאישור הרשויות השונות(.   

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

 

 זיהוי( רטי פ – 'ק אר בפרלאמו בנוסףירה )תיאור הד .3

 : *ההדירבה גו  3.1

 מ'. 2.50-לא פחות מ תית התקרהוף עד תחפני הריצ מ רהי ד גובה ה   

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

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

שטח ה בדירבה המקרה גוכל . בהנמש  תקרותיות ומקומ  נמכותיטות, הלכות, ברת, מעת קורולמעט תח הערה: *

 תקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין. רה על פי הבי חלקי דילג עהקבו ימלינ ימה
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 .ם אותהמשי המשלה או ם די בדירה ובשטחים המוצמ רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2

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

 (1)רותיקחומר  ר או תי 

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

 ( )בס"מ

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף
 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 המבת ו רע הב טוראה פר אין ( 3)ראה  ( 2) האר ( 1)טון בלוקי ב  ון, טב ור די   ר חד 

 ( 1)בלוקי בטון  , בטון  ח מטב 
 אין ( 3)ראה  ( 2) אהר

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

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

 . ות בהמשך הערט בראה פרו אין ( 3)ראה  ( 2) האר ( 1)ן וי בטבלוק  ון, טב ים וזדור ר פ 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)בלוקי בטון  טון, ב ים נה הור חדר שי 

 . שך הערות בהמראה פרוט ב אין ( 3) הרא ( 2) אהר ( 1)טון וקי ב לב בטון,  שינה   י חדר 

 ממ"ד 
 ן  זוי מ בטון 

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

 כללי   רחצה חדר  
 )אמבטיה( 

 ( 1)בלוקי בטון  , ן בטו
 אין ( 3)ראה  ( 2) אהר

 . ךבהמש ראה פרוט בהערות 

 אין ( 4)ראה  לןפורצ  גרניטחיפוי 

 ם י ר הו ה  חצ ר חדר  
 ( מקלחת ) 

 ( 1)ן טובלוקי ב  בטון, 
 ןיא ( 3) ראה ( 2) אהר

 . שךבהמ  בהערות  פרוטה אר

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

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

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

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

 ןיא ( 3)ראה  2.6יף אה סע ר ( 1)טון בלוקי ב  בטון,  ש  שמ   ת מרפס 
 . 2.6סעיף ה ראחיפוי/ציפוי קיר חיצוני 

 שך. בהערות בהמ טראה גם פרו

 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)ן בלוקי בטו ן, בטו

תכנון   פיחסן ל ירות מעובי ק 
 יןד ל כולפי   האדריכל/המהנדס 

 

 
 בלה: טלת הרו בוהרות 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  תקירו 

 חות.מ"מ לפ 0.6 פיליםפן הפרועובי דו -

 .חות"מ לפמ 70 םילירופרוחב הפ -

 אלי(.רנמי / תזכוכי /ם סלעיצמר ק"ג למ"ק ) 12ל לחות פות שיפבצ 2בידוד " -

 :יהיו אחד מאלה מכל צד של מחיצת הגבס

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

 (. תק לפחומ"/ק"ג 1000) בוההגצפיפות 

 . ותהלוחספק היצרן/רטי ומפ  תאם להוראותהבו צוע יהי ביה פרטי

 למפרטיו.  םתמאהת תר בכתב את הלוחות ויאשנ ות יבצע פיקוח צמוד אחר התקחופק הל סיצרן 
 

ו אל  ל קירותנים שמעטפת הפן שניתת למחצה, ועשת / מתועשיטה המת וצעים בשהחוץ מב בבניה רוויה, כאשר קירות :קירות חוץ 

בידוד " : 1045נטית לרבות בת"י בהרל הנבתקי הלעמיד ף פול בכ. הכבלוק תאי ואבלוק בטון בס, ג קיובס, בלג ותה מלוחויעש היהת

 בטון. " או מבלוקי "י היצרן "כעמידים למיםרים עים המוגדהקירות בבלוק יבנומקרה  רחצה בכל בחדרי, ל מקרהכב. (" םל בנייניתרמי ש
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 :תו קרת/תקירו גמר  ( 2)

 בהתאם הי ההקירות. במרחב המוגן הגמר י יה שלנר הבחומל  התאםאו ב אקריליבע + צטיח ת יהיה, ילונקונבנציה ני: בבירותקגמר ה

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

 לבן.  :ון גו  .יליקרבע א+ צ העורף  הנחיות פקודל בהתאם רחב המוגן הגמר יהיהמבינטטי. + סיד סטיח  :מר תקרותג

 ן. ב: לון גו  .ליריאקע ב(: צחיפויללא  )בתחום תיםו ר שי צה ו רח  רי חד קירות ב רגמ
 

 

 :סותפרגמר קירות במ

 לא תשלום נוסף.  לתות זיח הל לה כדוגמת כהי במרפסות י ותגמר הקיר 

וי  בנ  וא םנטייהרלבתקנים רישות ה התואמת לדב עם זכוכית רת(. מעקה אלומיניום משולאח קבעלא נ )באם :עיצוב מעקות המרפסות

 זית. החת גמכדו

 . ים הישראלי נקם מכון התוק" מטערתקן י  ו עלי "תביהיו פנים ות וקירת רו בעי התקצ כל
 

   :ריצוף ( 3) 

 ת. לבנטיו יקה הרבדרישות התקינה והחק' העומד (, סוג אה יותקנו אריחים מסוג פורצלן )גרניט פורצלןרבדי יםרדהח מערכותלכל  

 ח. פוי קשייירות חקבגמר הוין ן צם כלא את, אחולפס"מ  7 הבבגו ריצוף ה מררות מחויק ה ל היקף שיפולים בכול ף יכלהריצו 

  .וליםיפשבך רשיח אין צוופה בחיפוי קמח בהם קיר החוץ תבמקומו

ה התואמים  מכל סדר ת/גווניםדוגמאו  3-ף וסדרות של ריצו 4ות, לכל הפח ג לקונה,לכל מידת אריח, המיועד לריצוף, המוכר יצי

 לי. יר ניטרהגוון בבד מהם ת אחפחו, לוריםת מג רודי בשימוש ב יחיםם ושכציפוגוונים נ/ותלדוגמא

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

 .כהה ר פווון אגאחרת בר והבהי אפורבגוון ת  אחאריחים(.  פוגות, בין -מישקים 

  י אישור והצהרת הספק( " פקה )עפ לאס   תן ני   ו אינ   ס"מ  545/4ת  דו צוף במי י רה ואריח ל יד במ   
 ט להלן:פי כמפוראריח חלו יה חייב להציע לקונה סדרה נוספת או מידות  יהולם א   ו אל  ריח במידות א פטור מהצגת יה המוכר יה

   ת המוכר( : )הבחירה בין החלופות היא להחלט  

  . בנוסף    ידות חלופיות אריח במ   א. 

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

 ר ניטרלי;היב  ם בגוון ה מ   חד א   ת לפחו ,  ת מגורים ו רי בד   ש מובשי  כיחים גוונים נפוצים וש מאות/ דוגמאות/גוונים התואמים לדוג   3-ו 
גרניט )   ן פורצל סוג  ים מ יחרא .  סוג א'   . ס"מ   60/60במידות  ם  יחי רא  : ( ותפס רמושירותים, ,צה י רח חדרט ע)למ ירהבכל הד וף צי ר -

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

מסוג   אריחים . ' א ג ו ס "מ.  ס   25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45 לבחירת הדייר ממידות  :רותשי ת מרפסם/ותי רי ש/הי רחצדרחבף צו רי  - 

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

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

. ( ט פורצלן ני גר )   פורצלן וג  יחים מס א'. אר  סוג   ס"מ.   25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  ות ידמ מר  י לבחירת הדי :שמש תסבמרפ ףריצו  -

  לפחות. R-10 להחלקה    תנגדות ה גת  בדר נטיות ו בל ר ה חקיקה  ה וה קינהת  ודרישות  2279ת"י  העומד בדרישות  

 מוכר. עפ"י בחירת ה  אריחים במידות (: שהוצמדל ככ רתי אוי ד) חסן במ ףו ריצ -
 

  :רותי ק י חיפו ( 4) 

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

 יטרלי. נ רוון בהי בגמהם אחד   מגורים, לפחותת רומוש בדי ישם ב כיחיוש  ציםים נפוונגו/וגמאותלד

לוי  רובה )למי גוונים של 3 יןקונה בחירה בהמוכר יציג ל(.  LAPPATO) ת"י"מבריק חלק  מורהסדרות תהיה בגילפחות אחת מבין   

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

בהסכמת , להציע אירש אההמוכר יס"מ.    030/6, ס"מ  במידות  .  ( פורצלן יט  נגר )   צלן פור וג  סוג א'. אריחים מס :תיםרו שי ,ה רחצ י דרבח -

  רה.במחיר הדי י נוס"מ ללא שי 33X33ס"מ,  20X50ספות דות נון במירט וכדומות למפו  , אריחים במידותהקונה

  -לתקרה מעל החיפוי ועד . ותחלפ הדלתמשקוף נוי מהמחיר עד גובה שיא לנה לקו ה במידות לבחירת רחצה י/רדחב רותחיפוי קי

 . יליטיח + צבע אקר

 : טיח + צבע אקרילי. י ובקירות מעל החיפו. מ' 1.50עד גובה   י קירות במידות כמפורט בחדרי הרחצהופ חים ית וריבחדר הש



 תנה בהיתר בניה מו
וכ נ מפרט   נויים פו ערך לפני קבלת היתר  ו "י רש ע   רק   ף לשי י  ת התכנון ו

 

                       _________ __                                             ____________ 
 חתימת המוכר                                                              החתימת הקונ           

 

   ' , גב'א',  ים פחנס

 29  ך תו מ 13 'עמ 07.10.2021  :תאריך / 12ש מהדורה "משהב  -ןכמשת כר למפרט מ /*P8דגם    /חדרים   6ת  דיר /215 ש מגרקב  באר יע  "מ/בע  בטוצפריר שר הר זו יה/הבנ כות י א ל דמס

 

שטח ך מ ראו   לכל   לפחות   ס"מ   60בגובה    חברה. ה ת  לטח פי ה ל   ות סוג א' במיד  ( רצלן פו ו  א   לרגי )   מיקה קר י יח אר:  מטבחפוי בי ח - 

חיפוי של ה   עליון ו בקו הסף ה פוי קירות תואם מאחורי התנור וסביב י ח  -  BI  ת אינו ביחיד נור .  כאשר הת ( ארון תחתון העבודה )מעל  

  קרילי. צבע א   +   ח יט  רות: חיפוי ובקי יצוף(. מעל ה הר ל  מ' מע   1.50הקרמי ועד הרצפה )גובה  

 ר הקירות. וי קרמיקה זהה לגמיפח ו יקוסט ידוד אמובנית כולל ב סגירהע וצבה תילוג לצנרת

ת מעבר מים לחלקי ניעלמ םנטייברלנים ה דרישות התק  ם יאטמו לפי הוראות כל דין ולפיטובירם  ריוזאקזים בת והנו צפהרהקירות, 

 ם סמוכים. ירדחו/או  בניין

 

  ת:רו הע

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

 . ם. יסמוכם ריבניין/חדקי לחמים ל  

 . ס"מ 2 -כעד ל ש שייתכן הפר ,חללים סמוכיםבין ל  שרות, פסתמרו רחצה, ממ"ד ירדחירה,  יסה לדבכנ – הפרשי מפלסים

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

 למים". גובה "אריחים ש דעו א ,לפחותבלה טבלגובה המצוין עד שה יעת והקיר י פוגובה חי  - ותי קיר ופי ח 

  החלטת החברה.   ס"מ, לפי   60  -פחות מ   ן שאורכ ות  ור באם יש פינות קמ   , PVCיל אלומיניום או  פרופ מ ת  נו י פ   יבוצעו   –וי  פרופיל פינות בחיפ 

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

 נית המכר, וככל שתותקן   כ, בתולכלב וא /במדויק ו ,ןתסומ ח, מובהר כי לא בהכרפי החלטת החברהל ן,קתותבאם – תו / הר, קו רגולהפ 

  האדריכל. , לפי תכנוןמשולבו/או ו/או אלומיניום  פלדה ו/או ןעץ ו/או בטו מ ויהעש יהתה        

 ותמטבח, ארונות למערכפים, בגב ארון חומ תות ית וחזקירו  ילמעט בשולמ לפחות, ס" 7 הבגוב  ,וף ר הריצ ם( מחומ)פנלי – םי לשיפו 

 ים, ללא קיטום פינות )גרונג(. ל ושיפו וייפח .ם טכנייםוריואז

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

 מ"מ לפחות. 1 של וחרומ
 

 (במפרט מכר זהאו בסעיף אחר  טבלהכך ב ן ויצ םא נו בפועל רקיותק תייחסות בהערות לעילם לגביהם יש הקני ומת דוכי צי בהר ו מ)

 

 נות:ארו  3.3

   ח תחתון:מטב ארון    3.3.1

הכנה לכיריים   ,ריוהכל ש הוח שטלהתקנה  מתאיםפתח ה ךות יחיור, , תושבת לכת, מגירות, מדפים הארון יכלול דלתו -

 נה למדיח כלים. (, הכהצתלה למל ונקודת חשישו נקודת גז לבהתקנה שטוחה, פתח מתאים ל ךויתחו בותוש)ת תונמוב

 ס"מ.  60-לתות, יהיה כת הדיזעומק הארון, כולל ח •

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

של תחתית   בותרטים למניעת ילמ דעמיפוי ובחי מס" 10-קל( בגובה של כוס)ה י ו נב ההתקן הגברון תוית האתחתב •

 הארון.

 מ"מ לפחות. 17-18בוד )סנדוויץ( בעובי ל ץמעו יה יפים ון והמדהאר גוף  •

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

 .  נגירמו פסטפולוחות  / MDF/וויץ( נד)ס לבוד עשויות מעץהארון תהיינה ות דלת •

  תלוסימ תתהיינה בעלוות עומקו. המגיר  גובהו ולכל לפחות, לכל "מס 60ברוחב  ירותגמהארון יכלול יחידת  •

 ת ממתכת. ופיוטלסק

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

 ך. ערה שוו וא  נרק קורגמת מג'יכדו לף נש ןולאחס

 טים להלן: ם המפורלרכיבי םתאבה היויהמטבח  ונותראסוגי ציפוי     -

 פורמינג. ידיות מתכת.טוספ / הקני: פורמיייצו ציפוי ח  •

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

 כמפורט להלן:ר וכהמ  רחיבש קיםר ו/או הספג המוכצישי ווניםך סוגים וג לבחירת הקונה מתוסוגי הציפוי וגווניו יהיו    -
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מהם בגוון  אחד לבן ו  בעבצ םהחירה, אחד מלב גוונים שונים 5ונה לפחות הציג בפני הקלכר ו: על המצונייח ציפוי  •

 ניטרלי. 

  לבן. בגוון ציפוי פנימי: •

ר כוהמל ינם, עלא להתק ייר שדה טי ל. החהחלטת הקונהלרון תחתון הינם יח, תנור וכו' מובנים באקנה של מדתכנון והת -

 אלל) יים המובניםשמללהתקנת הכלים הח ת שיועדו, במקומויםמדפת וובות דלת, לרותאת ארון המטבח בשלמוק ספל

 ( לרבות ההכנות הנדרשות. 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 

לפי העניין(,   1,2 םיקלח) 4440 ת"י ות דריש ל ערך(, העונהו שווה קיסר א ןת אבגמדוכימרית )או פולמאבן טבעית  ס"מ 2-מ

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

בחזית יבוד עם ע קנט מוגבה אלהתקנה ליף העדי לשאהמוכר )הקונה רי ע"בע קיו וד שאופן עיב גבהמו ןיו על טנק  תקןיו

 (. הז. לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע שטחקף המיה לכב םכולל אף מי ,רשהמשטח ככל הנד

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 בהדבקה ולא היואבן קיסר י אבן טבעית או ה לוחות ) רלי.יטנ רהיה בהי אלו י  אחד מגוונים, ולפחות

  

 .איןארון 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 2עליון יהיה ח המ"א ואורך המטב 5תון יהא המטבח התח וןארך ר ר, אוומכלון. מטבח עלי מ"א ארון 2 -ב תחתוןח טבמ

 : ון כמפורט להלןעלי ן הור אהחליט הקונה לקבל את הצעת המוכר יתוכנן ה

 ינות.הארון יהיה רציף והמשכי ללא פ  •

תנאי  בו  מס" 60ה ון יהיתן שגובה ארון עלי ני . ותמ לפח"ס 30מקו פחות ועוס"מ ל 75 הון יהיהארון העליגובהו של   •

 . (הפלקעלה )מגנון י מתהיה כלפ ארונות העליוניםשפתיחת ה

 .רכווא ארון מטבח עליון יכלול לפחות מדף אחד לכל  •

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

     .פח ג'נס ראה :החיפוי לה, לוהכיור, הס ח העבודה,שטמ  ,בחמטה ותארונ ד יכוי בעיר לז חמ

 

(, סנדוויץ'לבוד ) עץ עשוי מן תחתו   ןארו שירותים(, יותקןהבדירה )למעט בחדר  הרחצ ירדחבכל אחד מ :ין(אחרים )ציארונות  3.3.3 

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

 משולב בכיור.  רץו קווניא  / שימחרס / ש ליטגר, משטח עבודה אינמחלידים רים בלתיצים, דפימדלתות,    

     אין. :חצהרהכוי בעד ארון לזי יר חמ                   

 

    :הערות

פעמיים   תשבמחו  מטבח. פינהר הקי  תימדד לאורך אורך הארון התחתון מידת  .מטר אורך 6 תחתון  מטבח ארון  אורך מדידת (1)

 ת.ו נ באורך הארו  יכללו  תך הארונו לבים בתו שו המרר( )למעט מק ב"וכיו  ייםכיר למדיח, תנור, המיועדים םלי חל  .ארון רך האו ב

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

 לצורך תחזוקה. אלו  ח/יםלפת אפשר גישהל שם. י משותפי  פתח/י גישה לקולטן/ים

 .הקונה להחלטת נתונה תחתון  בארון  מובנים 'וכו  תנורח, מדי לש ורך התקנהלצ  ן הארו  תכנון  ( 3)

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

 .הנדרשות נותות ההכרבול ( חללים אלל (םהמובני  הכלים החשמליים להתקנת

 .את הרוכשרה בהחבו תנחה בע ובמועד שהחברה תק הלוח זמניםי בחירותו על פ לעוח ו ד באחריות הקונה ל
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 ה: סכבי  יתתלי ם לי נמיתק 3.4

 . וני לתליית כביסהן מתקן חיצ תק יורות ת השיספממר

               הכביס חבלי 5ס"מ,  160ך מינימלי של אורים  בוגלגל (ות ונ ו מגולמתכת ) בעל זרועות: )קטנה( ת כביסהי י לתלקן מית      3.4.1

ס"מ   120-מחת א יפכו לורומם שאר תמ ובתנאי שיותקן מתקן מ"ס 160-ורך המתקן יהיה קטן מן שא נית טיק.לסמפ

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

ר המבנה.  קי  על תנושמשמעו מתקן ממתכת מגולו ,משרפסת שמ/צרערך בח והוקן ש ותקן מתאפשר שי  :גג/לדירות הגן       3.4.2

  ס"מ.  160ל ימלי שני חבלי כביסה באורך מ 5ת ובע לקיר. המתקן יכלול לפחב ומקויה יצין יהתקהמ 

 3לפחות בב )קרוסלה( עם עמוד הכולל ותמס תקןזה במ להמיר מתקןי החלטתו, "רשאי, עפ ר יהיהייהד ירת הגן דב -

 צף.למשטח מרו  בטון ו/או טחב ומקובע למשיצ ייה ה יכת מגולוונת. המתקן ום או ממתמאלומיני ותמתקפל ותעזרו

 . UV רינתלקידים מע ו איכותיים,החבלים יהי  םבכל המתקני 3.4.3

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

 המשטח ללס עליון שהבניין. מפל וף מי הגשם שסיאכת רעטח הפרדה מבטון שינוקז למן משיותק  יסהמסתור כב כל

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

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

 

  בהמשך. תערות נוספו גם ה . ראה(ת בס"מ)מידו   לונות ותריסים בדירה, חימת דלתותרש – 3 ה מס'בלט 3.5

 םתריסי חלונות   דלתות ---

 חדר 
  מידתת וכמו

  חהפת
 חב( רו /ה )גוב 

 )עץ  מרחו
ם/  ויאלומינ
 ר( אחמתכת/  

  חה )צירסוג פתי
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

דת  כמות ומי
  חפתה

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  מיניום/אלו
 אחר(   /תמתכ

ה  פתיחסוג 
כע"כ/  /)ציר

 ( נגרר/כיס/אחר 

  ומידת תוכמ
  הפתח

 ב( חור)גובה/ 

  /ץ חומר )ע
אלומיניום/  

 חר( מתכת/ א
 לבים חומר ש

  פתיחה)ציר/ג סו
  /כ/נגרר ע.כ.

 ( רחלי/אחשמיס/כ

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 105/210-כ

 ר דיור דח

1 

 רר כ.ע.כ גנ וגג ' מז ומלא

--- 

--- --- 

1 

 ' מאלו  אלומ' 
 יחשמל  גלילה 

 ינ יד יו ב כולל גי 
 260/225 -כ --- 260/225 -כ

 מטבח 

---  

--- --- 

1 

.ע.כ  כ  רנגר ג וג ' מז אלומ  

--- 

--- --- --- 

 --- 120/120-כ ---

חדר שינה  
 1ים הור

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 ע.כ נגרר כ. אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני ' אלומ אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

   ממ"ד
)משמש  

   כחדר
 ( 2 נהיש

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
.  לה()רגי ציר 

 תיחה חוץ פ

1 

 וגג ז ממ' אלו 
  ות י ח נהפי ל

 א הג"

1 

 .  ככ.ע. ר  נגר אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
לפי   יס לכ  הנגררתרסיסים,  ז, הדף ו ד ג גנ  , פלדהאחת כנף  

          .א "הג  הנחיות
--- --- 

 3שינה ר חד

1 

 לה י רג ציר עץ

1 

 כ.ע.כ ר  נגר ג ג ו ז מ אלומ' 

1 

 דניי  ה גליל אלומ'  אלומ' 

 120/120-כ 120/120-כ 80/210-כ

 4 ינה חדר ש

1 

 ר רגילה י צ עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ניה יד לי גל ' ומאל אלומ' 

 120/120-כ 120/120-כ 80/210-כ

 5חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ כ.ע.   ררנג ג אלומ' מזוג 

1 

 ידניה גליל מ' אלו  ' ומאל

 120/120-כ 120/120-כ 80/210-כ
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 םתריסי חלונות   דלתות ---

 חדר 
  מידתת וכמו

  חהפת
 חב( רו /ה )גוב 

 )עץ  מרחו
ם/  ויאלומינ
 ר( אחמתכת/  

  חה )צירסוג פתי
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

דת  כמות ומי
  חפתה

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  מיניום/אלו
 אחר(   /תמתכ

ה  פתיחסוג 
כע"כ/  /)ציר

 ( נגרר/כיס/אחר 

  ומידת תוכמ
  הפתח

 ב( חור)גובה/ 

  /ץ חומר )ע
אלומיניום/  

 חר( מתכת/ א
 לבים חומר ש

  פתיחה)ציר/ג סו
  /כ/נגרר ע.כ.

 ( רחלי/אחשמיס/כ

  הח. רחצ
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צו צוהר/

 ה רגילציר 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 פ( )קי 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/100-כ 80/210-כ

חצה  ח. ר
 םירוה

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

--- 

 --- ניאוורור מכ

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ

  תיושיר
 םחיורא

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 יר רגילה צ

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 פ( )קי 

--- 

--- --- --- 

 --- /10060-כ 70/210-כ

מרפסת  
 שרות 

1 

 ה לי ציר רג עץ

1 

 ע.כ כ.  ררגנ אלומ' מזוגג 

1 

 כ.ע.כ  גרר  נ אלומ'  אלומ' 

 170/105-כ 170/105-כ 80/210-כ

 תי  דירמחסן 
  )ככל

 צמד(שהו

 פח /ץע  1
טת  החלי לפ

 החברה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/200 -כ

 

 : ותואחר טבלהל ותערה

 ניגררפלת, + משתרגילהפתיחה =  פ()דרייקיי טו נ בס, לת )נטוי(פה משתתיח= פקיפ פתיחה,  וגס =הלגי ר ציר= אלומיניום,  מ' ו לא :ביאורי מילים .א

לה, מע גלל כלפינ  יס= תרה גליל ,קבועהכנף על  תי כאנ עהבתנואחת  כנף  = גיליוטינהבקיר,  ומחה )כיס(תוך גאו ל/ל כנף וע תכנף נגרר  =כ.ע.כ 

   .ו/או חשמלי ידני() הבאמצעות רצוע

 הדלתות/כ "תתאים לסהת בדירה כמות הכלליבד שהובל בטבלהם מחדרישל אחד   ראובתי יעהופולות לכרים יחד  , משותפים לשניותנו לח/תתו דל .ב

 מצוינות בטבלה. ות החלונ

  םילנעחבויים הנערכת בריחים מ תטחון( בעלשית )בי ראה לכניסה לדמפמגן  ת דל: ןללה רטלמפובהתאם  יהה ת -ים המגור ת ירלד כניסההדלת  .ג

  הצצהית עינ , מי נוסף ניפר בטחון גס להלן: וכמפורט 5044ס' ן ישראלי מקתמת לן גליל התואגנו מנ ידיים על לומופעים חות בארבעה כיוונ פל

משקוף בניה מפלדה  .הומספר דירור דלת עצתחתון, מ סף ת מברש , טות"זוה ו"רנעת ידי ,  רדנילצימגן רים, צי תכומער, (טלסקופית)פנורמית/

 . רחירת המוכון לפי בה בגמר וגו ה תהי דלת הכניס . ורבתנבצביעה  היוף ישקווהמ הדלת ף . כנתופחמ"מ ל 1.25י של ובבע תנוו מגול

על  23י מס' לאתקן ישר ל אםהתודות בת לבות ה דלנתהיידרים חל הסינת הכדלתו ן:הלל ירת המגורים יהיו בהתאם למפורטבדפנים דלתות ה .ד

  כנף לפחות. ס"מ  7 גובהדלת בתית הלמים בתחיד עמ ומרמח נת קנטקלו התיכלנה עמידות למים ו י יהת ת תולבפתיחת ציר רגילה. הדו וחלקי

 ם,קה, קיי טיוסאק חוזק,  –י דותפק טהיב ך בכלרע הושו אחר ילוי  מ  אוו/סבורד ל מסגרת עם מילוי פלקקים עמודב לוחות ית שמיה עשויה הדלת תה

 –קים וחות והדבל ותלרבלת נף הד. כחותלפ צדדים 3-ב מצופהט( )קנ –כנף הדלת  קף הי  .ף קו לת והמשבהתאמה לסוג הדו נצירים יותק  אחר.

. ים דדשני הצ כת מתמיות ד ל וימנעו םע ,םמיות בלעמידם אימתאו בציפוי חיצוני מתועש הה רמייקו בפוא בצבע  יההי ות:הדלתגמר ים. עמידים למ

נתו  התקחר לאהמשקוף  מה.אטיסי לול פויכ תלדלם תואאו בגמר ובגוון  ירמילופ בשות, בעל הל23ישראלי ן ק יהיה בהתאם לת ת:דלמשקוף ה

ה  : יהיםפני ה לתותגוון ד .תלהדכנף אור ב-וצ/הרפנוי" וצו -יבובי דמוי "תפוסעול סם, מנהשירותיו תיה, המקלחרי האמבט למים. בחד עמיד יהיה

  השונות לבחירות רוי אפש 3ונה קפני ה ג בר. על המוכר להציכומה רבחאו הספקים שיהמוכר ו/ גויות שיצ מתוך דוגמאה לבחירת הקונ םאבהת

 לבן.היא בגוון מהן  אשר אחתות, לפח

לוחות  ניהמורכבים מש, ת התקןשו דרי לפי ייחותיל/בטגר( Double Glazing) ולכפ זיגוג שקוף  אלומיניום עם מסוג  ונות: חל"ד(ממ )למעט נותחלו  .ה

קן בעלי תו ת יהיו  כיביהםות ורהחלונ. (מ"מ 6של יר או  עם מרווח , צדדיםי המשנ לפחותמ"מ  4 יובבע וג )זיג ביניהםווח אוויר מר וכית עםזכ

ידי מתקין   לעיותקנו ת  נולולה. החונעי  הפתיח נוני, מנג תונ בומ דיותים, יגלגל, צירים ,EPDMגוג, אטמי גומי לי זי: סרגובכללם ם,ירים מקוריואביז

 לומיניוםלון מסוג אהיה חי :בממ"דון . חל ף כנף על כנ רנגרג וזוגניום מי אלומ סוגבעל ויטרינה, מ יהיה  :ריו חלון חדר הד עם היצרן.מט מורשה

   .תיוהעדכנ פקוד העורף  בהתאם להוראות ,נגרר ף פלדהכנ מזוגג עם

 .אחת רשת לכנף  נהכהכ במסילה סף נו יבת נ תקןוי  זזההה תחלונו לבכ .ןאי :רשתות .ו
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 תריסים. בעלי יו יה  דירה(אור ההקיים בתיי לפ הכלומטבח ) ה צדר רחח, יםיה, חדר שירות בטאמ ירחדפתחי הדירה, למעט  :יםיסרת .ז

 פחה ת. עוביברוגמ לאטימהבים לשין הבומי אטם ג ללוכף מוקצריתן אוליפובמילוי  שויים פח אלומיניוםריס עבי התו שליהי  הזילה או הזתריסי גלב 

 ידני.  פתיחהנגנון לי ומ ן חשמל עם מנגנו"כנ ריסי תעם שלב גלילהיס ר יורכב ארגז תריוד רדחב .יצרןת הפתח והוראות הדוייהיה בהתאם למ 

ת גם  רושית למרפס וניםפהים בחבמט לרבות ,ץוחה וויריר לא ישר  רום סניטריים ובמטבחים ללא אווחדריות, בי שיר דרבח - יר החוץ רור לאוואוו  .ח

 י. יסות כרפפלרבות  החוץ קיראוורר מכני עד לבמ דיו צמ צינור יבוצעאו בחלון,  ו/ יננה סגורה בתריסא אם

יגוג זב םילבהמשותחים פ כןית יועץ האלומיניום. ו/או יכלהאדר  תכנון, עפ"י וןו פרופיל, גה דגם .םם אלומיניועשויי  התריסיםת ו חלונו מסגרות ה .ט

 . סךמ או קירות/ו ם,מחסוה/כמעק שהמשמ קבוע

 ל.אדריכלפי תכנון ה(, "לבמה )"חעמו אופה שקו ,בטיחותיתזכוכית  ןתק ות )באם יש חלונות(, ותיםיר שו רחצה בחדרי  .י 

  י ו ב ות כי ודריש   יחות ט ץ הב ת יוע ו י ח נ ה י  , לפ בועות ק   ות או רפפ / ו   ר מכני ו/או סבכה בדלת ורו או   או ו/ חלון  ת  ו באמצע   עשה ( י מחסן   ככל שנרכש )   מחסן אוורור ה  .יא 

 . אש 

  אש.ון/בטחת ותקנו דלתוי ון תכי קע ומת קרק רות בלדי באות, בכניסה הכ תוש ר תיולפי הנחציאה מהבניין: הי  ירה/ות בקומתה לדיסדלת כנ .יב

  .ועקברג סובוע אין לק ,ירים בקומה(ש את כלל הדי )בחרום אמור לשמ קומתי לוץחיכפתח המוכרז  הרבדי חלון ו/או מ"דמחלון ב -ץ חילו  פתח .יג

 פתיחה.חה וכיון ההפתיג וסת ס, לרבון/תריחלו הפתח, סוג הידות במ םיינו יתכנו שי "פתח חילוץ"כת ומוסמכי הרשויות הע"ח שיוכרז פתב בנוסף,

 2 -ים כד גבוה"סף הדלת וריצוף הממונית. חיצ נגררת,/נפתחתומה, הדה אטלת פלה דהינ גןמוה למרחב דלת כניס :וד העורףפיק ת לפי דרישו  .יד

חסומים   קוטרים שונים,לים בוגר מע וורוי אפתח וכן זיגוג ום +יני . חלון אלומ לכיס תהנגרר  ,ה כנף אחתלדחלון פ ה.ירהדמפלס  "מ מעלס

הפרעה   רוצ תיר  רוהאוופתח וליד ר  ע"ג הקי עורף(,פיקוד הלפי הנחיות )ון אויר סינ  מערכת התקנת רוק.נים לפתוני ות פלדה )פלנצ'(,בדיסקא

ו והתקנתו  תקינת הרי ש ן,הסינו  קןמתרה "י החבעיודגש שבאם סופק  (.2010י מא)תקנות הג"א  ן.ידות היצרמ רכת לפי. מידות המעמקומית

  וד העורף.ך ע"י פיקשהוסמכו לכ ורמיםתקינות ואטימות נוספת ע"י הגבדיקת  יחייב  ש,כוע"י הרקו וריפ לכןפיקוד העורף, אושרו ע"י ו ו קנבד

 התואםועל בפע הביצו בריגעל וע בפוט המכר לבין הביצ פראו במ/בתוכניות המכר ו ה בין המצויןירה של סתכי בכל מקר עת ספק יודגשינלמ

 עורף.ות של פיקוד הנ הנחיות מעודכ

זרים  אבי ך בהתקנתרוהצעקב , "נטו"ת פתחים בטאות מידואינן מומשוערות בס"מ, בניה מידות  , הינן3מס' בלה טורטות בהמפ  ידותהמ – מידות .טו

  ךמס ינות/קירותר ת/ חלונות/ויטדלתו בנימל של ,ניהםמי ל ייםם היקפפרופילימשקופים ו ןיות וכו/או מסגרות סמו  מוייםלבנים סמ כגון:ם משלימי

   ניה.תכנון והבבתקנות הש כנדרו לפתחים אל ממידות/שטח,יפחת  לא יםבלחים המתקתגודל הפרה קכל מב .)לפי הענין(

 

 

 

 

 לה זו.טבלאחר  ראה גם הערות - היטרים בדירסנוכלים  קני תברואהמת – 4לה מס' בט 3.6
 

 מיתקן
 מיקום 

 אורחים י ותשר מטבח 
 ורים ה ר רחצהדח

 )מקלחת(
 כללירחצה ר חד

 )אמבטיה( 
מרפסת 

 רותש
 אחר

   טבחמר כיו 
 פולה( דת/כ)בוד

  מידות
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א( 

 --- --- --- --- --- א'  סוג 

 --- --- --- --- --- ג' ראה נספח יכוי ₪  ז

 רחצה  כיור

מידות  
 ס"מ()ב

 --- --- בארון ב ולמש משולב בארון  --- ---

 --- --- 3.3.3סעיף ראה  3.3.3עיף ראה ס --- --- סוג 

 --- --- אין אין --- --- יכוי ₪  ז

 דיים כיור לנטילת י
 '( ג'( )א)

ידות  מ
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ( )א ראה הערה ---

 --- --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- --- אין --- י ₪  זיכו 
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 מיתקן
 מיקום 

 אורחים י ותשר מטבח 
 ורים ה ר רחצהדח

 )מקלחת(
 כללירחצה ר חד

 )אמבטיה( 
מרפסת 

 רותש
 אחר

גז ואר אסלה
 )ב'( השטיפ

  תו דמי 
 )בס"מ(

 --- --- (בערה )ראה ה (בראה הערה ) (בהערה ) ראה ---

 --- --- א'  א'  א'  --- סוג 

 --- --- ין א אין  אין  --- זיכוי ₪  

 ט/ אמב

 )ב'( מקלחת

  מידות
 "מ(ס)ב

--- --- 
 מקלחת

 (בערה )ראה ה
 ה בטימא

 (ברה )ראה הע
--- --- 

 --- --- סוג 
 משופע ריצוף 

 ת()מקלח
אמבטיה  א' )

 ( לית או פחריקא
--- --- 

 --- --- יןא --- --- --- יכוי ₪  ז

רים  לה למים קלסו 
 ,כיורלחמים /

 )ג() ד( מהמשטח

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

 --- --- ' א א'  א'  ' א סוג 

 --- --- נספח ג'אה ר ה נספח ג'רא אה נספח ג'ר ראה נספח ג' זיכוי ₪  

 סוללה לאמבטיה
 )ה( רים וחמיםלמים ק

 --- --- (גרה )עה ראה --- --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- --- סוג 

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

לחת ללה למקו ס
 )ה( מיםלמים קרים וח 

 --- --- --- (ג)אה הערה ר --- --- םדג

 --- --- --- א'  --- --- סוג 

 --- --- --- ח ג'ראה נספ --- ---   ₪זיכוי 

ביסה ככונת מל )קרים( ור מיםחיב
 )ז(חשמלוהזנת   לניקוזר חיבו 

 --- יש  --- --- --- ---

  לשרוול ן חיצוניתבדופ 4ח "תפ
, )ז(מייבש כביסהמ  אדים יטתפל

הגנה  תריס ל, ת חשמהזנכולל 
 . קולת סגירהומש

 --- יש  --- --- --- ---

לחיבור  וז, יקחיבור למים ונ נה הכ
 ( )חכלים מדיח

ז כיור  ת בניקוההכנה משולב)
 .(טבחמה

 --- --- --- --- --- יש 

 --- --- --- --- --- אין  ( )ברז ניל נק' מים למקרר

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

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( י()מים מוםת גז לחי נקוד

 

 : ואחרות טבלהל רותעה

 רכישה(.ההסכם לר שצורף מסמך אחבטבלה, או ב  ין צו באם  בפועל רק)הקיים 

ה קערמ או ס" 40/60במידות  בודדתח במט קערת -נה: בחירת הקוציג ליכר וה. המ ה שטוחתותקן קערת מטבח בהתקנ : במטבחיור מטבחכ (א)

דות לפי  במי י(:ולחני )אינטגרל רחצה ש כיור .ט/נירוסטהניוורץ/קוורץ גרי ק סיל : חרס/הלבחירת הקונה ער. חומר הקס"מ 80/46 תבמידו להכפו

 . ס"מ 25/40 במידות .סחר : (שהב"שיות מש בהנחבאם נדר) ר נטילת ידייםכיו ע"י החברה. פק, שיבחרסיצרן/ה

בעל קיבולת י )ות דו כמ חרס :חההד  מיכל .רוסטהבעל צירי ני  ,בדכ :אסלה ה ושבמ( מונחתבלוק" )-"מונורס יה מחאסלת שירותים תה :אסלה (ב)

 . 1385"י תעפ"י  ליטר( 6 רוכה שלליטר וא 3ה של דחה קצרה
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 ר.  ליאסטפו ציפוייקפי, שלד עץ עם  חיזוק ה עלתהומוגני, במ"מ  3.5  בעובי ילירמר אקיה מחותההאמבטיה ס"מ.  70/170במידות  אמבטיה:

  אמאייל.מצופה  מ"מ לפחות 2.5י ובילופין מפח בעלח .רזל מגלווןכה מפרופילי במיינות ומיטת תוי עץ בפמיל 

 שטח המ לניקוז שיפועים םע 2272 י"ת ישותבדר מדהעו בגמר ,דין כל וראותבה הנדרש פי על מהמידות תחיפ  לא המקלחתא ת שטח :מקלחת

 חת(.ופע במקלטח משלמשלופה ר התקנת אגנית כח)לא תות

 ית אחת( בעזרת יד  םם/קריית מים חמ)ויסו ין קרמי דו כמותל מנגנומערבל /מיקסר בעם כרום ניקל, דגוי יהיו בציפ םוחמי  מים קריםל כל הסוללות  (ג)

 רלוונטית בארץ.תקינה ההות ם בכל דרישים העומדיים חממ ל תוסדר 3מתוך  לבחירת הקונה"חסכמים". ויכללו 

יהיה מסוג  ז המטבחדה או הכיור. ברבומישור משטח העעל והם ימוקמו פרח -מים מיקסדגתקנו ברזים מיו המטבחובכיור  הרחצהרי בכיו  -

  מ.ס" 15 ומקעס"מ  15ובה ידות ברז רחצה תהיינה גס"מ. מ 25גובה  ס"מ, 20ק מן. עולמידות להנשלף ב ברז

 . רום ניקלבציפוי כ, מיקסר מערבל ם: דג :(ש בהנחיות משהב"שבאם נדר) יםנטילת ידי ברז -

 מוט מתכוונן, ה, מתליור שרשורולל צינכ מיקס מהקיר, ,דרך( 3דרך )אינטרפוץ  רב - חמים וקריםים קן סוללה למתות :מקלחתה אבת -

  טרבקו קלחתראש ממ וס" 30רוע מהקיר באורך דייר, זהרת ן ולפי בחילחילופיו אלף. זומ תלפחו  ס"מ 60ופי ומוביל אנכי באורך החלקה טלסק

 מ.  "ס 15

ט  תכוונן מו ממתלה  שרשורי, ן צינור לוי האמבטיה וכתית למיהכוללת יציאה תח, ם, מיקס מהקירקרילמים חמים ותותקן סוללה  :הבאמבטי  -

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

 .ילנ  ירזבו ביוב,: חיבור לכוללת היפת אסלטי שארגז/רים ו כיו התקנת  (ד)

 .: לבןועותגוון הקב (ה)

 תבדופן חיצוני   4"פתח שמל, חהזנת  : ש כביסהה למייבהכנ הזנת חשמל.ניקוז,  )קרים(, חיבור לם נקודת מי :ללתכו  מכונת כביסההכנת חיבור ל (ו)

 .ה שקולת סגירס הגנה ומל תרילכו ,כביסההייבש ממ פליטת אדים לשרוול

 בח.מטסיפון קערת הביוב, וללחיבור להכנה ז וברת: למדיח כלים כולל הכנה (ז)

 רי קצה.לא אביזרת נחושת בלבד לצנא נאמר אחרת, ם לבא: לנק' גזהכנה  (ח)

 ית. קת מהרשת העירונ ורה המסופט בטמפר מיםקרי  :ם קריםמי  (ט)

   ור.ו הכיור משטח העבודה אעל מיש  םמוקקרי ברז המ=  פרח ע.קבו לושרו מתוך הנשלף  ראש ברז נשלף =  (י)

  דית אחת. חמים, בעזרת י/ ות מים לקריםר( = ויס)מיקס בלמער

 או שניהם. ית ברז ו/י או לפ/מקלחת ו  ם, לראשל מים חמים/קריציאה, ש= חלוקת כניסה/י( )אונטרפוץ דרך-רב

 

 ה,, ברצפן(הבניי ללים לכותפמש ון )בחלקם יתכביוב  לקולטני ורתופתחי ביק  צנרת: אחר צורך לכל דירה, ספים באביזרי אינסטלציה נו    3.6.1

 וי אש(.  בות כישעפ"י דריוכמות,  )מיקום כיבוי,ן מתזי יתכהאינסטלציה.  ס"י החלטת מהנדעפ מיקום וכמותב, סמוך לתקרהב בקירות או

   בין דיקובלי פלהעברת גז וכנרת וצ  פוצלמאו ו/ י מרכזיינ למזגן מיקוז נ ה. ינסטלצדס האילפי החלטת מהנ ,מיקוםב ארון למחלקי מים

 .  יידלמאהמיועד ום יקלמעבה, עד המהמיועד  המיקום

 

 הערה:

או " עמודים או קורות"דמוי דד ואסטטי ויצרו בליטות סוי מבוהתקנת כי  יחייבו ידרשו(, ככל שבוי, )מים/ביוב/מתזי כי  הצורך במעבר צנרת

  .רצפהבסמוך לקירות ו ו/או בסמוך לקירות ותקרה   ,"ספסלים"

ביקורת, ולכן   פתחי  וידרשו  תכן י   ן הבניי ה לגוב נים העובריםבקולטדס האינסטלציה יות מהנחכי לפי הת"י, והנלקחת בחשבון  יש ,בנוסף

 קה. תחזו  גישה לצרכי  תם ויש לאפשרו ם א, אין לחסו רת אלו יקו חי בתפוע צבי שריידהם בדירות ב

 

  בהתאם, התקנתה תהיה סולארית נדרשה מערכתדין. פי הוראות כל ה לתהי עות מערכת באמצלדירות ם הספקת מים חמי :מיםם חימו    3.6.2

 .  579אלי ן ישרלדרישות תק

לתכנן   שרמאפהפסק וצב זמן )טיימר( הכולל מקקן חשמלי והת נט עזראלמעם  םוחימ ללהכו)דוד( דירה יותקן מכל אגירה  לכל     3.6.2.1

 את זמני ההפעלה.  מראש

   מצעי חימוםים באשה חימום המ, יעתת מערכת סולארי באמצעו םיתן לספק מים חמית כל דין לא נראו ת שלהם לפי הולדירו   3.6.2.2

 . ר()טיימן קוצב זמן לחימום המים קהת לרבותינם. ם בעניימיהקי םיתקנבם מדיותם עוד שהמים המסופקים באמצעאחרים, ובלב  

 מבניהם. ן לפי המחמיר להלן או מהמפורט וראות כל דימה מיכל האגירה לא יפחת נפח  3.6.2.3
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 ;ריםליט 150 -חדרים 4,5,6ת בדירו יטרים,ל 120 -חדרים 3 ירתבד :תבקיבול חמיםלמים רה )דוד( כל אגי י מ 3.6.2.4

      ציה.טלמהנדס האינס תכנוןפי גג עליון ל או להסמוך בשירות או כגון במרפסת  שנגי מוסתר אך   במקום :ודם הד ו קמי  3.6.2.5

 דיים.ילת י כיור נטת. מקלחמבטיה, ארות מטבח ורחצה, קע :מים לכליםם חחיבור מי  3.6.3

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

 רה(.טת החבהחללפי  םיקו מ ) יש :לדירההכנה למונה מים  3.6.5

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

 פלסטי או אחר.: שפכיםאו אחר,  פלסטי: ן דלוחי   

  זהג ודתהגז ועד נקור הספקת ה ממקרבדי רת גזצנ לול, מחיר הדירה יכיש: טבחז במעד נקודת הגמקור הגז ו ה מירדצנרת גז ב 3.6.7

   .גז דירתי ונהנה למ וכן הכבמטבח  הראשית

 : יש. רהדי הכנה למונה גז ל 3.6.8

 

  הערה:

מיקום או ב ,נית המגרשהמתואר בתכגרש ו מובמיקום הקיים ב ם עם חברת הגזם בתיאו ם מרכזי/י קרקעי/י  ות צובר/ים תתמצעסידור בא

 . הגז ותחזוקתת הת צנרין הנחז, לעני לחברת הגה מתאי יקת הנאה מ ן במגרש זתינת ךצורהמידת . בברהאחר שיקבע ע"י הח

י בעלשמש את כל ו לועדשל מערכת גז מרכזית שנת או צנר , מיתקנים1969 -עין, תשכ"ט קרקוק המה )ב( לח59כי בהתאם לס'  זאתמובהר ב

 . המשותף  כושוו חלק מהרק, יהוסת הניתנים לפיריכל, מונה או ומלמעט  הדירות או חלקם,

 

 (ו טבלה זחר ות לארהע ה)רא תרותקשו שמל תקני חמ – 5לה מס' טב 3.7
 

 פח ג'טלפון, ראה נסות ונקודלנקודות מאור, בית תקע  י יכו מחיר ז
 

 מיקום 
 ר או נקודת מ

 ,תקרה /קיר
 ק כולל מפס

 תקע  יתב
 רגיל 

 תקע  יתב
רגיל, דרגת  

 נההג
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  חכו 

 נפרד

 'נק
 ;יזיהטלוו

 ;תקשורתנק' 
 .ון נק' טלפ

 קודות נ 3 כ"סה

 תהערו  אחר/

 ירה דל הסכני 
 מבואה  ו א

1 1 - - - 

 ון+ לחצןמפע  -
 אינטרקום  -

  חדר לה אורפסק ת מ -
 . מדרגות 

ל  ולכ דירתי לוח חשמל  -
 כות סמי סגירה )ניתן שיהיה ב

 בואה( למ לכניסה או
 . שקע   ללרת כו ארון תקשו  -

 פוניה/טלוויזיהטלארון  -

 יור ד חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 

1 

וספת  ת  - חשמלי  תריס תוכנן  
ת  להפעל  שמלח קודת נ

   התריס 
 ( שמש פסת )ראה גם מר

 - - - 1 1 ם י פרוזדור 

מ'   3על דור באורך מרוזבפ
ולל פניית  הכ וזדור או בפר 

לפחות  ור מא  נקודות   2"ר", 
 . ליף + מח

 1 מטבח 

 
 
 
4 2 

במעגל  א , כ" 3
 ור: נפרד, עב
ר  מקר מדיח, תנור, 

י עבור  תלת פאז 1+
 שמליות כיריים ח

- 

  למע  ה ע יהי התק ום בתימיק
ה ככול  העבוד משטח 

נון  כ אם לתפשר ובהתהא
ר  בתי התקע עבו  .המטבח

בור  חשמליות וע   ייםכיר
ת  מו מתח המדיח ימוק

 למשטח העבודה. 

 1 שינה חדר
 רי  יקע

 ( הורים)

1 
)כולל מפסק  

   (רהלמנו  מחליף

4 
  )שניים ליד 
 המיטה( 

- 1 1 - 

 "דממ
מנורה לפי  
  ד הנחיות פיקו 

 העורף
 . "רנות פקע תק לפי  - 1 - 3
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 מיקום 
 ר או נקודת מ

 ,תקרה /קיר
 ק כולל מפס

 תקע  יתב
 רגיל 

 תקע  יתב
רגיל, דרגת  

 נההג
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  חכו 

 נפרד

 'נק
 ;יזיהטלוו

 ;תקשורתנק' 
 .ון נק' טלפ

 קודות נ 3 כ"סה

 תהערו  אחר/

 שנימ שינהי רחד
 )ילדים( 

 
1 3 - 1 1 - 

    חצהר רחד
 הורים 

 מקלחת()

1 
 מוגן מים( )

- 1 
1 

 לתנור( תקע   בית)
- 

 מום. חי   נורלתבית תקע 
כן  ק היוורור מכני + מפס א

 . ששנידר 

 כללי חדר רחצה
 מבטיה( )א

1 
 ים( )מוגן מ

- 1 
1 

 לתנור( תקע  בית )
- 

+  ת תקע לתנור חימוםבי 
  לל מפסק ן הכו זמ  ב ן קוצקהת

  עפ"י יקום ש במלדוד השמ 
 התכנון.  

ן  היכמפסק אוורור מכני + 
 . שנידרש

 - - - - 1 שירותים
 חלון, עדר בה

+   כנימ הכנה לנק' אוורור
 . מפסק היכן שנידרש 

 שרות מרפסת 
1 

 ( וגן מים)מ
- - 

2 
  44IPבדרגת הגנה 

כביסה  למכונת 
 למייבש ו 

- - 

 שמש  סתמרפ
1 

 )מוגן( 
- 1 - - 

פסק  מלי + מיס חשתר ל ולכ
 . י ה ידנ פתיחנון  + מנג 

 מחסן
 ( שהוצמד)ככל 

1 - 1 - - 

ר במחסנים  כאשר מדוב
ת, אין  דירו שאינם צמודי  

"ש  הבמניעה מבחינת מש
נות החשמל של כל  שהז 

ונה  יחוברו למהמחסנים  
ד למחסנים  תף ונפרמשו 

ן מונה  ין יותק ו לחילופבלבד א
מחסן, להחלטת   לכל נפרד 

 ו. ירת ח ב פ"י ע ו   המוכר

 יסה כב סתורמ
 (קיים)באם 

- - - 
1 

 )פקט הכנה למזגן( 
- - 

 

  טבלה ואחרותת להערו 

   מ"מ.  2.5 כבלים נפרד עם זרם קיפסת ללוח למ, מחובר ישירופרדלי נחשמל  על גבי מעגבית תקע " = נפרדכח במעגל   "בית תקע (א)

  רד(.נספר כל שקע בנפ, דנל אחיותר בפ  שקעים או )שני .ל רגילחשממזרם  וןיבור מתקן חשמלי הניזלח = "שקע" בודד רגיל(קע מאור )בית ת (ב)

 פחות. ממ"ר ל  1.5וצע בכבלים יב  חיבורה

 ם עוד שקעיםעחובר ל להיות מיכו רם חשמל רגילזון מזהנישמלי ר מתקן חלחיבו  וי,עם כיס מוגן מים בודדקע ש  מוגן מים: מאור )רגיל( תקע בית  (ג)

 ת. ממ"ר לפחו 1.5ם ליבצע בכ יבור יבו הח נפרד(.שקע ב ספר כל, נל אחדנבפשני שקעים או יותר י קר)

  –זיה דת טלוויבים, נקובין מחש –ה, נקודת תקשורת פוניטל דתקומפלט לחדר וכוללת נקויעה נקודות, מג 3  יה תקשורת וטלפון =ויז טלדת נקו  (ד)

  שתרירה לחיבור הד ללא דין. פי כל רש על כנדהכול  ם.ר לקליטת שידורי כבלייבו, ואפשרות לחרכאמו  ורי חובה,חיבור לקליטת שיד

 . ולל כיסויכ 1מודול  55פסא וקו קירב תקשורת ועד נקודת ההכנהוז המשיכה מריכורת תכלול צינור וחוט תקשודת הנט. נק אינטר /הטלפונים

 אחת.  הלקטורה(, כולל נקודת הדארמאהיל/   -יסויכורה ורה )ללא נ על גבי קיר או תקנורה  ביתמאור נקודת  (ה)

לכמות   תוספת אינםוש' הבסעיף ה או קיר(, המצוינים  תקרור )בות המאשל נקוד  ן ההדלקהפובד לאאור בלית  קה כפולה=ור הדלודת מאנק (ו)

 '. הינות בסעיף מצור האומה נקודות

הגנה  גת רבדים מ  ד אך אביזר הקצה מוגןנפרבמעגל חשמל  רחו בהכוגן שאינ בית תקע מו אחר= א IP44 ות הגנהעם דרגיל רגית תקע ב (ז)

 גבוהה.

נה  ההכת מריכוז תקשורת ועד נקודשב( תקשורת )מח הכנה לנק' שיכה בלבד.ט מ( וחו הכוונה לצנרת )"שרוול" תרין אחאם לא צוב"הכנה"=   (ח)

 .בקיר

(.  יספירל) חום" ולא "תנור להט" פזר"מ ת הדייר(,יו)באחרתקן יוה מעל דלת חדר הרחצנמצאת  ימוםר חהכנה לתנובאם ה ם =הכנה לחימו  (ט)

 מים.  חימום כוללת שקע מוגןור ה לתנההכנ סופקים ע"י החברה.מ ום לאמצעי חימ ודגש כי את ספק י למניע
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ם  ה/ת אותים אמכב/דליקיםניהם, אך מיחוק בי ם ברצאישונים הנמם נפרדים בוי, משני אביזריכי קה/דלודה/ות מאור הניתנות להנק  =חליףמ (י)

 . אורמ נקודה/ות

רות  ים. הנקודה תחובר ישיירי נן לכמטבח, מתחת למקום המתוכה  בארוןת פאזית נקודת תל  תותקן= פאזי  תלת חיבור תבדירת מגורים הכולל (יא)

 . ירתיסק בלוח החשמל הדקע והמפ ית שת ביווט לרבואת כל הח . הנקודה תכלול2.5/5בל בכאזי בלוח החשמל ותחווט לת פלמפסק ת

 

   .יש: אורמת ו וד קנה קומתית: בכל קומה: בואדר מדרגות/ מח 3.7.1 

אם אין  )בת חדר המדרגו  או  קומתית אור במבואהקת להדל צן מתוך הדירהלח יש. ר: ו אדלקת לחצני ה יש. מאור:גופי 

 . דרגותת חדר/י מיש, לתאור. שותף()מ שבתן שעו  יש. :מבואה(

 סוי. כולל כי 1מודול  55סא קופובקיר  הקשורת ועד נקודת ההכנמשיכה מריכוז ת וטור וחכלול צינתנקודת התקשורת  :ון חוץ פטל 3.7.2

 החלטת החברה.חר לפי ו א, אזםזמ צליל: .לחצן ן: סוג:ו מפע 3.7.3

 ות הת"י. רישי דלפ, סטנדרט  :: סוגי הדלקה/שקעזראבי  3.7.4

  ,(רגיל עק)כולל שדירתי תקשורת ולוח  (בה בעתידרחורך הלפחות לצ מודולים 6-נוי למקום פ תל השאר)כולירתי ד  וח חשמלל 3.7.5

 . יש :מפסקי פחת החשמל. סדנון מהלפי תכנ  מיקום: .שי :דירהתוך הב

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

 אמפר.   3×  25אזי: פתלת  :בור דירתי גודל חי  3.7.7

סה  דלת הכנים בינטרקות אערכית למחיצונן, ותשתית פנימית וו ת פעמום הכוללקכת אינטרמער. : ישקוםנטררכת אי מע 3.7.8

ור באחד מחדרי ע/דיב פומית שמ דירה, וכןיסה להאינטרקום במבואה או בכנדת קות ניש למקם א  :מיקום בניין.הראשית ל

 רה. גורים בדי המ

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

  2010-( תש"ע3 מיתקן לאנטנות תק' )מס' ב ערוציתה רלוויזית טליטלקים לכבל לחיבור הכנה :ויזיהו טל רי יטת שידו להכנה לק 3.7.10 

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

 ית )אק"א(. דיווידואליתקני אנטנות לקליטה אינ"מ( ומאקות לקליטה משותפת )טנני אנמיתק                   

 חרחובה אם קיים הסדר אהת לקליטת שידורי חובת התקנת מיתקן לאנטנוהחברה מ לפטור את  רשאית יתהמקומ הוועדה  . 3.7.11 

 ידורי חובה בלא תשלום. ט שבכל דירה יהיה ניתן לקלו המבטיח ש

 : יםאחרמיתקנים  3.7.12 

, יש  שירות  תרפסים למחוץ לרבות במטבחים הפונ  לקירר ישיר במטבחים ללא אוורום וריים סניטריי שירות, בחדבחדר -

   ת כיסוי.פר חוץ, לרבות רפמצויד במאוורר מכני לקי ין צינורלהתק

ראלית  ישל ה לרשת החשמי ופאז תאים לחיבור תלתהמערכת ת .הדירתית להחשמ של צריכת לניטור ולבקרה תמערכ -

 תנים. המשמל פי החש ריזנת תעהאפשר ות

)שלושה חיישני זרם  ליזרם חשמ כיב המודדת כל רסתבסאשר מידה בלוח החשמל הדירתית ת מדיחיד :להמערכת תכלו

ציג ומ ומיתנתונים בצורה מקמעבד את הוי המקבל טאלחו  דיגיטלי גידור אלחוטי, צשורת ל, יחידת תקש(ור לוח תלת פאזיעב

  מ' 1.5במקום נגיש ובגובה   ה,כניסמבואת ה/ ב ך לדלת הכניסהסמוה בם הדירני הצג יותקן בפ ברורה. רהבצואותם 

 ספית.  כותם הואת על ט"ש(ו)בק והמצטברת פתהשוט תוני צריכת האנרגיהחות את נג יציג לפהצפה. צמהר

 .3.5 ת פתחים סעיף גם בטבל אהר  יפתיחה ידנון מנגנלרבות , ים/תריסלהפעלת ה  לקודת חשמנכולל חשמלי  םי/תריס -

 

 : , בדירהקני קירור / חימוםמת   .4 

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

    :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת רכזיתמ מיני תלמערכ כנהה

 פיזור שרמאפה חרא או במיקום רוןהמסד או היהאמבט  דרח תקרת לתחתית דבצמו למאייד נןכמתו םמיקו .1

 ;ירההד חלקי לכל צרוק יעיל יראוו 

 צפה הר מילויב ונעה ירנסת בקכמו חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה"ת לרבו הנדרשות התשתיות עיצוב .2

 המאייד זוניק 2.5* 3רד פנ מעגל כוח שקע ,מעבההמתוכנן ל םוהמיק ועד למאייד המתוכנן המיקום בין
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 עד ,גבס בלוח ייסו כ תבאמצעו ההסתר יכלולד  למאיי "הצמ"ה מוצא .יסההכב תורלניקוז מס או פהרצ למחסום

 .בפועל ערכתהמ תקנתלה

 .המסדרוןקיר  על התרמוסטט למיקום עד איידהמ ממיקום קיר דופיק ל ריק שרוול התקנת 3.

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

 .יםעבהמ / המעבה םיקולמ רומוסת מוצנע קוםמי 5

גנים  התקנת מזל ז כהכנהת ניקו רצנ צע גםתבוה, השירותים והמטבח( הרחצבחדרי  מחדרי הדירה )למעטחד ל אבכ .יןא :מזגן מפוצל  4.2

 צאה יהיה הרצפה ומו ובמילוי  רר בקיקוז תוסתילחדר. צנרת הנ  ץז מחויבוצע ניקו ירחב המוגן הדירתעיליים )מפוצל(. למ

ר  וצא הצנרת יוסתר עם אביזום מציה. מק נון מהנדס האינסטללתכאם ול בהתהכמתחת לכיור, לסיפון  יןלופ פה או לחיהרצסום עד מח 

 פקק. וסגור עם מתאים   שתיחרו

ע תבוצזית אחת כאמור, מיני מרכ תעות מערכצה באמלכל חלקי נו מאפשר מיזוגי ירה איר תכנון הדומהנדס מיזוג האו קביעת  ככל שעל פי          

 ם.קוז מיית נ וצנר רבות צנרת חשמל, צנרת גזות לת הנדרשכלול את כל התשתיושת ירהלקי הד ח וצל/ים ליתרתן/נים מפזגלמ נוסף הכנהב

 

   .איןיין: ית בבנמרכזירתי הניזון ממערכת יר דמיזוג או  4.3

   .איןדירה: הימום ם וחם מי רדת חימו להפ רותשאפלת דיאטורים למים, בעידי תנור גז דירתי עם ר מערכת הסקה הפועלת על  4.4

 גן.לת שקע מום הכולוחימר תנוודה לנק בטיה תבוצעי המקלחת ואמבחדר. אין :חשמלב  חימום הפועלנור ת  4.5

 ן. : איבקטורים חשמלייםקונ  4.6

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

 : אין.םמיתקנים אחרי   4.8

 

 :  חסן , במדירהבטיחות באש ו וי ב כי רי סידו * .5

 .: ישנרכש( ם)בא ן מחסב .ותע"י רשות הכבאדרש יככל שי :הירבד ם(:נקלרי ירוטומטית )ספאש אי ו בכת כי מער 5.1  

 .באותת הכדרש ע"י רשויככל שי :עשן גלאי  5.2  

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

 

 :עבודות פיתוח ושונות .6

 חניה  6.1 

      ;רשהמג: בתחום כולםניה. הב לפי היתר: ל הבנייניםלכ יהסך הכל מקומות חנ 6.1.1   

 אין. (: רטפ)ל חרבמקום א חניות    

 ן בתוכנית המכר. צויכמ: םמיקו  היתר הבניהפי ל: חניות ספרמ: יש, פת(משות/תי כים )פרטלנ ניהח 6.1.2  

   רשמי נכהירה נכה )עם הצגת תג וכש דלהיתר, תימכר לר נספח החניהוח ובבה/פיתכמסומן בתכנית המגרש/סביכים חנייה לנ

 נכה.  ינושא ריילד וגם  דירי הבית ן כללנכה, בי עדר רוכשבהה(, ורבוהתחמטעם משרד 

 .  2.11יף סע  ראהמקורה:  ההחני  רצפת גמר 6.1.3

 יש. : לחניה מהכביששה גי  6.1.4  

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

   .אין :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

 רש פיתוח המג 6.2 

 החיצונית  הרחבה .יןיבנל  הכניסה למבואת עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת 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    

 . בהירניתן בעל גוון ה הריצוף יהיה ככל אבנים משתלבות/ אבן טבעית/  : בטון/: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2  

 : אבנים משתלבות/ אבן טבעית חומר גמר .: ישפיםמשטחים מרוצ 6.2.3   

 גינון חסכוני במים בהתאם  וכנית אדריכל הפיתוח()על פי ת .יש :יהצמח מצורפת(.  )על פי סימון בתכנית .יש: חצר משותפת 6.2.4  

  ת משרד החקלאות.להנחיו    

 ת שורשים רדודים בלבד )לא עצים בטון מותרת שתילת צמחיה בעלמעל תקרת  לה(.ו)כ בטון.מעל תקרות  חצר,   
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  (.-ולא צמחיה עמוקת שורשים   

  .יש :בת ממוחשכראש מער כוללרש גבמ יההשק מערכת 6.2.5  

 לשטח  ונהה/חלקה( הכוכולה קרתמעל  ית המכר )חצר,וכנ לפי ת  :דראה לחצר מחיצי ; שי:  ירות הגן ד דה למו צ חצר, 6.2.6  

 ונן וללא מערכת השקיה.  לא מג   

 בעת הרוכש  י ע"שה יע משולי הבניין (מים  רות פרטיות )להרחקתידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצ: סרההע   

 .  תרטי פינה הידור הג ס    

 , וכו'(וחות  ש צנרת,, םמרזב/י)חלחול  ,ומיםב וביז, ן גישמה/ות, ג יתכ:  דירת גן ר הצמודה ל , בחצתו רכות משותפעוט מירפ 6.2.7  

 (.וכנית המכרושלא בהכרח יוצג בת ןהעניי ל לפי)הכ יבוכי ,קשורתתחשמל,    

 אה נוספת  יצי שישככל  מ'. 2.5של ת חומק לפובעו . מ"ר 7-ת מלא פחו חיש, בשט :ירת גן ד ל ודהטח מרוצף בחצר הצממש 6.2.8  

 . כל צדמ ס"מ 30ב פתח היציאה בתוספת ברוח מ' ולפחות 1.20ינימלי של ומק מבע  מרוצף ית יהיה משטח פרטלחצר ה   

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

 . חברהה עתי קביולפ  רתאושמתוח הנית הפיכלפי תוע בה ממוצו בג   

 . אין(: בחלקה התוחקומה פת )ודים מפולשמת עמו ק 6.2.10  

 

 משותפות ערכותמ .7

 רכת גז: עמ 7.1 

 המתואר בתוכנית   ובמיקום ,ם עם חברת הגז, בתאו קרקעי -גז תת י/צובר אמצעותב כזירדור מסי הכנה לאספקת גז:   7.1.1  

   ת הנאהוזיק נהנתת הצורך תי במיד ומית.המק  תושדרישות הר יעפ" וא/ו חברהע"י הקבע יאחר ש מיקום ב ניין אורש או הבגהמ   

 חברת הגז. בעלותבהינם  ,כי צובר/י הגז כאמורבזאת  מובהר  .הנרת הגז ותחזוקתנחת צלה    

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6ף )סעי 4בלה ראה ט :םמיקו ש. : יהדירה וךבת צנרת אספקת גז .1.37  

 :שאם לכיבוי י ר סידו  7.2 

 יחות. עץ הבטוהנחיות י "י רשות הכיבוי ו ע דרששי ככל :י מדרגות/בחדר להפעלת לחץ  מערכת 7.2.1  

 ת.נחיות יועץ הבטיחו דרישות רשות הכיבוי וה ע"י שידרש ככל: במבואות/פרוזדוריםעשן  תליניקמערכת  7.2.2  

 עץ הבטיחות. וי והנחיות י רשות הכיבוישות רדע"י  ידרשש ככל :ם(ינקלרי )ספרתזים מ –ית וטומט י אכת כיבו מער 7.2.3  

 נחיות יועץ הבטיחות. וי והבת הכי: יש. לפי דרישות רשותכולתן ו י כיבוי  כיבוי לרבות ארגזמדות ע 7.2.4  

 הבטיחות.  עץיו ות הכיבוי והנחיותע"י רש ככל שידרש עשן: גלאי  7.2.5  

 םשותפי מ םבשטחייבוי ארונות כו )הידרנטים( רזי כיבוי , באש י כיבו ו  לוי י ג כותרמעלרבות ות, הכבא י סידורכל : ערהה     

 . י דרישות רשות הכבאותמות לפכמיקום ו  פרטיים, או     

 יש.  :בחניוניםור מאולץ אוור 7.3 

 ן. אי: להזנת הדירות() ת מיזוג אוויר מרכזיתמערכ 7.4 

 . יןא  רים:הדיי ימוש שים ל/בחדר וירמיזוג אמערכת  7.5 

    הכניסה דלת ידל הקרקע תבקומ ימוקמו דוארה  בותתי יקום:מ לדואר שגוי. 1ועד הבית, לו 1דירה, לכל  :רתיבות דוא 7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית תבעלו וויהי  ,בנייןל   

ן  י בבני דייריםימוש כלל הים לש/רחד תפים(,ו שים מקחלב)ורה ת תאמערכו מים, מאגר ים,ת משאבוסניקה ומ  ותערכ: ממיתקנים אחרים 7.7 

 המתכננים והיועצים. וכניתתלפי  מיקום וכמות: .וכו'  ןהבניי תבכים לטוסמו בבנייניםאו  וכים,סמ ניםיי ולטובת בנ  

 

 בנה למערכות תשתית חיבור המ .8

 מית.המקו תונחיות הרשה לפי :צרחל  פרדנ יםונה ממיש;  :לבית שי ראמים  מונהיש;  :י רכזחיבור לקו מים מ 8.1  

 יש.   מרכזי: בחיבור לביו  8.2  

 ; יש. חברת החשמלוראות הלבהתאם  ,ניין לרשת החשמלור הבחיב 8.3  

 . וניםפלחב' הטל ההדירחיבור ל כולה להיתר(: לא שבק) תכנון והבניהלתקנות ה בהתאם  :בור הבניין לרשת הטלפוניםנה לחי כה 8.4  
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   (.3.7.10 ף סעי )ראה גם הכנה בלבד .אין (:טאינטרנ/הלוויזי )טרת ו שקשת תלר ן יור הבני חיב 8.5  

 בודות שביצועם בפועל עבמחיר הרכישה.  כלוליםרכי גישה, קוז, דיומכים, נ מדרכה, קירות ת ,: כבישובל במגרשתוח כללי הג י פ 8.6  

 .היות החבררחם באומית אינשה ע"י הרשות המק עי  

 . בלבד( 3,4נים יבבני ) -דחסנית ידים,י נ  כליםמי :רמיחזו  /ר אשפהדבח 8.7

 . יש :פהור אשלמחזקום מי 

 .ת בלבדקומו יבבניין רב  ,יש :וריםהמג ות בקומ ומתי ק ופתח)שוט(  פהשמצנח א

 . הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה

 

 גרש( מ בכל) רכוש משותף .9

 : משותףהרכוש ה תיאור 9.1 

 . ם בתוכנית המכרפיתכמשו נום סומאב: םניה משותפי חמות ו מק 9.1.1   

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

 לפי החלטת בחברה.: ירותדסנים שאינם צמודים למח 9.1.3   

 ;   "רמ 20-ות מחפלא  :3,4 ניםיי בבנ ;מ"ר 14-מ לא פחות :7,8נים יי בבנ. שי: ( בקומת כניסהמבואה )לובי  9.1.4   

 .  יש: )לובי( קומתית אהו מב 9.1.5   

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

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

 יש.: ל הגגע םמיתקניעל ידי  סתפולק ההח פחותל :משותף גג 9.1.8   

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

 אין. : חדר דודים משותף 9.1.10   

   תמוסמכ וש רשותאחר שתדר מיתקן לכו,  ותמערכות סולארי :( כגוןשותפותמ וו/א מערכות טכניות )פרטיות  יש: גנים על הגקמית 9.1.11  

 ן. יהד י כלעל פ   

 . שי  ;גינון  לאלשטח  .ש: יי המגרשומ פתוח בתח ושטח רצח 9.1.12   

 אשפה  וחדרים טכניים, מרכז מחזור רתקשות לרבות תו כחדרי מער: ם של הבית שהינם רכוש משותףפי נוס וחלקיםים מיתקנ 9.1.13   

  המכר.  יותתוכנש משותף בום כרכימסומנ ה אחרים במפרט זה, םרקיבפכמפורט ומתקני אשפה ו   

 

 המשותף: ש ו מהרכ םא שאין להוצי  (מיםיאם קיב) ים/קלח 9.2 

 (.)מילוט, תמדרגו י /דרח 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 שותפת.מגישה לחניה  9.2.3   

 לובי בקומת כניסה.  9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

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

 .דר מכונותאל ח תו גדר מדרגישה מח 9.2.7  

 . ים(תפ)משו  ני/יםטכ דר/יםתי לחלובי קומ מ רגות או מד  מחדר השגי  9.2.8  

 .על הגג םתפי משו  תקניםי וס על ידי מ התפ –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

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

 ף. כוש משותכרהחברה  "יעגדרו ויככל שלקים וחם טכניים  חדרי ,תו ת פרטימעט חניו לון חני  קומות: חראחלק  9.2.12  
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 משותף ית ב 9.3 

 דירה בבית משותף או בבית  חוק המכר דירות(, המוכר  –ן ל)לה  1974 – דל"ירות(, התשלחוק המכר )ד 6בהתאם לסעיף  ()א  

 מצוי  ה של התקנון  האמשנה הור  בטל אומ ל הביתלהחיל ע ודעתו שבעל הבית א ן שחלו ף והתקנהירשם כבית משותל ועדמיה    

 עניין; ואלה העניינים: ואות פרטים עלר המכ לחוזה , חייב לכלול במפרט או לצרף לןים לההמנוי ים עניינ מן ה ת לענייןחסהמתיי    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 ; מוד לדירהצותף ה ש רכוש המיעורו של החלק בש (2)   

 יו; אלם בקשר בייהמחו  םיותף ובשירות שת הבית המבהוצאו תהשתתפושיעור ה (3)   

 ניהול הבית המשותף; ר ת בדבהחלטולת רי קבסד (4)   

 ( לחוק המכר דירות; )א3ון בצו בדרך האמור בסעיף כהשישקבע שר  חרכל עניין א (5)   

   בי, כמי שהתחירבחוזה המכהאמור  ף , על א( יראוהואן )קט  ף ויים בסעינים המ נמהעניי  פרטים על עניין רסא משלמוכר  )ב(  

 המשותף.   ל הביתע יחולוניין ו ע י אות י לגבנון המצו תק וראות השה    

 

 מוד לדירה: צף הכוש המשותברו של החלק שיעור 9.4

 . יותוש הר שתעין ובכפוף לשינויים בהתאם לדריבהתאם לחוק המקרק

 

 :הביתבר ניהול  דטות בלקבלת החסדרי  9.5

 . 1969 -שכ"טתמקרקעין הבחוק ה עי הקבוהיה על פי 

 

 :מחויבים בקשר אליו רותים הובשי  ותףת המשהבי ת פות בהוצאו ר ההשתתעו י ש 9.6

 ויים בהתאם לדרישת הרשויות נ לשין ובכפוף עי לחוק המקרקבהתאם  

 

 ה.רבשל הח הבלעדית היעתי קבהמשותף לפ  בבית תו לדירו ש המשותף ויוצמדוכמהרם החניה שבתחום המגרש מוצאי עמדות .א

 החברה.  ללעדית שתה הבביעלפי קתף שות שבבית המו לדירומדצף ויותומש מהרכוש ה וסנים יוצא המח .ב

 לעיל(.  9.2.9ר בסעיף מועט החלק כאמרפסות וגגות )למ .ג

 מוצא מהרכוש המשותף.   במגרש( )ככל שיש חדר השנאים .ד

 

 

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

   .ליותרות כלעה פח ב' נס

 . םייוזיכ ת לבט      ח ג'פנס
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 ו לקונה ולנציגות בעלי הדירות ים שיועברוספמסמכים נ – 'נספח א 

 

 ט:של המפר לק בלתי נפרדכחו פ צורי  אלות תוכניו 10.1  

 . רהדי הל ת( שיו)חיצונ ותידות כללימחדר ול מידות של כלת הכול 1:50 -ה לא קטן מ דיה בקנה מ רדינית התכ 10.1.1   

 המשותף בקומה. סימון הרכוש הכוללת  1:100 -ן מבקנה מידה לא קט הת הקומה בה נמצאת הדירתכני 10.1.2   

 ה. מובקמשותף הש הרכו לת סימוןלוהכ 1:100 -ן מה מידה לא קטקנב תוסייפה ט ומתכנית ק  10.1.3   

 ת סימון הרכוש המשותף  כוללה 1:100 -מ ן קטה לא מיד נהרתף בק מת שות; קומו לת מפומוומת כניסה/ קותכניות ק 10.1.4   

 . 1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  אלו ניתן לצרף ; תכניות  דיםושטחים דירתיים מוצמ   

 . 1:100 -מ  ןלא קטנה מידה ת קומת גג בקניתכ 10.1.5   

ת  פמשות חצרן וימללת סהכו 1:250ידה מ  בניה בקנה היתר לתבת המקומית לקוגשה לרשוהמגרש כפי שה  תתכני 10.1.6   

 ינות צמודות. וג

 

 פיין לרבות על ד כללאם התבר סות ולחומרי הגימור, שיש למורכלכל המע ושימוש האות תחזוקהורעת מסירת הדירה יינתנו ב 10.2  

 ניין: דירות בע רק המכחו   

 . ימורםג כיבי הדירה עלזוקת כל רת שוטפות לתחולפעו )א(   

 ויר,  מיזוג או כותמערמערכות בטיחות, בות רירות המותקנות בדירה להש תועת של מערכנמוזוקה ותח לתוקה כולחזת )ב(   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

 . דרשותות, אם ניתותקופשוטפות  פיון ביקורותואת ודיר ת )ג(   

 רת קשר. ליצי מספר טלפוןו ק ספרן/ת יצמולרבות ש, נים בדירהקתהמו  ותשל ציוד ומערכת אחריות טכני ותעודו טרמפ )ד(   

 

 גימור של  ה רימוחות רכומעשל התכנית והוראות תחזוקה    ה בבנייןה הראשונמסרת הדירו נ ימסור לרוכש דירה אשר ל המוכר 10.3  

 עניין: ב  מכר דירותהפי חוק  על תודין לרב ללכהתאם למסור ב הביש חוהבניין ש  

 . על גימורם ןיי י הבנרכיבל חזוקת כלתת שוטפות ופעול א()   

 ג  יזומ מערכות בטיחות, מעליות, מערכותבבניין לרבות  המותקנות רותהשיקה מונעת של מערכות ותחזוקה כוללת ותחז )ב(   

 .באלהוצא יכיות וקטרו מכנר, מערכות אלויאו   

 רשות. נדאם   תקופתיות,שוטפות ו  פיון ביקורותאותדירות  ()ג   

 קשר. ן ליצירת לפושמות יצרן/ ספק ומספר ט המותקנים במבנה, לרבותכות רל ציוד ומעשת אחריודות עוטכני ותט מפר )ד(  

 מיליה. יסקפספר ומ  טלפוןלרבות מספר  וחיתפוה ותערכהמרשימת צוות המתכננים של הבניין,  )ה(   

 ת בטיחות  ורכת, מעקשור ות חשמל , יתציה סניטר לאינסטל ות בלבד ששותפ מערכות המ( לAS MADE) תוכניות עדת ()ו   

 ורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור  סמכים האמ למ המוכר יצרף  נה ובפיתוח.בערכות אלקטרומכניות במומ   

 נויה.ה( מיד עם מינושונה שתמאהררות )בעלי הדי לועה שת או הקבנציגות הזמניל תםור אסולמ   
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 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 ת למבנה ולדירה הערות כלליו

   התקן הישראלי,יו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה ו ל המוצרים והמלאכות יהכ .1

 . 2010-ע( תש"3מיתקן לאנטנת תק' )מס'  .2

 נות         : מיתקני אנטנות לקליטה משותפת )אק"מ( ומיתקני אנט799אנטנות לקליטת שידורי החובה, לפי תקן ישראלי, ת"י בבניין יותקן מיתקן ל              

 דיווידואלית )אק"א(.לקליטה אינ              

מבטיח שבכל קיים הסדר אחר האם  רי החובהת לקליטת שידונומיתקן לאנטמחובת התקנת החברה רשאית לפטור את הוועדה המקומית  .3

 .דירה יהיה ניתן לקלוט שידורי חובה בלא תשלום

חלל בהן הן  גירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה הכוסו בתקרה קלה ו/או סכאמור יגז וכו'  מיזוג, חשמל, תקשורת, מים, ביוב,ן: כגומערכות  .4

 עוברות. 

)ברזל( וכן התחמצנות מינרלים   ,"עיניים" בדלי מרקם, גוון, גידים,: היתכנו תופעות טבעיות כגוןם, ובכפוף לתקני ויבאבן טבעית, בריצוף וחיפ  .5

 המקצוע  ולכללי ינההתק לדרישות כפוף ב הכול .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

פולים לא יבוצע קיטום פינות קירות ו/או שי י  בחיפו. ידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( במבחי .6

 .)גרונגים(

ך מערכות בזק, כבלים, לצורלהעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, למניעת ספק יודגש כי באם תידרש החברה  .7

ובזכות  גישה, כןלצורך  ןהבניי י לרבות שימוש במתקנ מתחייב לאפשר גישה חופשית ין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונההמשמשות הבני

 ים אלו. טחכן יהיו גופים אלו פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין ש  פול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמוהשימוש והטי

 ם או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות. דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפי ור חמור לאחסן במחסניםחל איס .8

שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.    יכול  רכשו ע"י הדייריםשי  ם(,)ככל שקיימי  םניבמחס .9

 א יפגע בשימוש ובתפקוד.ובאופן של מחסנים בלבדונפרד ל ש המשותף הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכו

אך לא   צור הפרעהים ליסה, מקטינים החלל ועלולזור תליית כביבאוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו  של ד  מםמיקו  .10

 פחות מן הקבוע במפרט.

בדרישות עומדת שרמת הרעש שלהם ק ביחידות עיבוי באם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש ר  .11

 התקנות לרעשים ומפגעים. 

יזוג אוויר לרבות הנמכת  להתקין מערכת מוהרוכש ירצה  קלרים( בדירה,ינ אוטומטית )ספר קיימת מערכת כיבוי אש ויתכן ול  הואי .12

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

על מנת   אתנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזהמוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש הש חב דגיש כי יש לאוורר המרחשוב לה .13

 .שוי המרחב המוגןבאגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם ע אמצלהי ן אשר עלול שרידי גז ראדו לסלק 

  , מחסנים, כגון גינות, חניותירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטייםאחרות המשרתות כלל הדיצנרת או מערכות  יתכנו שוחות ביוב או .14

 עצי הפרויקט. יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויוספרן ומיקומן מ ומרפסות פרטיות,

לל חי ביקורת, השייכים לכקוז וכד'( וכן פתעוברות צנרות )מים, ביוב, ניאו המחסן או החניה, יתכן ודירה, ה תקירות ובסמוך לתקר  ברצפה, .15

 הבניין, ומהווים חלקים משותפים.  

 לולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.וצפים באריחי "אבן משתלבת" ערכי נסיעה המרד ם, מעברים ואפילוברכבים כבדים על שבילינסיעה  .16

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

 בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים.  מ(,בגז פחמימני )גפ"חסן כל מתקן המופעל ר חמור להתקין ו/או לאבנוסף חל איסו .18

[, תגברנה הוראות  11.12.2017 – 12]מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1'להוראות נספח גהוראות המפרט של סתירה בין ה במקר .19

-לבין  המפרט לעיל"( "ההוראות )להלן:אות הדין ו/או המכרז הוראות החוזה ו/או הור רה של סתירה בין כמו כן, במק וף לכל דין., בכפהנספח

 תגברנה ההוראות. 
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 ם  טבלת זיכויי  –' גנספח 

 

 
 הערות מיוחדות 

 . 11.12.2017  - 12במפרט המחייב של משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה כויים אלו הינם אך ורק הנדרשים ריכוז זי  .1

 .  כוללים מע"מלהלן ובים המחירים הנק  .2

 
 :  מקרא

 יחידה.   -יח'

  רך.  מטר או -מ"א

 
 

 תכולה נושא 
 ערך כללי לזיכוי

  מ כולל מע"

 ארון מטבח 
ה, חיפוי בגובה  רון המטבח  עצמו, משטח העבודא

ס"מ לכל אורך המשטח, סוללה למים חמים   60
 וקרים וכיור מטבח, הכול כמוגדר במפרט זה 

 מ"א ₪  1,000

 ים סוללות למ
 רחצה: כיור, אמבטיה, ומקלחת סוללות למים בחדרי 

 הדירה(ים בפועל )לפי הקי 
 ₪ ליחידה   200

 ₪ ליחידה  75 --- נקודת טלפון 

 בית תקע 
ל משותף )לא מוגן מים ולא  בית תקע רגיל במעג

 מעגל נפרד / כח(. 
 ₪ ליחידה  125

 דלת כניסה 
 למרפסת שירות 

 בלבד. זיכוי בגין כנף הדלת 
 משקוף בפתח. חובה לבצע 

 ידה ₪ ליח  750

 
 

 


