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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 

  
 *R  דירה מדגם 

  
 חדרים  3 מס' חדרים 

  
 4 מס'  קומה 

  
 13 דירה מס' 

  
 "( גבוה"  רים מגו ) 8 סוג הבניין מס' / 

  
 215 מס'  מגרש 

 

 זוהר וצפריר שרבט בע"מ

 07.10.2021ך: תארי 
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 ם י נתוכן עניי
 

 פרטי זיהוי פרק א.
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף 
 .(2.1-2.2הקונה רוכש )ת שזכווהבעל הקרקע   :2סעיף 
 . ניהן וחמחס ,נייןרה בב ם הדי מיקו  : 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 אח  דסמהנ  פרטי  :9ף סעי
 

 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 : 3.2 סעיף
 . (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)יה נוספים ואביזרי אינסטלצ ,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 
 (. 6.2.1-6.2.8ש )המגר פיתוח : 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 
 אר.דו  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
 ( 9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  : 9.2סעיף 
 טים(.)רישום ופר שותף בית מ : 9.3סעיף 
 מוד לדירה. כוש המשותף הצ רבלק חהשל  ורו שיע : 9.4 סעיף
 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 ית הבציגולקונה ולנ ו נוספים שיועבר מסמכים נספח א' 

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

 חדרים  3 : מס' חדרים   

 13 דירה מס':   

 4 : מס'  מה קו  

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   יהחנ   

 "( גבוה)"  מגורים  - 8 : יןבניג הוס מס' /   

 215 מס':  רש מג  

 

 "מפרט מכר" 

 1974  – ד ק המכר )דירות(, התשל" חו  י לפ

 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:  ן יב זהלחו  נספח

                                              ת.ז        לבין:  

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

 

       מתאריך:

 

 פרטי זיהוי     א.
 

   שך.מהבת המקומי שותיקבע ע"י הר :יתומס' ב  רחובבאר יעקב  :ובשי  .1   

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

 ; 215 :מגרש   .66:  'מס החלק  .4442 גוש מס':

 .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

     ___ :החכירהפת תחילת תקו     ___ תקופת החכירה:  2.2

 

  ( "ירהד"הלן )לה ה:דירה מס' וקומ .3

,  ים, פרוזדור המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –)להלן ן דירתי וגמ חבמר, חדר שינה הורים ,פינת אוכל, מטבח, רכניסה, חדר דיו בדירה: .4

 דרמחאה ת שמש )יצירפסמ ,(ר דר דיוחמ הא )יצי משסת שמרפ שירות,ד(, מרפסת שירותים )בית שימוש נפר ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה

 . (שינה הורים
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   ירהשטח הד .5

 :כללים אלה המחושב לפיו  _______מ"ר  :שטח הדירה הוא

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

   –לעניין זה 

  ותף מש חלבין שט הנבי שמש,מרפסת ה ירה לביןדה ת בין ו, לרבוצה להה שמחין מה לבקיר המפריד בין הדיר  –" 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

 החיפוי. תלו איכל ירהק  פניבן פוי א ם חייר עבלא גימור; בק ירני הקפ –" ר חוץ פניו החיצוניים של קי " (2)

 דירה.ב כל המפלסיםסכום שטחי  הירה יהיח הדטשכל מפלס בדירה; השטח לגבי  טפורוי בסית יחושלפמ רה רבבדי (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  שממנפלף למח יצור השט

  1970 –"ל ת(, התשואגרונאיו  , ת תריה)בקשה לניה בהואם לנדרש בתקנות התכנון ות בהםשגו  טחיםרק הש  ייכללו שטחשוב הבחי (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.   –)להלן 

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

 

 :ת הדירה באופן בלעדי א םי משמשה או  לדירה םהמוצמדי  נוספים ט שטחיםו 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(;  ה עם סימון מקום החניה)יש לצרף תכנית שטחי החני ________ : מס' מקורהחניה  6.2

 )יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד(;  .________מ"ר :(2)בשטחדירתי מחסן  36.

 אין. :(3)תי בשטחירמרתף ד .46

 אין. : גג מוצמד לדירה בשטח 6.5

 אין.: (4)בשטחצמדת חצר מו 6.6

 : שטח(ו)מהות  רטםלפ שי   באופן בלעדי  ים את הדירהשמשו מאם י דמצ המו ם י פנוס ים,חלקים/אזור/ש שטחיםי  אם 6.7

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

 

  .ן תקנו הו מקומית בכפוף לאישור הרשות הקע, רקוני לבניין בקומת יצח ות המכר כשטח משותףי נ: על שטח המסומן בתוכהערה

וכסאות, שימשיות וצלונים וכו' בצורה ובמיקום  ם, סגירת חורף, שולחנות וכני : דן גושימוש מסחרי כרשאית לתת   יהתה הברחה

 החלטתה.לפי 

 

 : טחיםשה ובי ישת לחהערו 

  םי הקוויהמצולע הנוצר על ידך בתו אוא שטח הרצפה הכלת הומרפסת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1

של קירות הדירה  הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים קים המע אול קירות החוץ החיצוניים שם ניהפל ע םירהעוב

 הגובלים במרפסת.

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

שיש בה כדי  לה חוצה והן מ עקרקה  הי הן בתחוםה פיזית כלשיילבנ וף פכבו רוחותהלשושנת ן יחסית מיקומה בבניי וף לפכ

 .שיפת המרפסת לשמשחלהשפיע על 

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

 ו. אמלור ביהקיכלל שטח יתף  בשטח משובל גו סןחהמ ריק  שרכא ;הקירשל מחצית הרוחב שמתחת ל השטח קר ללאחרת ייכ

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

  קיר רשכא ;קירל החת למחצית הרוחב ששמת חטייכלל רק השרה אחרת ד בינו לבין חלק של דיירכאשר קיר המרתף מפ

 ו. לוא מב יכלל שטח הקירי משותף שטח בל בוגף תרמה

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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 ות קבילות:י טס .7

 זה: טר ייה ממפות ולא יראו אותן כסטקביל  תרטות להלן הן סטיופוהמהסטיות 

עשה; ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה  ובין השטח למ 6-ו 5יפים בסע ורטפכמבין שטח  2%ד של ע בשיעורייה טס  (א) 

 עיל.ל 4רה עוה 6.6סעיף יותר כמפורט ב

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

     

8. 
 בע"מ.  םליכי אדרימילוסלבסק "(:האדריכללן " לה)" יתרהל השקהב ךרשם עו 

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

 office@milosarc.co.il :לא"דו  
 
 

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

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

 
 info@benabraham-eng.co.il :לא"ו ד

 

 

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

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

 . ף ת המשו ם ברכוששטחי

 אם יש כזה  הישראלין ק הת לאכות יהיו לפי דרישותצרים והמכל המו *

 

 נייןהבר ו אתי  .1

 . (215 או מגרש 214)מגרש מגרש ל כהנמצאים ב סחרמו  םיורג מ יניינב 2תוך בניין אחד מ 1.1

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

  קומות מגורים.

  ותיר למסחר ולשקע קרת מוכולל קה ,(215גרש )במ 4או בנין ( 214ש )במגר 3הידוע בשם בנין  יםגור מל" תורב קומבניין "

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

 .(1מס'  )כמפורט בטבלה ף לחניה ושרותת מרת קומו 2-3  מעל ,מגרש בכל ניםהבניי תשלוש

 אגפי. -רב דחינים כבית משותף אניהבשלשת  בכל מגרש ירשמו

 

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

 דירות למגורים;   13 :7 מס'בבניין הגבוה 

 ;   ת למגוריםוריד 15 :8מס' בבניין הגבוה 

 ;דים בלבהכוונה למגור, (*)דירות

 

 ,מגוריםלועדו ם שני רחד תכחדר או מער -"דירה" נאמר," ת"הגדרו  1סעיף  4197 - ד( התשל"תרודי)לפי חוק מכר  )*(

 ר.חאכל צורך ל או  סק,על

 



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

 

                       _________ __                                             _________ ___ 
 חתימת המוכר                                                             ימת הקונהחת           

 

   ' , גב'א',  ים פחנס

 29  ך תו מ 6 'עמ 07.10.2021 : תאריך/ 12רה  ש מהדו "משהב  -כן משת כר למפרט מ  /*Rדגם    /חדרים   3ת  דיר /215 ש גרמב  אר יעקב  /"מבע  בטוצפריר שר זוהר  יה/נהב יכות א ל דמס

 

 פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה  – 1טבלה מס'  1.3 

 214 רשמגב ייניםנבה כלל משותפותמרתף קומות 

 תיאור ו א יוכינ

 קומה

ת/מעל  מתח קומות

 יסה נכת 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 

  מתקניםחדר/ים טכניים,  .(3לבניין 

  ים( משרד/למגורים/מסחר) 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 

בניינים  ישרתו גם ד  חא  בבניין 

   .מוכים ס 

 --- -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  נייניםלכל הב קומות מרתף משותפות

 תיאור  אוי כינו

 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:

ות  טכני כות ערומם  ני מתקכניים, ר/ים ט דח

לפי דרישת   דים(רמש/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

נים סמוכים  י בניוקמו בו/או ימ

 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 למגורים/מס ) טכניות  ת ו כרע ומ

 שויות. רוה  נניםהמתכ דרישת לפי 

 --- -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    ם( ר/משרדי )למגורים/מסח יותטכנ 

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

 או תיאור וי כינ

 מהוק

  למתחת/מע תוקומ

 כניסה קומת ה פלסלמ

 )ד(  נייןהקובעת לב

  ת מספר דירו

 ומהקב
 הערות שימוש סוג ה

 1 קרקע  ןנייבל קומת הכניסה 

ת,  יים, מעלכניסה, פרוזדור מגורים, מבואת 

דר  וחת הדיירים, חדרגות, חדר לרוחדר מ

  ים, חדר אשפה/חסנ מ ,ת ו ל ים/ עגאופני 

י  פל  כות טכניותרומע נים קתמ , רמיחזו 

 שויות. והר  נניםהמתכ  תדריש 

 . ותפתר מש חצ /צובר גז בפיתוח 

 1-3 ים רוגמקומות 
3 

 בכל קומה( )

ת, חדר  מתית, מעלימגורים, מבואה קו 

י  פ כות טכניות לקנים ומערמדרגות, מת 

 יות. נים והרשודרישת המתכנ

--- 

 4 מגורים קומות 
 2: 7 ן יי בנב

 3: 8ין י בנב

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

לפי  יות נ ת טככו רע מתקנים ומ מדרגות,

 שויות. דרישת המתכננים והר

--- 

 ה עליונ מגוריםמת וק

 )פנטהאוז(
5 

 1: 7בניין ב

 2: 8בבניין 

  מעלית, חדראה קומתית, מגורים, מבו 

  טכניות לפי  נים ומערכות מדרגות, מתק

 ות. י וש רים וההמתכננ דרישת 

--- 

 גג עליון

 ()ראשי
--- --- 

  םימתקנ ות,ירות סולאחדר מדרגות, מערכ

פות/ פרטיות(, לפי  ערכות טכניות )משותמו 

 והרשויות. המתכננים   תש י דר

--- 

 --- --- --- 6 ת למגורים סך הכל קומו

 בבניין קומות סך הכל 
 . 8 : 7בבניין 

 . 9 : 8בבניין 
 )הראשי(.  ת לא נכלל הגג העליוןהקומו  ין במני 

 
 3,4מס'  ת"ו מ קו  בר" ריםמגו ן יבני 

 

 ר ואתי וא יוכינ

 קומה

  עלקומות מתחת/מ

 ה סיכנקומת ה סלמפל

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש שה סוג

 ןלבנייקומת הכניסה 

 214 במגרש
 --- קרקע 

רים,  סה, פרוזדוני מבואת כ למגורים:

, חדר לרווחת  חדרי מדרגות  , מעליות

דר , חות גל ע  , חדרופנייםהדיירים, חדר א

 ר. ו זח י ית, חדר מדחסנ

ם  יב , מרחים שטחי מסחר, מחסנר: חסמל

 (. "מממ) וגניםמ

  מתקנים ומערכות,  חדר גנרטור כללי: 

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

 והרשויות.   םת המתכנני דריש 

 ותפת. תוח/ חצר מש פיצובר גז ב 

 ןלבניייסה הכנ תקומ

 215במגרש 
 --- קרקע 

רים,  זדופרו,  סהי נ כ  ואתמב ים:למגור

דר לרווחת  , ח ת ו גמדר  י ר דחמעליות, 

לות, חדר עגר דחיים, אופנ   , חדריםהדייר 

 דחסנית, חדר מיחזור. 

סנים, מרחבים  מסחר, מח י ח טש מסחר: ל

 . מוגנים )ממ"מ( 

  ים ומערכות טכניות קנ מתכללי: 

דרישת  י פל ורים/מסחר/משרדים( מג)ל

 המתכננים והרשויות. 

 ת. פת ר משו וח/ חצצובר גז בפית

 1-17 מגורים ות קומ
4 

 ( המקו  לכ)ב

ים,  דורזות, פרתי מגורים, מבואה קומ 

אשפה    תת, חדרי מדרגות, מצנחיו לע מ

לפי   ניותומערכות טכ  םי )שוט(, מתקנ 

 רשויות. דרישת המתכננים וה

--- 
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 ר ואתי וא יוכינ

 קומה

  עלקומות מתחת/מ

 ה סיכנקומת ה סלמפל

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש שה סוג

 ה מגורים עליונקומת 

 )פנטהאוז(
18 2 

קומתית, פרוזדורים,  מבואה  ,מגורים

ה  שפא   תח, מצנמדרגות מעליות, חדרי 

י  לפ תו יטכנ   תוכרתקנים ומע שוט(, מ )

 ת. ו י והרשום  דרישת המתכנני 

--- 

 ליוןע ג ג

 )ראשי(
--- --- 

ות,  וחדר משאב ם י מחדרי מדרגות, מאגר 

כות  ם ומערמתקני  מערכות סולאריות,

י דרישת ת(, לפ יו פרט  טכניות )משותפות/

 והרשויות.   םהמתכנני 

  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 

 בבניין קומות הכל  ךס
 . 21 : 3בבניין 

 . 22 : 4בבניין 
 י(. שא ר)ה וןלילא נכלל הגג הע  מותו קה ין י נבמ

 

  :והבהרות תו רהע

  .הבניה ירת יהייתכנו שינויים בטבלה בהתאם ל (א)

   ת התכנון והבניה]כהגדרתה בתקנו לבנייןקובעת סות היא הכניסה המהכנילציין איזו ן, יש לבניי  אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 . [(רלהית )בקשה  

 ש( לקומות שמעל קומת הקרקע.גרמ לכים )במשרד/עסוקהת/ני לבניין המסחרפרט  יו ביט הז טלא ינתן במפר    ()ג

 

 : מגורים בכל בניין )ראשי(  ףמשות ותג רדמחדר  1.4

 ;  2 :3,4 ניםבבניי  ;1 :7,8נים י בבני   :כל בניין ברגות מדה י חדרפר סמ

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

 ; גגה לספלמעד  -3 תף מר

 ן. יא  חדרי מדרגות נוספים:

ו/או עם  ית ללאותהיה חשמל 24.81ת מס' מעליולדרישות התקן הישראלי ל םאיהמעליות תתיש;  :מגורים בניין כל ב יותמעל 1.5

   ;3 :3,4 ניםבבניי  ;1 :7,8 םני י ניבב :בניין  לכב יותהמעלר מספ כונות. חדר מ

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

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

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

 לכלורת התא תקעד לו  הקמגובה המע האקן מר על הקיר באחורי תות. כייםנא"ם בלוחות פלב ופויצ  התא תרויק :תאכל  גימור

צבוע בתנור או   ית התא תהיה צבועה בצבע סופקרמ"מ לפחות. ת 27י של ובו שיש בעופה בגרניט א צ. ריצפת התא תרוחב התא

קומת הקרקע  )במלא  היהיה מאסף מט  :יות/תי המעל ודקפי  יפה.תאורה ישירה או עק  קן בהתת ותומונמכ ע"י תקרהתכוסה 

 "יעד". פיקוד פיקוד האו יותר יהיה מעליות  ושלש תהיינה צהבקבו ו הדים(. במינ וו יהכ ני מאסף לש

 הקומות: מספר ל  אםבהת נקבעתהמעלית  רותי המ

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

 . ןאי :מרעמדת שו  1.6

  עיףלס  תאםבה לו/או חב' הניהו  רי הבנייןיי ד  נציגות י"ע  תו תקבע על שהפ  ד שבת,קו יפנון  ג נמ מעלית בעלת ונה ב כו ה כי ר הבמו  –"מעלית שבת"   (*)

 . 1969-כ"טבחוק  המקרקעין תש ז'  59
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 : (מגורים ין )בכל בנ מרין ועבודות גחומרי הבני  .2

 .הילגרבשילוב מתועשת ו :יהנבת הטשי  ;השלד לפי תכניות מהנדס ניין:בשלד ה 2.1

 ; השלד י מהנדסלפי חישוב :עובי  .םטרומיי/ועשיםים מתבטון מזוין מאלמנט ו/או יןבטון מזו  :רמו ח :רקעת קקומ תפה ותקרצר 2.2

    . 1חלק  1004מס' אלי שרי ןתק  פיל סטי:בידוד אקו  1045 לפי תקן ישראל מס' :י תרמבידוד 

   .1045' סמ  ישראלי  ןתק לפי :מי תרד ו דבי ; השלד סמהנד  יבלפי חישו עובי: .יןזומ ון טב: רמו ח :תקרה קומתיתו ה רצפ 2.3

   .1לק ח 1004לי מס' לפי תקן ישרא ד אקוסטי:ידו . בעץיות הלפי החלט :בשיטה

  ישראלי למניעת החלקה.ה קן תשות הם לדרי החלקה בהתאגורים יהיה נגד ניין המף בריצו 

  השלד. מהנדס לפי חישובי :י עובהשלד.  סדנמה  תכנון י, לפןו טמתועשים מבאלמנטים  וא ן,י ומז וןטב :חומר יין:נבה ותגג 2.4

   .1045 לפי תקן ישראלי מס' :מי תר בידוד .לובנטייםהתקנים הרודרישות  לפי הנחיות היועץטום: ז ואי שיפועי ניקו 

  לולבאם מכ .השלד מהנדס תיונחה ו לייכרהתכנון האד פיל הגילבשילוב ר מתועשת למחצה, /ועשתתמ :ץ ת חוקירו  2.5

 , (אחראו  יטונגבלוק תאי )א או  ,גבסבלוקי  גבס,חות ולובצד הפונה לדירות, החוץ קיר  ת שלימ ינ בדופן פ ,צהחממתועש ל/שעמתו

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

 .י הישראל יםקנתהמכון  של "ירוק ן ק"תו ת ים יהיו בעלי פנת רו י קו ת רו קצבעי ת

 חוץ: קירות גימור  2.6

 ניה. ם בהיתר הבהכל לפי התנאיקרמיקה.  גמתחיפוי קשיח דוו/או ותית,  אבן מלאכ  ו/או  טבעיתאבן  :עיקרי  ,פוי צי /חיפוי  2.6.1

 אחרים;   םיפוי חי משולב עם שכבות( 2טיח ) :חוץ  חי ט 2.6.2

 ת המקומית. שואום עם הרת ב םהציפויית וקלחו , גווןגוות ס נשלהאדריכל יהיה רשאי  :חרא י וחיפ 2.6.3

  ס נד ה מ   ת יו נח ה פי משולב, ל וא ו/ (אחר וא /ו)איטונג  תאיבלוק   אוו/בלוקי בטון   אוו/ מזוין  בטון  ירות: חומר:דהן יפרדה בקירות ה 2.7

 .  1  חלק 1004י הנדרש על פי ת"י  סט קו הא   ד ו יד הב   שיעור   ניקו את ע מקרה י   ל בכ ו   האקוסטי,   השלד והיועץ 

 .ה לפי תכנון האדריכלמשולב לפי תכנון המהנדס, גוב  או/ובלוק  אוו/בטון  :חומר וגובה :ככל שיש() תו מרפס בין  דהרפקיר ה

 :מדרגות י /רדח 2.8

גות  חדרי המדרל טיוסאק ה ודד הבי ;י המהנדסבלפי חישו עובי: .בלמשואו בנוי  או ן זוי מבטון  חומר:מעטפת: ת קירו  2.8.1

 דין. כלת ואי הור על פ יבוצע תוהמעלי

וק" מטעם מכון יר בעל "תו תקן צבע אקרילי )פנלים( כדוגמת הריצוף + טיח ום )וליבשיפ חיפוי ומר:פנים: ח ירות גימור ק 2.8.2

 . לתקרה לי( עדשראהי התקנים

 הישראלי(.  םניתקה  וןמכם עוק" מטתקן יר  ובעל "ת) סינטטי דיסוטיח   ה: חומר:רקר תוגימ

  דרישות התקנים הרלבנטיים,ללבן בהתאם אצו צמנט ר ט אוורצלן  גרניט פאו  ה רבן נסומאו יה המדרגות י ת:רגו דמ 2.8.3

 חלקה. ד הכנג ספסיםים מחוסטים( ופסרגות ומשטחי הבניים )פודמדלים תואמים לאורך ה ת שיפוובעלו

 .ןיכל ד יפיבוצע על  מעלית/יותוהת גו דרהמי /י לחדרהאקוסט  דהבידו דוד אקוסטי:י ב 2.8.4

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

   .ותהמדרג י/ חדרבאמצעות  :לגגעליה  2.8.6

 : יתמתקו מבואה )לובי(  2.9

ט  גרני וא קרמיקה  או)שיש(   אבן נסורה ת גמו, דחשיקבחיפוי  יהיה  םגימור קירות פני ומר:ח קומתית: ואה ב מ יםנרות פר קי מוגי 

  ים" מטעם מכון התקנבעל "תו תקן ירוק)טיח וצבע יבוצע הקשיח חיפוי מעל ה ,חותלפ  דלתותמשקופי ה הבוגעד לן, רצלופ

 עד לתקרה.  י(להישרא

לא   מונמכתה קרתשל  רהקבמ. הישראלי( םן התקנירוק" מטעם מכוי  בעל "תו תקן)טטי נ סי די ס+  יחט :חומר תקרה:גימור 

 .  רצלןיט פוגרנ וא הן נסורבא: ףו ריצזו.  המעל תקר יבוצע טיח

 :ראשית כניסה )לובי(מבואה  2.10

  תלבה משקוף דגועד ל לפחותוצלן, ניט פוררורה )שיש( או קרמיקה או גס חיפוי קשיח, כדוגמת אבן נ :חומר :ימור קירות פניםג

 .י(ראל היש םנין התקוכמטעם מ "בעל "תו תקן ירוק )י יל קראבע צו חיקשיח יבוצע טהמעל החיפוי הכניסה. 

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

  ןהעומדים בתק ו , "רמ 0.64-ד לא יפחת מדוהאריח הבשטח לן. צט פורג גרנייחים מסואבן נסורה )שיש( או ארר: מחו :ריצוף

 . למניעת החלקה 2279י לשראיה
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ן טבעי צבוע טוב חומר: גימור תקרה:ין סינטטי. לבבמצבוע משולב,  ו/אוטיח  ו/אוי  בטון טבע :הי נקירות חור מ י ג  ה:מקור חניה 2.11

 סימון חניות, לבמסעה לא משופעת, כולק חלומ בטוןת.  קומוה בין  משופעתבמסעה  ןבטו  רצפת חניה:גימור . טיט במלבין סינ

 ועה.נתט לפי הנחיות יועץ הלושיוור פמס

לפי   ר דומה,בין סינטטי דוגמת פוליסיד או חומלמטיח + צבע  קרה:קירות ות: חריםטכניים וא םי רלחד ים,חסנ מם לוזדורי רפ

 .החלטת החברה

  :ותףחדרים לשימוש מש     2.12

 מה. כדו( ויושיה )ככל כנייםים טר/חד

   -יים נם טכבחדרי :רהקת רגימו . (כו'וים מל, משחארונות   )למעט גומחות,יסיד, ולפ  תוגמדי טסינט  וע בצבעבצטיח  :גימור קירות

 . םמטעם מכון התקניקן ירוק" בעל "תו תכל הצבעים,  צבע סינטטי.בטון צבוע ב       

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

 לפי היתר הבניה. , המונטה פבורות לאש : פהשאצירת א            

 

  :תהערו 

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

  י הישראל התקן ת ם לדרישו התאיהיה ב ותפים(שים המובשטח )בדירות שוניםחלקי הבניין הבצוף  י רשל הדרגת מניעת ההחלקה  .2

    .הלמניעת החלק 2279

 

ידי מערכת נשלטת על חשמלית ה ת פתיחהגת, בעלזוגום מאלומיני ת לד התהי  ייןלבנ יסההכנת לד :ן ניי בל ראשית היסנדלת כ 2.13

  .אינטרקום ומחזיר שמן

 ר שמן.זימחלל ש, כות אדלתו  :גותדרמ חדרדלתות  2.14

 .חות פדלת טכניים:ים רחדות דלת  

    .(בדבל תומו הק י רב יניבבני יש ) :מתי וקדלתות לובי  2.15

 .יש :משותפים וחלקים   חדרים ,םכניי ים ט/חדר חניות, ,ותמדרגות, מבואות קומתי  לובי, חדר ,ן יי בנכל לה סי בכנ, הרו תא 2.16

  ולחצן קומתית האמבו/ר המדרגותקבועה בחד לילהורת בת לתאשגנון ה, ומנכל קומב ורת אהדלק  חצןהיו לים יור מג ן הבבניי              

   .מתיתה קוא ומב/ותגרדר המבחד ורא  תקלדה להדירך המתו

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

   וא, ןסחמלכל רד נפ  מונהילופין התקנת חלאו  ונה נפרד,המחסנים למהחשמל של כל ת ונר הזחיבו :דירתיים ניםחסבמרה תאו  2.18

 . בחירת המוכר והחלטתו עפ"יך המחסן שוימ ויירתי אל דה למונה         

 ים  ניין/הב של ף תהמשו כושהר שמל שלהחת ערכהזנה ממ : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה ו מל חיבור חש 2.19

   ךויין הסמ נבבקמו ימו  ו/אווך  מהס יןי נבבקמו ימו אך ין,  ר ישרתו הבני שא פותערכות משותל )יתכנו מנדס החשמנון מה כלפי ת  

 וישרתו גם הבניין, בכפוף לאישור הרשויות השונות(.   

 . תקומימ הות רש ה דרישת ה לפיר יהימספ. עיצוב הארמו י ובחזית הבניין יותקן מספר בניין חיצונ מספר בניין: 2.20

 

 פרטי זיהוי(  – 'לאמור בפרק א ירה )בנוסףתיאור הד .3

 : *ההדירבה גו  3.1

 מ'. 2.50-לא פחות מ ההתקרת י ת וף עד תחצ י פני הר מ דירהה בהגו    

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

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

שטח ה בדירבה ה. בכל מקרה גוהנמש  יות ותקרותנמכות מקומ יטות, הלכות, ברת, מעת קורולמעט תח הערה: *

 ת לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין. נותקה רה על פיידחלקי  יבע לגהקבו ילימנ ימה
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 .תהם או משי המשלה או ם די מוצמבדירה ובשטחים ה רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2

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

 (1)רותיקחומר  תיאור 

 ( 2)רותותקרות גמר קי
 (4)יחיפוחי ירא ותדימו

 ( מ")בס

 (4)פוי חיו (3)ריצוף
 מידות אריחים )בס"מ( 

 ריצוף
"ר/ מ"א  מחיר לזיכוי למ

 חדשים  בשקלים
 הערות

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

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

 ( 1)בטון קי בלו  בטון,  ח ב מט 
 אין ( 3)ה רא ( 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)ן ובלוקי בט , ון בט ל פינת אוכ 

 . ות בהמשך הערט בראה פרו אין ( 3)ה אר ( 2) האר ( 1)ן ובלוקי בט ון, טב ים וזדור ר פ 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)ן וטבלוקי ב  , ן בטו ם ר שינה הורי ד ח 

 ממ"ד 
 ן  זוי בטון מ 

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

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 ( 1)בלוקי בטון  , בטון 
 ןיא ( 3)ראה  ( 2) אהר

 . ךבהמש ראה פרוט בהערות 

 אין ( 4) ראה ןלפורצ  גרניט יו חיפ 

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

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

 . בהמשך רות בהע  טוראה פר אין ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)טון ב י לוק , בן וטב ת שרות פס מר 

 אין ( 3)ראה  2.6 ף י ע אה ס ר ( 1)טון בלוקי ב  בטון,  ש  שמ   ת ו ס מרפ 
 . 2.6ראה סעיף צוני ייר חק  י וחיפוי/ציפ

 שך. בהערות בהמ ראה גם פרוט

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

 דירתי  ן  מחס 
 או מחסן מוצמד 

 ( שהוצמד )ככל  
 ןיא ( 3)ה אר ( 2) האר ( 1)בלוקי בטון  ן, בטו

תכנון   פיחסן ל ירות מעובי ק 
 ןיכל ד יולפ  דס המהנ/ל כהאדרי 

 

 בלה: טלת הרו בוה תרו עה

  :חומר קירות ( 1)

 הלן: אים לנתות גבס בס או לוח בלקי גבבלוקי בטון תאי//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 םילירופפב הרוח -

 אלי(.רנמי / תיכוכז  /ם סלעי צמר) ג למ"קק" 12 תל לחופות שיפבצ 2בידוד " -

 :יהיו אחד מאלהמכל צד של מחיצת הגבס 

בעל  מ לפחות, מחוזק ומשופר לנגיפה "מ 15.9בי לוח בעו חילופיןמ"מ לפחות )מחיצה דו קרומית(, או ל 12.5 וביבע תלוחו 2 -

 (. תוח ק לפמ"/ק"ג 1000) בוההצפיפות ג

 . ותהלוח ספקן/ומפרטי היצר   תתאם להוראוהבו צוע יהי הבי פרטי

 למפרטיו.  םתמאהת תר בכתב את הלוחות ויאשות יבצע פיקוח צמוד אחר התקנ חופק הל סרן צי
 

ו אל  תירול קמעטפת הפנים שן שניתועשת / מתועשת למחצה, ה המת טיוצעים בשהחוץ מב ר קירותבבניה רוויה, כאש :ות חוץ רקי 

בידוד ": 1045נטית לרבות בת"י בהרל הנבתקי הידמעל ף פול בככ. האיאו בלוק ת  ןוטבלוק בבס, ג קיוות גבס, בלה מלוחוישע היהת

 בטון. "כעמידים למים" או מבלוקי  יצרן"י הרים עים המוגדקת בבלוהקירו יבנומקרה  רחצה בכל בחדרי, ל מקרהכב. (" םל בנייניתרמי ש
 

 :תו קרת/תו קירגמר  ( 2)

 בהתאם ההקירות. במרחב המוגן הגמר יהי  יה שלנהב רחומל  התאםבאו י + צבע אקריל חטית יהיה, ילונקונבנציניה : בבירותקהגמר 

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

 לבן.  :ון גו  .ילי+ צבע אקר העורף  הנחיות פקודל בהתאם היהן הגמר י רחב המוגמבינטטי. + סיד סטיח  :מר תקרותג
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 ן. ב: לן ו גו  .ליריקאע צבא חיפוי(: לל )בתחום תיםו ר שי צה ו חדרי רח קירות ב רמג
 

 :סותפרגמר קירות במ

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

וי  בנ  וא םנטייהרלבים תקנהתואמת לדרישות ה ומיניום משולב עם זכוכית עקה אלרת(. מאח קבעלא נ )באם :תעיצוב מעקות המרפסו 

 זית. גמת החכדו

 . ים הישראלי נקם מכון התוק" מטערי  ן קת ו עלי "תביהיו פנים ירות קו  תרו בעי התקצ כל

   :ריצוף ( 3) 

 ת. לבנטיו רישות התקינה והחקיקה הרדב' העומד (, סוג אפורצלן ה יותקנו אריחים מסוג פורצלן )גרניטרבדי יםרדהח מערכותלכל  

 ח. פוי קשייח ת ויר קבגמר ה צוין אלא אם כן ,תוחלפס"מ  7 הבבגו מר הריצוף רות מחויק הל היקף ם בכולישיפ הריצוף יכלול 

  .וליםיפשבך רשיח אין צובהם קיר החוץ מחופה בחיפוי ק תבמקומו

מים  תואה המכל סדר ת/גווניםדוגמאו  3-סדרות של ריצוף ו 4, תולכל הפח ג לקונה,וכר יצילכל מידת אריח, המיועד לריצוף, המ

 לי. יר ניטרהב ןוגובד מהם חחות אמגורים, לפ תורדי בשימוש ב יחיםפוצים ושכגוונים נ/תלדוגמאו

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

 .כהה ר ווון אפ גאחרת בהר ובהי בגוון אפורת  אחפוגות, בין אריחים(.  -ישקים מ

  י אישור והצהרת הספק( " פ )ע   פקה לאס   תן י נ  ו ינא    ס"מ  5/454  ת דו צוף במי י רבמידה ואריח ל   
 להלן:  ט פי כמפוראריח חלו מידות   יה חייב להציע לקונה סדרה נוספת או יהולם א   ו אל  ריח במידות המוכר יהיה פטור מהצגת א 

   )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המוכר( :   

 בנוסף    אריח במידות חלופיות    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  ון ם בגוה מ אחד    ת לפחו ,  ת מגורים ו רי בד   ש מובשי  כיחים גוונים נפוצים וש מאות/ לדוג   דוגמאות/גוונים התואמים   3-ו 
גרניט )   ן פורצלאריחים מסוג  .  סוג א'   . ס"מ   60/60במידות  ם  יחי רא  : ( ותמרפס ו שירותים,רחצה  רחדט ע)למ ירהבכל הד  וףצי ר -

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

מסוג  אריחים .  ' אג  ו ס ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33"מ,  ס   45/45  דות י ממ דייר  לבחירת ה  :רותת שי ס מרפם/ותי ר י ש/רחצה בחדרף צו רי  - 

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

 .לפחות   R-9  בשירותים ,  ות פח ל   R-11חת  ל 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  יחירת הדי ב ל  :שמש ותס במרפ ףריצו  -

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

 וכר. בחירת המ   ידות עפ"י אריחים במ(: שהוצמדככל  רתי אוי ד) חסן במ ףו צרי  -
 

  :רותי ק י חיפו ( 4) 

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

 יטרלי. נ רן בהי וובגמהם אחד   תמגורים, לפחות רומוש בדי ישם ב יחיצים ושכים נפוונגו/וגמאותלד

לוי  רובה )למי גוונים של 3 המוכר יציג לקונה בחירה בין(.  LAPPATO) ת"ימבריק חלק " ימורתהיה בג בין הסדרות לפחות אחת מ  

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

 

 תמבהסכ, ציעהל אישר  אהי המוכרס"מ.    30/60, ס"מ  במידות    . ( פורצלן יט  נגר )   צלן פור וג  מססוג א'. אריחים   :שירותים ,הרחצ דרבח -

  רה.נוי במחיר הדי ס"מ ללא שי 33X33ס"מ,  20X50ספות רט וכן במידות נודומות למפו  תו , אריחים במידקונהה

  -לתקרה  פוי ועדימעל הח. ותחלפ הדלתמשקוף ד גובה נוי מהמחיר ע שיא נה ללקו ה במידות לבחירת רחצה י/רדחב רותחיפוי קי

 . טיח + צבע אקרילי

 : טיח + צבע אקרילי. י ובקירות מעל החיפומ'.  1.50עד גובה   הצט בחדרי הרחורכמפ ותדיקירות במ יופ חי םית וריבחדר הש

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

עליון של החיפוי בקו הסף ה   ו ב י י התנור וסבורמאח  אם ו ת י קירות ו פי ח  -  BI  ת ידאינו ביח .  כאשר התנור ( ארון תחתון דה )מעל  ו העב 

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

 הקירות.  זהה לגמר הוי קרמיקיפח ו יקוסט ידוד אכולל ב  מובנית סגירהע וצה תבילוג לצנרת
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ת מעבר מים לחלקי ניעלמ םנטייבנים הרלדרישות התק  יפראות כל דין ול הו לפי ם יאטמוביוטרם  ירוזאב קזיםת והנהרצפו הקירות, 

 רים סמוכים. דחו/או  בניין

 

  ת:רו הע

  רבעת מענטיים למניהרלב ישות התקניםרדין ולפי דהוראות ם ייאטמו לפי ה ם באזורים הרטוביהקירות, הרצפות והנקזי איטום:

 . ם. סמוכים ריבניין/חדחלקי מים ל  

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

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

 מים". אריחים של"עד גובה ו א ,לפחותבטבלה לגובה המצוין עד שה יעת הקירוי פוגובה חי  - ותי קיר ופי ח 

  החלטת החברה.   ס"מ, לפי   60  -פחות מ   ן שאורכ באם יש פינות קמורות    , PVCו  ם א יו נ י יל אלומ ופ ר פ מ ת  ו נ י פ   יבוצעו   –וי  פ י פרופיל פינות בח 

 ף בדירה. ו יצהר שלה רקש ו/או הב טוליבצע ת לא הרהחב יפק יודגש כלמניעת ס - הברקהליטוש/ 

 וככל שתותקן    ר,כמנית הכבתו  ,לכלב וא /במדויק ו ,ןמותס מובהר כי לא בהכרחטת החברה, לן, לפי החקתותבאם – תרה/ו , קו רגולהפ 

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

 בח, ארונות למערכותגב ארון מטבמחופים,  תות ית וחזי קירו למעט בשולמ לפחות, ס" 7 בגובה  ,וף ר הריצ חוממ ם()פנלי – םי לשיפו 

 טום פינות )גרונג(. יק אלים, לל יפוש ו ויפיח .ם טכנייםוריזאו

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

 מ"מ לפחות. 1 של וחרומ

 
 (במפרט מכר זהאחר  עיףבס ו א טבלהב ךכ ן ויצ םא נו בפועל רקקתחסות בהערות לעיל יו יהם יש התיי ב ומתקנים לג דוכי צי מובהר )

 

 נות:ארו  3.3

   ח תחתון:מטב ארון    3.3.1

הכנה לכיריים   ,ריוהכל ה שוח שטלהתקנה  םאי מתפתח ה ךות יחר, וי, תושבת לכת, מגירות, מדפים הארון יכלול דלתו -

 לים. כח ידנה למ, הכ(הצתלה למל ונקודת חששו ינקודת גז לבקנה שטוחה, תאים להתמוך פתח יתחו בותוש)ת נותמוב

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

  וף. צ ימעל פני הרס"מ  90-ה יהיה כגובה סף עליון של משטח העבוד •

רטיבות של תחתית  עת ים למנ למי דימעפוי מ ובחיס" 10-קל( בגובה של כוס)ה נוי ב ההתקן הגבתון רוית האתחתב •

 הארון.

 מ"מ לפחות. 17-18ובי ( בעיץוו בוד )סנדל ץמעו יה יפים ון והמדאר הגוף  •

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

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

  תלוסימ תתהיינה בעלות ול גובהו ולכל עומקו. המגיר ת, לכ ולפח ס"מ 60ב ברוח מגירותהארון יכלול יחידת  •

 כת. ממת תופיוטלסק

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

 ך. ערה ו שווא  נרק קורמג'ית גמכדו לף נש ןולאחס

 לרכיבים המפורטים להלן:  םהיו בהתאיח המטב ארונותסוגי ציפוי     -

 ת.מתכ ותידרמינג. יופ טוספ / הקני: פורמייצו יציפוי ח  •

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

 כמפורט להלן:ר וכחר המ יבש קיםאו הספו/ר ג המוכצישי ניםו וך סוגים וג לבחירת הקונה מתוסוגי הציפוי וגווניו יהיו    -

ן  גוום בהמאחד ן ובל  בעבצ םהחירה, אחד מלב גוונים שונים 5ונה לפחות פני הקבהציג כר לוהמ: על חיצוניציפוי  •

 ניטרלי. 

  לבן. בגוון ציפוי פנימי: •
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וכר המל ינם, עהתק ל לאייר שדה טי ל. החהחלטת הקונהלרון תחתון הינם יח, תנור וכו' מובנים באקנה של מדתכנון והת -

 אלל) יים המובניםמלשבמקומות שיועדו להתקנת הכלים הח ,ת ומדפיםולתבות דתו, לראת ארון המטבח בשלמוק ספל

 הנדרשות.  נותההכ ( לרבותםילחל

 ;המשךערה בראה ה מידות: ( 1)  

 

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

  (,ןילפי העני 1,2 יםקלח) 4440 ת"י  תודריש ל קיסר או שווה ערך(, העונה ןדוגמת אבכ)  ימריתאו פולמאבן טבעית  ס"מ 2-מ

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

עם עיבוד בחזית  הבקנט מוג אלל התקנהיף העדי לשאהמוכר )הקונה רי ע"יקבע ו וד שאופן עיב הבגמו ןיו על טנק  תקןיו

 (. הזזיכוי בגין אי ביצוע  ינתןי אל. שטחהמ ף קיה כלב םכולל אף מי ,שרהמשטח 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(.אח ד בוד חול בהדבקה ולא וי האבן קיסר י אבן טבעית או לוחות ה ) ניטרלי. רי ההיה באלו י  אחד מגוונים, ולפחות

  

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

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

 . א"מ 2יון יהיה לעה מ"א ואורך המטבח 5תון יהא ח התחבהמט ך ארוןר אור, ומכלון. מטבח עלי מ"א ארון 2 -ב תחתוןח טבמ

 : ון כמפורט להלןעלי ן הור הצעת המוכר יתוכנן הא ל אתלקב ליט הקונהחה

 ינות.הארון יהיה רציף והמשכי ללא פ  •

ובתנאי   מס" 60ה ון יהיתן שגובה ארון עלי ני . ות"מ לפחס 30מקו ועו ותפחס"מ ל 75 היהי ןו הארון העליגובהו של   •

 . (הפלקה )מגנון לעמ ת העליונים תהיה כלפייחת הארונותשפ

 .רכוואל לפחות מדף אחד לכל ויכל וןילון מטבח ערא  •

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

     .'ראה נספח ג :י החיפווללה, הכיור, הס ח העבודה,שטמ  ,המטבח ותארונ ד עי ביכו יר לז חמ

 

(, סנדוויץ'לבוד ) עץ עשוי מן תחתו   ארון שירותים(, יותקןהחדר ב טעבדירה )למ הרחצ ירדחבכל אחד מ :(ן אחרים )ציי ארונות  3.3.3 

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

 כיור. ב בלמשו רץקוו וניא  / שימחרס / ש יל רגתי מחלידים, משטח עבודה אינטבל םרידפים, צימ, דלתות   

     אין. :חצהרהכוי בעד ארון לזי יר חמ                   

 

    :הערות

פעמיים   שבתמחו  מטבח. פינהר הקי  ן תימדד לאורךון התחתו אורך הארמידת  .ךרו א מטר 5 תחתון  מטבח ארון  אורך מדידת (1)

  .באורך הארונות יכללו  תך הארונו בתו ים בלשו המ( ררקט ממע)ל ב"יו כו  םי כירי למדיח, תנור, המיועדים חללים ן.ו האר ךראו ב

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

 ים אלו לצורך תחזוקה./חלפת אפשר גישהל שמשותפים. י  פתח/י גישה לקולטן/ים

 .הקונה להחלטת נתונה תחתון  בארון  ניםובמ 'ו וכ תנור ,חמדי לש ההתקנ ורךצ ל ן הארו  תכנון  (3)

 שיועדו  תו מקו במ  דפים,ת ומדלתו  לרבות, בשלמותו  המטבח ארון  תא לספק וכרמה על ,ינםלהתק אשל ונהקה החליט -

 .הנדרשות ותנההכ ולרבות( חללים אלל (המובנים הכלים החשמליים להתקנת

 .את הרוכשרה החבבו תנחה בע ובמועד תק הרבחשה מניםז חהלו י על פתו ו יר ח ב לעוח ו ד באחריות הקונה ל

 



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

 

                       _________ __                                             _________ ___ 
 חתימת המוכר                                                             ימת הקונהחת           

 

   ' , גב'א',  ים פחנס

 29  ך תו מ 15 'עמ 07.10.2021 : תאריך/ 12רה  ש מהדו "משהב  -כן משת כר למפרט מ  /*Rדגם    /חדרים   3ת  דיר /215 ש גרמב  אר יעקב  /"מבע  בטוצפריר שר זוהר  יה/נהב יכות א ל דמס

 

 ה: סכבי  יתתלי ם לי נמיתק 3.4

 . וני לתליית כביסהן מתקן חיצ תק יורות ת השיספממר

               הכביס חבלי 5ס"מ,  160מינימלי של  ךבאור 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-תקן יהיה קטן מהמ  ורךא ן שנית ק.יטלסמפ

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

ה.  בנמה רקי  על תנושמשמעו מתקן ממתכת מגולו ,שמפסת שצר/מרערך בח והוקן ש ותקן מתאפשר שי  :גג/לדירות הגן       3.4.2

  ס"מ.  160ל ימלי שני חבלי כביסה באורך מ 5ת לקיר. המתקן יכלול לפחו עבוקמ ב ויה יציהן יתקהמ 

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

 צף.מרו  חטשלמ ו/או ןובט טחבע למשקומ ו ביצ ייה ה ימגולוונת. המתקן  ם או ממתכתויומינ מאל ותמתקפל ותעזרו

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

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

 המשטח לש ןו ילעלס . מפןייהבנל הגשם שי מ  ף וסיאכת רעהפרדה מבטון שינוקז למ משטח ןיותק  יסהמסתור כב כל

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

 .מ"ר לתליית כביסה 1.7 לשוי שמר שטח פנשייאי סתורי הכביסה ובתנטכניות במת כוב מערלשל ןת ני 3.4.5

 

 

 

  .ךשבהמ תנוספו  ותערה גם . ראה()מידות בס"מ  ם בדירהותריסי  לונותח ימת דלתות,רש – 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

 אחר(

  דתכמות ומי
  חפתה

 )גובה/ רוחב( 

עץ )חומר 
  /םוימינלוא

 אחר(   /תמתכ

תיחה  סוג פ
כע"כ/  /רי)צ

 נגרר/כיס/אחר( 

  ומידת תוכמ
  חתהפ

 ב( רוח בה/ )גו

  /ץ מר )עוח
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 לבים חומר ש
  סוג פתיחה)ציר/

  /כ/נגרר ע.כ.
 ( רחלי/אחשמיס/כ

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 105/210-כ

 ור ידר דח

1 

 כ כ.ע.   ררנג וגג ' מז ומלא

--- 

--- --- 

1 

 ' מאלו  אלומ' 
 יל מחש גלילה 

 ינ יד בויי ל גכול
 260/225 -כ --- 260/225 -כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

.ע.כ  כ  רנגר ג וג ' מז אלומ  

--- 

--- --- --- 

 --- 120/120-כ ---

חדר שינה  
 1 יםהור

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 ע.כ .כ  רנגר ג מזוג  אלומ' 

1 

 דניי גלילה  ' אלומ אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

1 

 ציר רגילה  אלומ' מזוגג 

1 

 אלומ' מזוגג 

 סב נטוי
 )דרייקיפ(

+חלק קבוע  
 תחתון

 לצד הדלת 

1 

 ידני גלילה  ' מאלו  אלומ' 

 140/225 -כ 60/225 -כ 80/225 -כ

 "ד  ממ
)משמש  

   כחדר
 ( 2 נהיש

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
לה(.  )רגי ציר 

 ץ ופתיחה ח

1 

 ג ג ו ז מ מ' אלו 
  ות י ח נהפי ל

 א הג"

1 

 .  ככ.ע. נגרר   אלומ'  ' מאלו 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

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

          .א "הג  הנחיות
--- --- 
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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

 אחר(

  דתכמות ומי
  חפתה

 )גובה/ רוחב( 

עץ )חומר 
  /םוימינלוא

 אחר(   /תמתכ

תיחה  סוג פ
כע"כ/  /רי)צ

 נגרר/כיס/אחר( 

  ומידת תוכמ
  חתהפ

 ב( רוח בה/ )גו

  /ץ מר )עוח
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 לבים חומר ש
  סוג פתיחה)ציר/

  /כ/נגרר ע.כ.
 ( רחלי/אחשמיס/כ

  הח. רחצ
 כללי

1 
 + עץ 
 ר  או -צו צוהר/

 ה רגילציר 

1 

 גג ו ז אלומ' מ
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/100-כ 80/210-כ

  תיושיר
 םאורחי

1 
 + עץ 
 אור  -צו צוהר/

 יר רגילה צ

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- /10060-כ 70/210-כ

סת  מרפ
 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   ןסחמ
  )ככל

 צמד(שהו

 פח /ץע  1
ת  ט חלהי לפ

 החברה
 לה ציר רגי 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/200 -כ

 

 : ותואחר הטבלל ותערה

ניגרר  ,שתפלתה+ מילגר פתיחה=  (פ)דרייקיי טו נ בס, לת )נטוי(ה משתפתיח= פפ קי פתיחה,  וגס =הלרגי  ציר= אלומיניום,  מ' ו לא :מיליםביאורי   .א

מעלה,  כלפי גללנ  יס= תרה גליל ,קבועהכנף על  תי כאנ עהבתנואחת  = כנף גיליוטינה בקיר,  ומחה )כיס(וך גתל וא /ל כנף וע תכנף נגרר  =כ.ע.כ 

   .ו/או חשמלי ידני() ות רצועהבאמצע

 הדלתות/כ "תתאים לסהרה ללית בדיהכ תשהכמו לבדוב הלבטבם דריחמשל אחד   ראובתי יערים יכולות להופחד  לשני , משותפיםותנו לח/תדלתו  .ב

 ה. מצוינות בטבלת הוונלח

  םילחבויים הננעערכת בריחים מ ון( בעלתטחראשית )בי כניסה ה ללדמפמגן  ת דל: ןללה למפורטבהתאם  יהה ת -ים המגור לדירת  כניסההדלת  .ג

  הצצהת יינ ע, מי נוסף ניפר בטחון גס ורט להלן:מפכו 5044ס' מי לאר ן ישקתל תמ ן גליל התואגנו מנ ומופעלים על ידיים כיוונ חות בארבעה פל

משקוף בניה מפלדה  .ספר דירהומ עצור דלת תון, מתח סף ת מברש , טות"זונעה ו"רת ידי ,  רדנילצימגן רים, מערכות צי, (טלסקופית/)פנורמית

 . רחירת המוכוגוון לפי בר מגסה תהיה בניכה דלת. ורנתבבצביעה  היוף ישקו. כנף הדלת והמתופחמ"מ ל 1.25י של ובבע תנמגולוו 

על  23לי מס' אקן ישר תל אםהתודות בת לבות ה דלתהיינדרים חל הסינת הכדלתו ט להלן:יו בהתאם למפורירת המגורים יה דבם י פנדלתות ה .ד

כנף  . תוס"מ לפח 7 בהוגדלת בת הי תלמים בתחיד עמ ומרלו התקנת קנט מחיכלמים ו נה עמידות לי יהת ת לתובפתיחת ציר רגילה. הדו חלקיו

ם, ה, קיי קטיוסאק חוזק,  –י דותפק היבט ך בכלרע הושו אחר ילוי  סבורד ו/או מ מילוי פלקל מסגרת עם ים עקדבו מ  לוחות ית שמיה עשויה הדלת תה

 –בקים והד תוחול ותברללת נף הד. כחותלפ צדדים 3-מצופה בט( )קנ –כנף הדלת  קף הי  .ף לת והמשקו בהתאמה לסוג הדו ים יותקנציר אחר.

. ים דדשני הצ כת מתמיות ל ויד מנעו םע ,םמיות בלעמידתועש המתאים חיצוני מ או בציפויה מייקרפובו א בצבע  יההי ות:הדלתגמר ם למים. ידיעמ

  ונת התקחר אלהמשקוף  מה.אטיסי לדלת ויכלול פם תואגוון או בגמר וב ירמילובשות פ, בעל הל23ישראלי ן התאם לתק יהיה ב דלת:שקוף המ

ה  : יהיםפני לתות הגוון ד .תלהדכנף אור ב-וצוהר/צו פנוי"-"תפוסיבובי דמוי ול סעמנ ם,השירותיו תיה, המקלחבחדרי האמבט . םיעמיד למ הייה

  השונות לבחירות רוי אפש 3פני הקונה ג בלהצי ר. על המוכרכומה ראו הספקים שיבחהמוכר ו/ גוות שיציאה מתוך דוגמ ת הקונלבחיר םאבהת

 ון לבן.גו ב מהן היאת אח רשאות, לפח

ני לוחות בים משהמורכ, ת התקןשו דרי לפי יחותייל/בטגר( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  םאלומיניום ע סוג מ תוונ: חל"ד(ממ )למעט נותחלו  .ה

ו תקן ת ילהיו בעם יביהיכות ורלונחה. (מ"מ 6של יר או  עם מרווח, צדדיםי המשנ תלפחומ"מ  4 יובבע )זיגוג  ביניהםווח אוויר מרוכית עם זכ

ן  ל ידי מתקיעותקנו ית  נולולה. החונעי  הפתיחנוני , מנג תונ בומ דיותים, יצירים, גלגל ,EPDMומי גוג, אטמי גי זילרגס: ובכללם ם,ירים מקוריזואבי

 מיניוםג אלו סומ יהיה חלון :ד"מבמ ון חל  .ף כנף על כנ רנגרג ואלומיניום מזוג סוגנה, מבעל ויטרי יהיה  :רחלון חדר הדיו  עם היצרן.מטמורשה 

   .העדכניות ד העורף קופ בהתאם להוראות ,ררנג ף פלדהכנ מזוגג עם

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

 ם. יסעלי תריב יוה י דירה(ר הוא הקיים בתיי לפ הכלצה ומטבח )דר רחח, יםרות יה, חדר שיבטאמ ירפתחי הדירה, למעט חד :יםיסתר .ז
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 הפח . עוביתברוגמ לאטימהבים לשין הומי באטם ג ללוכף מוקצריתן במילוי פוליאו ומיניוםשויים פח אליס ערהת ביו שליהי  הזילה או הזבתריסי גל 

 . יניחה יד פת  נוןגנלי ומ חשמ ןל עם מנגנו"כנ ריסגלילה עם שלבי תיס גז תרר יורכב אריוד רדח. ביצרןת הפתח והוראות הדוהתאם למייהיה ב

גם   תרושית למרפס וניםפהים במטבח לרבות ,ץוחה וויריר לא אוורור ישבמטבחים ללא ם סניטריים ודריחב , ותי שיר דרבח - יר החוץ אוורור לאוו .ח

 י. יסות כהחוץ לרבות רפפ קירעד ל אוורר מכניבמ דיו צצינור מ יבוצעאו בחלון,  ו/ה בתריס יננה סגור א אם

יגוג זב םילבהמשותחים יתכן פ האלומיניום.עץ יו ו/או יכלהאדר  וןנתכ, עפ"י וןו פרופיל, גה דגם .ניוםמיולעשויים א םי סי רהתת ו ונו לחמסגרות ה .ט

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

 ל.ריכדאלפי תכנון ה(, "לבאו עמומה )"חפה שקו ,תיתבטיחוזכוכית  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 בועות או רפפות ק / ו   בכה בדלת ר מכני ו/או ס רו ו או   או ו/ חלון  ת  ו באמצע   עשה ( י שנרכש מחסן   ל ככ )   המחסן   ר ו ר ו או  .יא 

 . אש 

  .אשון/בטח תותקנו דלתוי ון תכי רות בקומת קרקע לדי ניסה באות, בכהכ תוש ר תלפי הנחיוציאה מהבניין: הי ת בקומת ירה/ו יסה לדדלת כנ .יב

  .ועקברג בוע סואין לק ,ור לשמש את כלל הדיירים בקומה(ום אמ)בחר קומתי לוץיחח תכפהמוכרז  הרבדי חלון ו/או ממ"דון לחב -חילוץ ח פת .יג

 יחה.פת חה וכיון ההפתיג וסן/תריס, לרבות חלו סוג ההפתח, ידות במ םיייתכנו שינו  "פתח חילוץ"כת מוסמכוה  ע"י הרשויותיוכרז ח שפתב בנוסף,

 2 -ים כד גבוה"סף הדלת וריצוף הממחיצונית.  נגררת,/נפתחתומה, הה אטדפל לתה דהינ גןמוה למרחב דלת כניס :ורףעפיקוד הות דריש לפי  .יד

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

הפרעה   רוצ תיר  רוהאוופתח וליד ר  ע"ג הקי ,עורף(פיקוד הות נחי הלפי )ון אויר סינ  מערכת התקנת רוק.פל תנים ני, ולנצ'()פ פלדה ותבדיסקא

תקינתו והתקנתו  הרי ש ן,הסינו  קןמתרה ע"י החביודגש שבאם סופק  (.2010י מא"א )תקנות הג ן.היצר ידות מ רכת לפימקומית. מידות המע

  וד העורף.ך ע"י פיקשהוסמכו לכ ורמיםספת ע"י הגנו  תתקינות ואטימובדיקת  יחייב  ש,וכי הר"עקו וריפן לכף, עור קוד הפיאושרו ע"י ו ו קנבד

ועל התואם בפע הביצו בריגעל ט המכר לבין הביצוע בפופרהמכר ו/או במ בתוכניות ן המצויןה ביירה של סתעת ספק יודגש כי בכל מקרינלמ

 רף.עוות של פיקוד הנ הנחיות מעודכ

אביזרים   ך בהתקנתרוהצעקב , "נטו"ת פתחים בטאות מידומאינן וות בס"מ, וערש מבניה מידות  , הינן3מס' בלה טות בטרוהמפ  ותמיד ה – תידו מ .טו

  ךמס ינות/קירותר בני דלתות/ חלונות/ויטמל של ,ניהםמי ל ייםפרופילים היקפמשקופים ו ןרות סמויות וכו/או מסג מוייםם סלבנימ כגון:ם משלימי

   ניה.תכנון והבבתקנות הש רכנדו לפתחים אל טח,שממידות/יפחת  לא יםבלחים המתקדל הפתוגקרה מ בכל .ין(הענ)לפי 

 

 לה זו.טבערות לאחר ראה גם ה - בדירה יטריםסנוכלים  מתקני תברואה – 4לה מס' בט 3.6
 

 מיתקן
 מיקום 

 אורחים י ותשר מטבח 
 כללירחצה ר חד

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

   חמטבר יו כ
 פולה( כת/ד)בוד

  ידותמ
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א( 

 --- --- --- --- א'  סוג 

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

 כיור רחצה 

מידות  
 ס"מ()ב

 --- --- בארון ב ולמש --- ---

 --- --- 3.3.3סעיף ראה  --- --- סוג 

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪  

 ים די יטילת לנכיור 
 '( ג) '(א)

דות  מי 
 )בס"מ(

 --- --- --- ( )א ראה הערה ---

 --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- אין --- זיכוי ₪  

 )ב'( השטיפגז ואר להאס

ת  דו מי 
 )בס"מ(

 --- --- (בראה הערה ) (ברה )הע ראה ---

 --- --- א'  א'  --- סוג 

 --- --- ין א אין  --- זיכוי ₪  



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

 

                       _________ __                                             _________ ___ 
 חתימת המוכר                                                             ימת הקונהחת           

 

   ' , גב'א',  ים פחנס

 29  ך תו מ 18 'עמ 07.10.2021 : תאריך/ 12רה  ש מהדו "משהב  -כן משת כר למפרט מ  /*Rדגם    /חדרים   3ת  דיר /215 ש גרמב  אר יעקב  /"מבע  בטוצפריר שר זוהר  יה/נהב יכות א ל דמס

 

 מיתקן
 מיקום 

 אורחים י ותשר מטבח 
 כללירחצה ר חד

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

 ט/ אמב

 ב'( )קלחתמ

  תמידו 
 "מ(סב)

--- --- 
 בטיה מא

 (ברה )ראה הע
--- --- 

 --- --- וג ס
מבטיה  אא' )

 ( רילית או פחקא
--- --- 

 --- --- אין --- --- יכוי ₪  ז

רים  ם קללה למי סו 
 ,רכיולחמים /

 )ג() ד( מהמשטח

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

 --- --- ' א א'  ' א סוג 

 --- --- נספח ג'אה ר אה נספח ג'ר נספח ג' אהר ₪   כוי זי 

למים   ה לאמבטיהללו ס
 )ה( רים וחמיםק

 --- --- (גערה )ה ראה --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- סוג 

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

ללה למקלחת למים  ו ס
 )ה( מיםקרים וח

 --- --- --- --- --- םדג

 --- --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- ₪   זיכוי 

 כביסהכונת מל ים(קר) ור מיםחיב
 )ז(חשמלוהזנת   לניקוזר חיבו 

 --- יש  --- --- ---

  שרוולל ן חיצוניתבדופ 4ח "תפ
כולל  , )ז(מייבש כביסהמ  אדים יטתפל
ת הגנה ומשקולתריס ת חשמל, הזנ

 . סגירה

 --- יש  --- --- ---

ר  ו יבלח ז, יקו ים ונ למ חיבור נה הכ
 ( )חכלים מדיח

 .(חטבמ ת בניקוז כיור הההכנה משולב)
 --- --- --- --- יש 

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

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

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

 

 : ואחרות טבלהל רותעה

 הרכישה(.הסכם מסמך אחר שצורף לאו בבטבלה,   ין צו אם ב קועל רבפ)הקיים 

ה קעראו מ ס" 40/60במידות בודדת ח במט קערת -נה: בחירת הקוכר יציג לוה. המ ה שטוחקן קערת מטבח בהתקנתות  : במטבחמטבח ורי כ (א)

במידות לפי   י(:טגרל ני )אינחולחצה שר רכיו  .טהוורץ/קוורץ גרניט/נירוסי ק סיל ס/: חרהקונהלבחירת ה ער. חומר הקס"מ 80/46 תבמידו כפולה

 . ס"מ 25/40 במידות .סחר : (הב"ששיות מש בהנחבאם נדר) ילת ידייםר נטכיו י החברה.ע" פק, שיבחרסיצרן/ה

בולת קיבעל דו כמותי ) חרס :חההד  מיכל .י נירוסטהבעל ציר  ,בדכ :אסלה ה מושב( מונחתבלוק" )-"מונורס מח יהאסלת שירותים תה: אסלה (ב)

 . 1385ת"י עפ"י ליטר(  6רוכה של ר ואליט 3ל שה ה קצרדחה

 ליאסטר.  פו פויציקפי, שלד עץ עם  חיזוק הי עלתהומוגני, במ"מ  3.5  ילי בעובירמר אקיה מחותההאמבטיה ס"מ.  70/170במידות  טיה:מבא

  ייל.א אמצופה מ תלפחו  "ממ 2.5ילופין מפח בעובי לח .גלווןלי ברזל מכה מפרופימיוי עץ בפינות ומיטת תמיל 

 ית אחת( ד ם בעזרת ים/קרי)ויסות מים חמי ין קרמי דו כמותל מנגנודגם מערבל /מיקסר בעכרום ניקל, וי יפבצ ו יהי וחמים מים קריםל כל הסוללות  (ג)

 תקינה הרלוונטית בארץ.הות ם בכל דרישיים העומד למים חמ תוסדר 3מתוך  לבחירת הקונהחסכמים". "ויכללו 

יהיה מסוג  ז המטבחהעבודה או הכיור. ברמישור משטח על ו קמומ פרח והם י-מים מיקסדגיותקנו ברזים מ המטבח ריוה ובכרחצהרי ו כי ב -

  מ.ס" 15ומק עס"מ  15ובה דות ברז רחצה תהיינה גיס"מ. מ 25גובה  ,ס"מ 20מק ן. עונשלף במידות להל ברז
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 . כרום ניקל בציפוי ,סרל מיקערבמם: גד :(באם נדרש בהנחיות משהב"ש) יםנטילת ידי זבר -

ט  וונן מו מתכ מתלה ן צינור שרשורי, לוי האמבטיה וכתית למיקס מהקיר, הכוללת יציאה תחם, מי קריחמים ום מילתותקן סוללה  :הבאמבטי  -

 זלף.מחות וס"מ לפ 60ומוביל אנכי באורך   סקופיהחלקה טל

 .לינ  ירזבו ב,ביול ור: חיבכוללת יפת אסלהטי שארגז/רים ו כיו קנת הת (ד)

 .: לבןגוון הקבועות (ה)

 תיצוני בדופן ח  4"פתח ל, חשמהזנת : ה למייבש כביסההכנ הזנת חשמל.ניקוז,  נקודת מים )קרים(, חיבור ל :ללתכו  כביסה נתכו מהכנת חיבור ל (ו)

 .ה שקולת סגירהגנה ומס כולל תרי ,כביסההייבש ממ פליטת אדים לשרוול

 בח.מטביוב, ולסיפון קערת החיבור ללה הכנו זברת: ללכולמדיח כלים  הכנה (ז)

 רי קצה.לא אביזר אחרת, צנרת נחושת בלבד לא נאמם לבא: גז' נקלהכנה  (ח)

 ית. עירונ קת מהרשת הה המסופטורבטמפרמים קרי : ם קריםמי  (ט)

   ר.וכיו הא דהעל מישור משטח העבו  םמוקקרי ברז המ=  פרח ע.קבו שרוול מתוך הנשלף  ראש ברז נשלף =  (י)

  חת. א יתדחמים, בעזרת י/ ר( = ויסות מים לקרים)מיקס לבערמ

 או שניהם. ברז ו/ ייתאו לפם, לראש מקלחת ו/ל מים חמים/קריציאה, שאונטרפוץ( = חלוקת כניסה/י) דרך-רב

 

 , ברצפה,ן(הבניי לללכים תפומש ון תכי )בחלקםלקולטני ביוב  ורתופתחי ביק  צנרת: ראח לכל צורך דירה, ספים באביזרי אינסטלציה נו    3.6.1

 אש(.   בויות כיוכמות, עפ"י דריש )מיקום כיבוי,ן מתזי יתכהאינסטלציה.  לטת מהנדס"י החעפ וכמות  וםיקמב, סמוך לתקרהב בקירות או

   יןב דקויפ בליוכז להעברת גוצנרת  פוצלמאו ו/ י מרכזיינ זגן מלמה. ניקוז ינסטלצדס האילפי החלטת מהנ ,מיקוםב י מיםארון למחלק 

 .  ידי למאהמיועד ום יקהמיועד למעבה, עד המ המיקום

 הערה:

או " עמודים או קורות"דמוי ות ואסטטי ויצרו בליטהתקנת כיסוי מבודד  יחייבו ידרשו(, ככל שבוי, )הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי 

  .בסמוך לקירות ורצפהו/או ת ותקרה  בסמוך לקירו  ,"ספסלים"

ביקורת, ולכן   פתחי  תכן וידרשו י   ן הבניי ה לגוב העובריםם י בקולטנדס האינסטלציה יות מהנ"י, והנחחשבון כי לפי התב לקחת יש ,בנוסף

 קה. זו תח כי צרגישה ל תם ויש לאפשרו ם א, אין לחסו אלו יקורת וע פתחי בצבי שריידהם בדירות ב

 

  בהתאם, התקנתה תהיה סולאריתה מערכת נדרשות כל דין. ראפי הו ה לתהי כת באמצעות מערלדירות ם הספקת מים חמי :מיםם חימו    3.6.2

 .  579אלי ן ישרישות תקדרל

נן  כלת שרמאפה פסקמ ללוצב זמן )טיימר( הכוקקן חשמלי והת עזראלמנט חימום עם  הכולל)דוד( דירה יותקן מכל אגירה  לכל     3.6.2.1

 ני ההפעלה. את זמ מראש

   מצעי חימוםים באימום המח ה, יעשתת מערכת סולארי באמצעו מים חמיםן לא ניתן לספק דית כל ראו לפי הולדירות שלהם    3.6.2.2

 . ר(ימ)טים מין קוצב זמן לחימום הקהת לרבותינם. עניימים בתקנים הקיבמדים ותם עוד שהמים המסופקים באמצעאחרים, ובלב  

 מחמיר מבניהם. ה ן לפילהלמפורט וראות כל דין או מהמה אגירה לא יפחת מיכל הנפח  3.6.2.3

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

      ציה.טלמהנדס האינס וןתכנ פי עליון ל גג או להך סמוב אושירות כגון במרפסת  שנגי מוסתר אך   קוםבמ :ודמיקום הד  3.6.2.5

 ילת ידיים. כיור נט . מבטיהורחצה, אקערות מטבח  :יםכלמים לם 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.Pפלדה מגולוונת, פקסגול,   :רות: מים חמים וקריםחומר הצינו  3.6.6

 פלסטי או אחר.: שפכיםפלסטי או אחר, : ין דלוח   

  הגז ודתהגז ועד נקור הספקת בדירה ממק רת גזלול צנ, מחיר הדירה יכיש :טבחעד נקודת הגז בממקור הגז ו ה מירדצנרת גז ב 3.6.7

   .ז דירתיג ונהמ לנה הראשית במטבח וכן הכ

 : יש. רהדי הכנה למונה גז ל 3.6.8
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  הערה:

 םמיקו או ב ,נית המגרשהמתואר בתכגרש ו במובמיקום הקיים  ם עם חברת הגזם בתיאו ת קרקעי/ים מרכזי/י ות צובר/ים תמצעדור באסי 

  .הותחזוקת גזת הנרת צה לחברת הגז, לעניין הנחמתאי יקת הנאה מ ן במגרש זצורך תינתהמידת ברה. באחר שיקבע ע"י הח

לי בע שמש את כלו לועדשנ של מערכת גז מרכזיתת , מיתקנים או צנר1969 - שכ"טן, תעיקרקהמוק ה )ב( לח59כי בהתאם לס'  זאתמובהר ב

 . המשותף  כושוו חלק מהרק, יהסת הניתנים לפירואו וה ניכל, מולמעט מ הדירות או חלקם,

 

 (ו טבלה זחר ערות לאה ה)רא תותקשורמתקני חשמל  – 5לה מס' טב 3.7
 

 פח ג'סנה רא לפון,טות דקו ונלנקודות מאור, בית תקע  י יכו מחיר ז
 

 מיקום 
 ר או נקודת מ

 ,תקרה /קיר
 ק מפסכולל 

 תקע  יתב
 רגיל 

 תקע  תבי 
רגיל, דרגת  

 נההג
44IP     

 ע תק תבי 
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;תקשורתנק' 
 .ון נק' טלפ

 נקודות  3 כ"סה

 הערות אחר/

 לדירה  הסכני 
 מבואה  ו א

1 1 - - - 

 ון+ לחצןמפע  -
 אינטרקום  -

  חדר ל האורת ק פס מ -
 . ת ו רגמד

ל  ולכ לוח חשמל דירתי -
 כות סמי ה בסגירה )ניתן שיהי 

 למבואה( ו לכניסה א
 . שקע   רת כוללארון תקשו  -

 פוניה/טלוויזיהטלן  ארו -

 יור ד חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 

1 

וספת  ת  -תריס חשמלי תוכנן  
ת  ל להפעלשמח קודת נ

   התריס 
 ( שמש פסת ראה גם מר)

 - - - 1 1 ים פרוזדור 

מ'   3 ל ע מ ורךור בא דרוזפב
ולל פניית  הכ או בפרוזדור 

לפחות  ור מא  דות נקו  2"ר", 
 יף. חל+ מ

 1 מטבח 

 
 
 
4 2 

במעגל  , כ"א 3
 ור: , עבפרד נ

ר  מקרמדיח, תנור, 
י עבור  תלת פאז 1+

 שמליות כיריים ח

- 

  למע  ע יהיה מיקום בתי התק
ה ככול  ח העבודמשט

נון  כ אם לתשר ובהתפ הא
ר  בתי התקע עבו  .המטבח

ר  ו בוע ות  חשמלי   ייםרכי 
ת  המדיח ימוקמו מתח 
 למשטח העבודה. 

 1 ינהש חדר
 רי  יקע

 ( םהורי )

1 
)כולל מפסק  

   (למנורה  מחליף

4 
  ם ליד ניי ש)

 המיטה( 
- 1 1 - 

 "דממ
מנורה לפי  
  ד הנחיות פיקו 

 העורף
 . נות פקע"רלפי תק  1 1 - 3

 כללי רחצהחדר 
 ( מבטיה)א

1 
 ים( )מוגן מ

- 1 
1 

 לתנור( תקע  בית )
- 

+  וםור חימ ע לתנ תקת י ב
  ן הכולל מפסק זמ  ן קוצב קהת

  עפ"י ם יקו ש במלדוד השמ 
 התכנון.  

ן  היכמפסק וורור מכני + א
 . שנידרש

 - - - - 1 תיםירו ש
 חלון, עדר בה

+   כנימ אוורורהכנה לנק' 
 מפסק היכן שנידרש. 

 שרות מרפסת 
1 

 ן מים( וג)מ
- - 

2 
  44IPת הגנה בדרג

למכונת כביסה  
 למייבש ו 

- - 

 מש ש סתפמר
 יור( )ד

1 
 ( מוגן )

- 1 - - 
פסק  יס חשמלי + מתר ולל כ

 . י ה ידנ פתיחנון  + מנג 

 שמש  סתמרפ
 ( הורים)

1 
 )מוגן( 

- 1 - - - 
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 מיקום 
 ר או נקודת מ

 ,תקרה /קיר
 ק מפסכולל 

 תקע  יתב
 רגיל 

 תקע  תבי 
רגיל, דרגת  

 נההג
44IP     

 ע תק תבי 
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;תקשורתנק' 
 .ון נק' טלפ

 נקודות  3 כ"סה

 הערות אחר/

 מחסן
 ( שהוצמד)ככל 

1 - 1 - - 

כאשר מדובר במחסנים  
ת, אין  דירו שאינם צמודי  

"ש  הבשינת מ מניעה מבח
ל של כל  שהזנות החשמ

ונה  חוברו למי המחסנים  
סנים  מחד למשותף ונפר

ן מונה  ילופין יותק לח ו בלבד א
מחסן, להחלטת   לכל נפרד 

 ו. רת י בח  פ"י וע   המוכר

 יסה כב מסתור
 (קיים)באם 

- - - 
1 

 פקט הכנה למזגן( )
- - 

 

  טבלה ואחרותת להערו 

   "מ. מ 2.5 נפרד עם כבלים זרם קיספבר ישירות ללוח למ, מחולי נפרדחשמל  י מעגעל גבבית תקע " = נפרד"בית תקע כח במעגל  (א)

  רד(.נספר כל שקע בנפ, דחנל איותר בפ  שקעים או )שני רגיל. למחשמזרם  וןהניז יבור מתקן חשמלילח = "שקע" בודד ור )רגיל(מאע קבית ת (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5וצע בכבלים יב  חיבורה

 ם עוד שקעיםות מחובר עהיל ליכו לל רגישמם חרהניזון מזשמלי מתקן ח רלחיבו  עם כיסוי, םמוגן מי בודדקע ש  מים: מוגן  מאור )רגיל( תקע בית  (ג)

 ת. ממ"ר לפחו 1.5ם ליבכ צע ביבור יבו הח נפרד(.פר כל שקע בסנ, נל אחדבפיותר שני שקעים או י קר)

  –דת טלוויזיה ים, נקובבין מחש –תקשורת  פוניה, נקודתטל דתת נקוקומפלט לחדר וכולליעה נקודות, מג 3  יה תקשורת וטלפון =ויז טלדת נקו  (ד)

  שתרלירה חיבור הד ללא דין. ש על פי כל רדכנהכול  ם.כבלי ר לקליטת שידורייבו, ואפשרות לחובה, כאמורח ריו ת שידלקליטר יבוח

 . כולל כיסוי 1ודול מ 55וקופסא  קירב ההכנהתקשורת ועד נקודת וז הורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכתקשודת הנט. נק אינטר /הטלפונים

 ה אחת. לקדת הדטורה(, כולל נקוארמאהיל/   -יסוילא נורה וכ)לה ראו תקקיר  ביל געבית נורה מאור נקודת  (ה)

לכמות   תוספת אינםוש' הה או קיר(, המצוינים בסעיף תקרור )בות המאשל נקוד  ן ההדלקהפואלבד אור בלית  קה כפולה=דת מאור הדלו קנ (ו)

 '. היף מצוינות בסער האומה דותנקו

הגנה  ת גבדרים מ  ה מוגןד אך אביזר הקצנפרבמעגל חשמל  שאינו בהכרחן וגתקע מ בית= חרו אא IP44ות הגנה עם דרגל י רגבית תקע  (ז)

 גבוהה.

נה  ההכת דד נקומריכוז תקשורת ועשב( הכנה לנק' תקשורת )מח שיכה בלבד.ט מ( וחו הכוונה לצנרת )"שרוול" תרחאין אם לא צוב"הכנה"=   (ח)

 .בקיר

.  (ספירלי) ר להט"חום" ולא "תנו פזר"מ ת הדייר(,תקן )באחריויוה ר הרחצלת חדד מעלימום נמצאת ר חכנה לתנוהבאם ה נה לחימום =הכ (ט)

 חימום כוללת שקע מוגן מים. ור ה לתנההכנ סופקים ע"י החברה.מ אלום מצעי חימ ודגש כי אלמניעת ספק י 

ם  ים את אותה/כבמ/דליקיםאך מ ם,ניהם בריחוק בי צאיונים הנמשי אביזרים נפרדים כיבוי, משנ  קה/דלהנות לודה/ות מאור הניתנק  =חליףמ (י)

 . אורמ נקודה/ות

ים. הנקודה תחובר ישירות  ירי נן לכמטבח, מתחת למקום המתוכה  ןובארת פאזית נקודת תל  תותקןפאזי=  לתתחיבור ת הכולל בדירת מגורים (יא)

 . תיירשמל הדוח החבלסק ית שקע והמפ ת בווט לרבוידה תכלול את כל הח. הנקו2.5/5בל בכ תחווטאזי בלוח החשמל ולת פלמפסק ת

 

   .יש: וראת מו וד נקקומה: ה קומתית: בכל בואדר מדרגות/ מח 3.7.1 

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

 . רגותד ש, לתאורת חדר/י מי . )משותף( שבתן ו שע ש.י :מבואה(

 סוי. כולל כי 1מודול  55סא ופק בקיר וה ת ההכנקשורת ועד נקודמשיכה מריכוז ת צינור וחוט ול כלתשורת ת התקוד נק :פון חוץ טל 3.7.2

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

 רישות הת"י. י דלפ ,נדרט סט  :: סוגי הדלקה/שקעזראבי  3.7.4

  ,רגיל( קעכולל ש)דירתי תקשורת ולוח  (בה בעתידת לצורך הרחחולפ דוליםמו 6-ל נוית מקום פל השאר)כולרתי י ד  לוח חשמל 3.7.5

 . יש :מפסקי פחת החשמל. סדנהמון לפי תכנ  מיקום: .שי :תוך הדירהב
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   כולל קוצב זמן. יש. :חשמלי שמש/מים,  ל לדודנקודת חשמ 3.7.6

 אמפר.   3×  25פאזי: תלת  :י גודל חיבור דירת 3.7.7

ם בדלת הכניסה  טרקות אינערכית למונחיצן, ותשתית פנימית וו ת פעמום הכוללכת אינטרקמער. ש: יקוםנטררכת אי מע 3.7.8

דרי חד מחבאור  ע/דיב פומית שמ ירה, וכןדיסה להאינטרקום במבואה או בכנדת קות נם א יש למק :קוםי מ בניין.הראשית ל

 ם בדירה. ריגוהמ

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

  2010-( תש"ע3 מס')מיתקן לאנטנות תק'  ה רב ערוציתויזית טלוליטלקים בללכ לחיבור הכנה :ויזיהו טל רי יטת שידו הכנה לקל 3.7.10 

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

 ית )אק"א(. נות לקליטה אינדיווידואלני אנט יתק"מ( ומאקות לקליטה משותפת )טנמיתקני אנ                   

 חרחובה אם קיים הסדר אהשידורי  ת לקליטתטנונ פטור את החברה מחובת התקנת מיתקן לארשאית לית המקומ הוועדה  . 3.7.11 

 לום. תשא ובה בלורי חידט שכל דירה יהיה ניתן לקלו בהמבטיח ש

 : יםמיתקנים אחר 3.7.12 

יש  ת שירות, רפסלמ יםחוץ לרבות במטבחים הפונ  לקירבחים ללא אוורור ישיר במטם וריים סניטריי שירות, בחדבחדר -

   ת כיסוי.פרבות רפר חוץ, ללקי להתקין צינור מצויד במאוורר מכני

ראלית  ישרשת החשמל ה לי ור תלת פאזבוחיתאים לרכת תמעה .הדירתית להחשמ של צריכת לניטור ולבקרה תמערכ -

 ם. תניהמשמל פי החש ריזנת תעהאפשר ות

 ם)שלושה חיישני זר ב המודד זרם חשמליסת כל רכיתבסר מאשידה בלוח החשמל הדירתית ת מדיחיד :המערכת תכלול

יג צ ומ רה מקומיתצוב נתוניםאת ה בדמעוי המקבל טאלחו  דיגיטלי גידור אלחוטי, צשורת ל, יחידת תקש(לת פאזיור לוח תעב

  מ' 1.5במקום נגיש ובגובה   ה,כניס/ במבואת ה דלת הכניסהך לסמוה בם הדירני הצג יותקן בפ ברורה. רהאותם בצו

 ספית.  כותם הואת על ט"ש(ו)בק ברתוהמצט פתשוטה יציג לפחות את נתוני צריכת האנרגיההצג צפה. מהר

 .3.5 ת פתחים סעיף גם בטבל אהר  תיחה ידניפון רבות מנגנל ,םי/תריסעלת ההפל  לקודת חשמנכולל חשמלי  םי/תריס -

 

 : קירור / חימום, בדירה קני מת   .4 

 ן. אי  זי מרכ י דירתי מינ מיזוג אוויר 4.1

    :תכלול ראש ,פאזי לתת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת ההכנ

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

 ;ירההד חלקי לכל צרוק יעיל יראוו 

 הרצפה  במילוי ונעה כנסת בקירמו מליחש ופיקוד נחושת צנרת של "צמה"ת לרבו הנדרשות תשתיותה עיצוב .2

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

 עד ,גבס לוחב ייסו כ תבאמצעו ההסתר יכלולד  למאיי "הצמ"ה מוצא .סהיהכב וז מסתוריקלנ או פהרצ וםחסלמ

 .בפועל ערכתהמ להתקנת

 .המסדרוןיר ק על התרמוסטט למיקום עד המאייד יקוםממ קיר ודפיק ל קרי שרוול התקנת 3.

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

 .יםעבהמ / המעבה םיקולמ ומוסתר עצנמו קוםמי 5

להתקנת מזגנים   כהכנהרת ניקוז צנ גם צעתבוה, השירותים והמטבח( הרחצרי הדירה )למעט בחדרי מחדחד ל אבכ .יןא :מזגן מפוצל  4.2

 יה צאה יה ה ומוצפהר ובמילוי  רר בקיקוז תוסתילחדר. צנרת הנ  ץז מחויבוצע ניקו ין הדירתרחב המוגלמ .עיליים )מפוצל(

ר  וצא הצנרת יוסתר עם אביזום ממהנדס האינסטלציה. מק  נוןלתכאם ול בהתהכמתחת לכיור, לסיפון  יןה או לחילופ פהרצעד מחסום  

 גור עם פקק. מתאים וס שתיחרו

ע מור, תבוצכאת זית אחי מרכינ מ תעות מערכצה באמלכל חלקי נו מאפשר מיזוגי ירה איר תכנון הדוזוג האו מהנדס מיעת יקב ככל שעל פי          

 יקוז מים.ת נ צנרו רבות צנרת חשמל, צנרת גזות לל את כל התשתיות הנדרשכלושת ירהלקי הד ח וצל/ים ליתרתן/נים מפזגהכנה למ ף וסנב

   .איןיין: בבנית רכזרכת מעירתי הניזון ממיר דמיזוג או  4.3

   .איןדירה: הימום ם מים וחימו רות להפרדת חשאפת לעמים, ב רים לטו דיאידי תנור גז דירתי עם ר מערכת הסקה הפועלת על  4.4

 שקע מוגן.ום הכוללת חימר תנוודה לנק בטיה תבוצעי המקלחת ואמבחדר. אין :חשמלב  ום הפועלחימנור ת  4.5
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 . : איןםבקטורים חשמליי קונ  4.6

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

 ן.אי : םמיתקנים אחרי   4.8

 

 :  חסן דירה, במת בוי אש ובטיחו ב כי י ר ו סיד* .5

 .ש: ים נרכש()בא ן מחסב .ותע"י רשות הכבאדרש יככל שי :הבדיר ם(:נקלרי ירמטית )ספוטו אש אי בו כת כי מער 5.1  

 .תבאוהכ רשות ידרש ע"יככל שי :עשן גלאי  5.2  

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

 

 

 :עבודות פיתוח ושונות .6

 חניה  6.1 

      ;רשמגה וםבתח :כולם. ניהלפי היתר הב: הבניינים ללכ קומות חניהסך הכל מ 6.1.1   

 אין. (: רטפ)ל חרבמקום א חניות    

 ן בתוכנית המכר. צויכמ: םמיקו  היתר הבניהפי ל :חניות ספרמ: יש, פת(משות/תי ם )פרטכי לנ חניה 6.1.2  

   מירש רה נכה )עם הצגת תג נכהיתימכר לרוכש דספח החניה להיתר, נ וח ובפיתבה/כמסומן בתכנית המגרש/סביכים חנייה לנ

 כה.נ  ינור שאיילד ם וג דירי הבית ן כללנכה, בי ה(, ובהעדר רוכשרבותחה רדם משמטע

 .  2.11יף סע  אהרמקורה:  ההחני  רצפת גמר 6.1.3

 יש. : לחניה מהכביששה גי  6.1.4  

 מכר. פי סימון בתכנית הל: קוםמי   ות.אחת לפח: פר חניות לדירהמס 6.1.5  

   .אין :לחניהבכניסה חסום מ 6.1.6  

 ש רגהמתוח פי  6.2 

 החיצונית  הרחבה .יןינבל  הכניסה למבואת עד מהרחוב יצוניתח  כניסה רחבת נןתתוכ המגרש בתחום רחבת כניסה חיצונית:   6.2.1

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

 . ל גוון בהירהניתן בע יה ככלהריצוף יה : בטון/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית/ומר גמר: חמדרגות/שבילים 6.2.2  

 : אבנים משתלבות/ אבן טבעית חומר גמר .יש: מרוצפים םמשטחי  6.2.3   

 אם גינון חסכוני במים בהת )על פי תוכנית אדריכל הפיתוח( .יש :צמחיהרפת(. מצו )על פי סימון בתכנית .יש: חצר משותפת 6.2.4  

  להנחיות משרד החקלאות.    

 שים רדודים בלבד )לא עצים ה בעלת שורי ל תקרת בטון מותרת שתילת צמחמע )כולה(. טון.במעל תקרות  חצר,   

  (.-ולא צמחיה עמוקת שורשים   

  .יש :בכת ממוחשראש מער כוללרש גבמ הי קהש רכתמע 6.2.5  

 לשטח  ונההכו ה/חלקה(כולה קרתמעל  ית המכר )חצר,לפי תוכנ  :דרצר מחאה לחיצי ; שי:  ות הגן דירדה למו צ חצר, 6.2.6  

   .לא מגונן וללא מערכת השקיה   

 בעת הרוכש  י ע"ה שעי  ין (הבני לי משו מים  ות פרטיות )להרחקתרידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצס :רההע   

 .  רטיתפנה הי סידור הג     

 , וחות וכו'(ש צנרת,מרזב/ים, )חלחול  ,ומיםב וביז, ן גישמה/ות, ג יתכ:  דירת גן ודה ל ר הצמ, בחצתו ות משותפערכוט מירפ 6.2.7  

 (.כנית המכרוושלא בהכרח יוצג בת ןהעניי ל לפיהכ) ייבוכ ,תרקשותחשמל,    

 ספת  אה נויצי שישככל  מ'. 2.5של ת חומק לפובעו מ"ר.  7-מ תלא פחוח יש, בשט :ירת גן ד ל דהומחצר הצוצף במרטח מש 6.2.8  

 . צדכל מ מס" 30ברוחב פתח היציאה בתוספת  ותמ' ולפח 1.20של ינימלי ומק מבע  מרוצף ית יהיה משטח לחצר הפרט   

 ויות.  ת הרשישודרלפי היתר הבניה חומר:   :ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.9  

 . חברהה עתי קביולפ  אושרתמוח הת כנית הפילפי תוע בה ממוצו בג   

 . אין(: בחלקה הקומה פתוחת )מפולשודים מת עמו ק 6.2.10  
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 תמשותפו  ערכותמ .7

 : מערכת גז 7.1 

 כנית  ר בתוואהמת ובמיקום ,עם חברת הגז ם, בתאו קרקעי -גז תת י/צובר אמצעותב כזימרדור יס הכנה לאספקת גז:   7.1.1  

   ת הנאהוזיק נהת הצורך תינתבמיד ומית.המק  תושישות הרדר יעפ" וא/ו חברהקבע ע"י היחר ש אבמיקום  בניין אורש או הגמה   

 חברת הגז. ותבעלב הינם ,בזאת כי צובר/י הגז כאמור הרמוב  ותחזוקתה. נרת הגזנחת צלה    

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4לה בראה ט: םמיקו יש. : הדירה ךו תב פקת גזרת אסצנ .317.  

 :שאלכיבוי ים ר סידו  7.2 

 ועץ הבטיחות. י הכיבוי והנחיות "י רשות ע דרששי ככל :י מדרגות/בחדרלהפעלת לחץ  ערכתמ 7.2.1  

 ת.הבטיחו יועץ ת  חיונדרישות רשות הכיבוי וה ע"י שידרש ככל: במבואות/פרוזדורים עשן  קתליני  מערכת 7.2.2  

 עץ הבטיחות. י והנחיות יוכיבורשות הישות רדע"י  רששיד ככל :ם(ינקלרי תזים )ספרמ – יתי אוטומט כת כיבו מער 7.2.3  

 נחיות יועץ הבטיחות. הוי ויבת הכו: יש. לפי דרישות רש ותכולתן   בות ארגזי כיבוי כיבוי לרמדות ע 7.2.4  

 הבטיחות.  ץעוי  הנחיותבוי וכית הוע"י רש ככל שידרש עשן: גלאי  7.2.5  

 םשותפי מ םבשטחייבוי ארונות כ)הידרנטים( ו בוי רזי כי , באש י כיבו ו  י ילוג כותרמעלרבות הכבאות,  י דורסי כל ערה: ה     

 . תכמות לפי דרישות רשות הכבאו ו מיקום  פרטיים, או     

 יש.  :בחניוניםור מאולץ ראוו  7.3 

 ן. אי: ת(הדירו ת הזנ ל) מיזוג אוויר מרכזית תמערכ 7.4 

 . יןא  רים:ימוש הדיי שם לי /ויר בחדרמיזוג אמערכת  7.5 

    הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת קמוימו דוארה  בותתי יקום:מ לדואר שגוי. 1ועד הבית, לו 1דירה, לכל  :רבות דואתי  7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית תובעל יוויה   ,בנייןל   

ן  בבניי  דייריםלל הימוש כים לש/רחד ים(,ותפשים מקחלב)ורה מערכות תא ים,מ  מאגרים, ת משאבוסניקה ומ  תוכער: מריםים אחקנמית 7.7 

 המתכננים והיועצים. תוכנית לפי :מיקום וכמות .וכו'  ת הבנייןבסמוכים לטו יניםבבני או  וכים,סמ ניםיי ולטובת בנ  

 

 נה למערכות תשתית בחיבור המ .8

 מית.המקו תויות הרשהנח  לפי :צרחל  פרדנ ונה מיםמש; י :לבית שי ראמים  מונהיש;  :י זרכמים מ ר לקו בו חי  8.1  

 יש.   מרכזי: חיבור לביוב 8.2  

 ; יש. הוראות חברת החשמללבהתאם  ,ת החשמלניין לרשור הבחיב 8.3  

 . וניםלחב' הטלפ ההדירחיבור ל ולכ: לא היתר(ל השקב) תכנון והבניהתקנות ה לבהתאם  :בור הבניין לרשת הטלפוניםי כנה לחה 8.4  

   (.3.7.10 ף סעי )ראה גם הכנה בלבד .אין (:טאינטרנ/הלוויזי )ט ורתשקשת תלר ן יחיבור הבני  8.5  

 ודות שביצועם בפועל בעבמחיר הרכישה.  כלוליםרכי גישה, דיקוז, ם, נ יומכמדרכה, קירות ת : כביש,רשכללי הגובל במג תוחי פ 8.6  

 .יות החברהרחם באית אינומ מק רשות הע"י הה שעי  

 . בלבד( 3,4ם נייבבני ) -דחסנית ים,יידנ  כליםמי :רמיחזו  /ר אשפהדבח 8.7

 . יש :פהור אשלמחזמיקום 

 .דות בלבקומ  יבבניין רב  ,יש :המגוריםומות בק קומתי  ופתח( )שוט פהשמצנח א

 . הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה

 

 רש( גמ בכל) רכוש משותף .9

 : משותףה ושרכה יאורת 9.1 

 . בתוכנית המכר םפיתכמשו נום סומאב: יה משותפיםנחמות מקו  9.1.1   

 . אין: (לקיתח פתוחה ועמודים, סהכני קומת ) יתחלק ולשתקומה מפ 9.1.2   

 החלטת בחברה.לפי : ירותדמחסנים שאינם צמודים ל 9.1.3   

 ;   מ"ר 20-ות מחפלא  :3,4 ניםניי בב ;מ"ר 14-מ תלא פחו :7,8ם ניי יבבנ. שי: בקומת כניסה (מבואה )לובי  9.1.4   
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 .  יש: )לובי( קומתית אהו מב 9.1.5   

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

   ; 3 :3,4  םניבבניי ;1 :7,8נים בבניי: תמעליו  מספר; : ישתמעליו : יש; מעלית פיר 9.1.7   

 יש.: על הגג םמיתקני על ידי ספותהק להח ותפחל :תףמשו  גג 9.1.8   

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

 אין. : חדר דודים משותף 9.1.10   

   תמכמוס וש רשותאחר שתדר מיתקן לכו,  ותמערכות סולארי :( כגוןותפותשמ או/וות ייש מערכות טכניות )פרט: הגג מיתקנים על 9.1.11  

 ן. יהד לכ יעל פ   

 . שי  ;גינון לא לשטח  .ש: יומי המגרשתוח בתחפ ושטח רצח 9.1.12   

 ה ור אשפמחז זוחדרים טכניים, מרכ רתת תקשוכות לרבודרי מערח: ם של הבית שהינם רכוש משותףפי וחלקים נוסים מיתקנ 9.1.13   

  המכר.  ותי נוכת ותף בש משורכם כימסומנ ה חרים במפרט זה,א םרקיבפכמפורט ומתקני אשפה ו   

 

 משותף: ש הו מהרכ םא שאין להוצי  (מיםיקי אםב) ים/קלח 9.2 

 )מילוט(., תמדרגו  י /דרח 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 ה לחניה משותפת.גיש 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה.  9.2.4  

 י קומתי. לוב 9.2.5  

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

 .מכונות דרת אל חו גחדר מדרגישה מ 9.2.7  

 . ים(תפ)משו  ני/יםטכ דר/יםחתי ללובי קומ מ גות או מדר מחדר השגי  9.2.8  

 .על הגג םמשותפי  על ידי מיתקניםוס התפ –חלק הגג  9.2.9  

 .יותלמע 9.2.10  

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

 ף. כוש משותכרהחברה "י עגדרו ויככל שוחלקים טכניים  ם , חדריתו ות פרטימעט חנילן וי חנ קומות: חראק חל 9.2.12  

 

 משותף ית ב 9.3 

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

 מצוי  ה של התקנון  אהשנה הור מ בטל אומ על הביתלהחיל  ועתדבש ובית אעל ה חלן שו ף והתקנירשם כבית משותהל ועדמיה    

 :םו עניין; ואלה הענייניאות עלהמכר פרטים  וזהלח , חייב לכלול במפרט או לצרף לןהמנויים להים עניינ המן  ת לענייןחסהמתיי    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 ; לדירהמוד צה  ותף ש רכוש המעורו של החלק ביש (2)   

 יו; אלבקשר  ביםיהמחו  םישותף ובשירות הבית המת בהוצאו תההשתתפושיעור  (3)   

 ניהול הבית המשותף; ר החלטות בדבלת רי קבדס (4)   

 וק המכר דירות; )א( לח3יף עכון בצו בדרך האמור בסשר השיעניין אחר שקבע כל  (5)   

   ביר, כמי שהתחיוזה המכבחהאמור  ף ו, על א( יראוהא) ןטק  ף בסעי וייםנהמ ים נמהעניי  פרטים על עניין רסא משלמוכר  )ב(  

 המשותף.   ל הביתע ניין יחולוו ע י אות בי לגנון המצו תק ראות השהו    

 

 צמוד לדירה: שותף הל החלק ברכוש המו ששיעור 9.4

 . ותי וש הר שתובכפוף לשינויים בהתאם לדרירקעין המק קבהתאם לחו
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 :יתהבניהול  בר דבת טו לקבלת החסדרי  9.5

 . 1969 -תשכ"טקרקעין המ בחוק ה עפי הקבו היה עלי 

 

 :מחויבים בקשר אליו ובשירותים ה ותףת המשבי הת פות בהוצאו ר ההשתתעו י ש 9.6

 שויות רנויים בהתאם לדרישת הפוף לשיוק המקרקעין ובכלחבהתאם  

 ה.רבת של החהבלעדי העתיקבי ותף לפ המש תביב תו לדירו המשותף ויוצמד שוכמהרם החניה שבתחום המגרש מוצאי תעמדו .א

 החברה.  לתה הבלעדית שביעלפי ק תף שות שבבית המו לדירומדצף ויותומש ו מהרכוש הים יוצא סנהמח .ב

 לעיל(.  9.2.9ף החלק כאמור בסעיעט מרפסות וגגות )למ .ג

 מוצא מהרכוש המשותף.   רש(יש במגככל ש) חדר השנאים .ד

 

 

 שותף. מ ה  תביה נציגותול ה נקול ו שיועבר מסמכים נוספים ' א ספחנ

   .ותלירות כלעה ספח ב' נ

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

 

 ט:רשל המפ חלק בלתי נפרדכו פ ורצי  תוכניות אלו 10.1  

 רה. די הל ש ת(יו)חיצונ ותות כלליידמחדר ול מידות של כלת הכול 1:50 -ה לא קטן מ דיה בקנה מ ריד ה יתנתכ 10.1.1   

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

 ה. מובקמשותף ה שכוהר ימוןסללת והכ 1:100 -ן מנה מידה לא קטקב תסיויפתכנית קומה ט  10.1.3   

 כוללת סימון הרכוש המשותף  ה 1:100 -מ קטן ה לא ידמ נהרתף בק מת ת; קומו שו לת מפומוומת כניסה/ קותכניות ק 10.1.4   

 . 1:200 לום מוקטן לקנה מידהבצי ; תכניות אלו ניתן לצרף צמדיםושטחים דירתיים מו   

 . 1:100 -מ  ןקטלא  נה מידהית קומת גג בקנתכ 10.1.5   

ת  פשותמ חצרן ימוללת סכוה 1:250ידה מ  יה בקנהבנ  היתר לתבת המקומית לקוגשה לרשוהמגרש כפי שה  תתכני 10.1.6   

 וגינות צמודות. 

 

 פידין לרבות על  כללם אהתבשיש למסור  ת ולחומרי הגימור,וכרלכל המע ושימוש אות תחזוקהו הורעת מסירת הדירה יינתנב 10.2  

 ן: יינת בעודיר  רמכק הוח   

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

 מיזוג אוויר,   ערכותממערכות בטיחות, בות השירות המותקנות בדירה לר תוערכעת של ממונזוקה תחו לתוקה כולחזת )ב(   

 באלה.לקטרומכניות וכיוצא מערכות א   

 . ותרשדאם נ יות,תופותק שוטפות אפיון ביקורותות ויר דת )ג(   

 ליצירת קשר.  פוןמספר טלק ו ספרן/יצת מולרבות ש, ם בדירהניקתהמו  ותשל ציוד ומערכת אחריות טכני ותעודו טרמפ )ד(   

 

 הגימור של   רימחוו ת של המערכוקה תכנית והוראות תחזו   ה בבנייןמסרת הדירה הראשונלו נ  ימסור לרוכש דירה אשרהמוכר  10.3  

 עניין: ב  מכר דירותהפי חוק  על תודין לרב לכלם תאהור בסה למבחויש שהבניין   

 . ורםעל גימ ייןי הבניברכל חזוקת כלתשוטפות ת ופעול א()   

 ג  מערכות מיזו כות בטיחות, מעליות,מערהמותקנות בבניין לרבות  שירותהקה מונעת של מערכות תחזוקה כוללת ותחזו )ב(   

 .באלה וצאיכו  יותנקטרו מכיר, מערכות אלו או   

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

 ן ליצירת קשר. טלפו שמות יצרן/ ספק ומספרכות המותקנים במבנה, לרבות רומעל ציוד ת שאחריות דועוטכני ותט מפר )ד(  

 יה. למייסקפ ספרמ ו טלפוןח לרבות מספר ויתפוה ותבניין, המערכצוות המתכננים של ה רשימת )ה(   

 ת  ת בטיחורכות, מעור קשות חשמל , יתה סניטר צילאינסטל ות בלבד ששותפ מערכות המ( לAS MADE) תוכניות עדת ()ו   

 האמור  לפיה על רוכש הדירה סמכים האמורים הנחיה בכתב ורף למהמוכר יצ נה ובפיתוח.ומערכות אלקטרומכניות במב   

 נויה.ה( מיד עם מינושונה שתמארה) ותרהדי יבעל לש ועהבת או הק לנציגות הזמני תםוא רסולמ   
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 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 ולדירה רות כלליות למבנה הע

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

 . 2010-( תש"ע3 מיתקן לאנטנת תק' )מס' .2

     יתקני אנטנות     : מיתקני אנטנות לקליטה משותפת )אק"מ( ומ 799ות לקליטת שידורי החובה, לפי תקן ישראלי, ת"י מיתקן לאנטנ  בבניין יותקן              

 לקליטה אינדיווידואלית )אק"א(.              

ח שבכל ר אחר המבטידקיים הסאם  טת שידורי החובהקן לאנטנות לקלימיתמחובת התקנת החברה רשאית לפטור את וועדה המקומית ה .3

 .דירה יהיה ניתן לקלוט שידורי חובה בלא תשלום

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

 עוברות. 

)ברזל( וכן התחמצנות מינרלים   ,"עיניים" דלי מרקם, גוון, גידים,בות כגון: הי יתכנו תופעות טבעף לתקנים, ובכפו וף וחיפוי באבן טבעית, בריצ .5

 המקצוע  ולכללי התקינה ישותלדר בכפוף  הכול .המוי חלוד ת בכתמים דוהמתבטא

פינות  םו/או שיפולים לא יבוצע קיטובחיפוי קירות . חים )פוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםבחיפוי ובריצוף יעשו מרוו .6

 .נגים()גרו

ים, לצורך מערכות ת החשמל, בזק, כבללהעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברלמניעת ספק יודגש כי באם תידרש החברה  .7

ובזכות  לצורך גישה, כן ןש במתקני הבניי לרבות שימו סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשית המשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים

 . ים אלוית בגין שטחכן יהיו גופים אלו פטורים מתשלום מיסי ועד ב בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמווש והטיפול מהשי

 ת. ים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורוחל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולט .8

יו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.  יכול שיה  יםר רכשו ע"י הדיישי  שקיימים(,  )ככל  במחסנים .9

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

אך לא   הפרעהים ליצור  ולליית כביסה, מקטינים החלל ועיותקנו באזור תלשל דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם    מםמיקו  .10

 פחות מן הקבוע במפרט.

עומדת בדרישות ת עיבוי שרמת הרעש שלהם ה שימוש רק ביחידובאם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעש .11

 ומפגעים.  התקנות לרעשים

אוויר לרבות הנמכת   מערכת מיזוג להתקיןבדירה, והרוכש ירצה  ית )ספרינקלרים(אוטומטקיימת מערכת כיבוי אש ויתכן והואיל   .12

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

ת  קונה וזאת על מנלפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות ההמוגן, באופן תכוף  חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב  .13

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

  , מחסניםבשטחים פרטיים, כגון גינות, חניות מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו ת ביוב או צנרת אויתכנו שוחו .14

 הפרויקט. נני ויועצי כמיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתפרטיות, מספרן וומרפסות 

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

 קים משותפים.  הבניין, ומהווים חל

 ם לגרום לשקיעות בריצוף זה.תלבת" עלולישיעה המרוצפים באריחי "אבן מואפילו דרכי נס ם, מעבריםברכבים כבדים על שבילינסיעה  .16

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

 ם. בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/י ז פחמימני )גפ"מ(,בגחל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מתקן המופעל  בנוסף  .18

[, תגברנה הוראות  11.12.2017 – 12מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה ] 1נספח ג' תלהוראורה בין הוראות המפרט במקרה של סתי .19

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

 תגברנה ההוראות. 
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 זיכויים   טבלת  –' גנספח 
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