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

 באר יעקב שם האתר 

  
 S דירה מדגם 

  
 חדרים  וחצי  3 מס' חדרים 

  
 4 מס'  קומה 

  
 11 דירה מס' 

  
 "( גבוה"  רים מגו ) 7 ן ייסוג הבנ' / סמ

  
 214 מס'  מגרש 

 

 בט בע"מזוהר וצפריר שר

 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 וח, מחסןי ימיקום הדירה בבנ  : 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  שטחים רוטפ  :6סעיף 
 ג(.-)א סטיות קבילות    :7סעיף 
 . מתכנן הבנייה פרטי אדריכל  :8סעיף 
 ד.לשן הונלתכראי דס אחנהמפרטי    :9סעיף 

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

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

 .          גובה הדירה : 3.1סעיף 
 הצמודים לה. בדירה ושטחים  רים וגימורים דחמת יש( ר2לה )טב : 3.2סעיף 
 . (3.3.1-3.3.3צה )ארונות מטבח ורח  : 3.3סעיף 
 קן לתליית כביסה. ת מ : 3.4סעיף 
 רשימת דלתות, חלונות ותריסים.  ,(3)טבלה  : 3.5סעיף 
 . (3.6.1-3.6.8פים )נסטלציה נוסואביזרי אי  ,(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  םרור/חימומתקני קי   :4סעיף 

 . (5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )   :5 יףעס
 . פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

 (. 6.1.1-6.1.6חניה ) : 6.1סעיף 
 (. 6.2.1-6.2.8פיתוח המגרש ) : 6.2סעיף 

 .רכות משותפותעמ   :7 יףעס
 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז ) : 7.1סעיף 
 (. 7.2.1-7.2.5י אש )לכיבו רים סידו : 7.2סעיף 
 חניה.    תפיץ במרולאוורור מא : 7.3סעיף 
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  : 7.4סעיף 
 הדיירים. אויר בחדר/ים לשימוש  : מערכת מיזוג7.5סעיף 

 .רדוא תיבות  : 7.6ף סעי
 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 
 ם ופרטים(.משותף )רישות בי : 9.3סעיף 
 מוד לדירה. כוש המשותף הצ רבלק חהשל  ורו שיע : 9.4סעיף 
 הבית.    החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף 

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

 
 נספחים

 
 . ףשות ת המ ת הביוגיברו לקונה ולנצועשיכים נוספים מסמ נספח א' 

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

 חדרים  וחצי  3 מס' חדרים:   

 11 דירה מס':   

 4 : מס'  מה קו  

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   יהחנ   

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

 214 מס':  רש מג  

 
 

 " כרמ  "מפרט 

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

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 דירה(למבנה ול התאמות והבהרות הנכונים ללכו)                           

 

 ( "החברה"או  ת"/וכרמ"ה )להלן    "מ בע שרבטצפריר זוהר ו  :בין זה ו לח נספח

                                              ת.ז          :ין לב

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

 

       מתאריך:

 

 פרטי זיהוי     א.
 

   המשך.ית בקומ המ ע"י הרשות בעיק :ת' בי ומס  רחובבאר יעקב  :ובשי  .1   

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

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

 .1019תמל/החלה במקום:  תכניתה  1.2

 

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

 .חכירה :הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .שראלמקרקעי י רשות :שם המחכיר  2.1

   _  __: ירההחכתחילת תקופת     ___ ה:תקופת החכיר  2.2

 

 ( "הירד"ה ןל)לה ה:דירה מס' וקומ .3

 

המשמש גם כחדר   ממ"ד, –)להלן  ן דירתי וגמ חבמר, ון )חצי חדר(חדר, חדר שינה הורים ,פינת אוכל, מטבח, יורד דרח ,כניסה בדירה: .4

נה  וחדר שי רדר דיוחמ ותאיצי) משסת שמרפ ת,רו שימרפסת ה הורים )מקלחת(, רחצ חדר ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה, , פרוזדורשינה(

 . כניסה( -מחסן דירתי )גישה ממרפסת שמש, (מבואת כניסהמרפסת שמש )יציאה מ, (םהורי
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   רהשטח הדי  .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 

  לבין שטח משותף  נהבי ירה לבין מרפסת השמש,דה ן בית ו, לרבוצה להמה שמח ביןה להדיר  פריד ביןקיר המ –" ץ חו ר י ק" (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 אליכ ירהק  פניבן חיפוי א עם יר בלא גימור; בק ירני הקפ –" ץ חור פניו החיצוניים של קי " (2)

 דירה.ב כל המפלסיםסכום שטחי  הירה יהיח הדטשכל מפלס בדירה; ויפורט השטח לגבי פלסית יחושב מ בדירה רב (ב)

 ם;  והאופקייים עפומשה המשטחיםיטל האופקי של כל לפי הה  חת בלבדשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)

 . גותדרהמ מהלך  ו עולהס  שממנמפלף לח יצור השט

  1970 –"ל ת(, התשואגרונאיו  , ת תריה)בקשה לניה בהואם לנדרש בתקנות התכנון ורק השטחים שגובהם ת לובחישוב השטח ייכל (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.   –)להלן 

   דירה.בשטח הלול ו כאינשו ,בחלק ב' 9.4 ראה סעיף : רהי דל  ודשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמ (ה)

 

 :הדירה באופן בלעדי ם לדירה או המשמשים את די ט שטחים נוספים המוצמו רפי  .6

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

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

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

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

 אין. :(3)תי בשטחירמרתף ד .46

 אין. : מד לדירה בשטחמוצגג  6.5

 אין.: (4)טחשבחצר מוצמדת  6.6

 : שטח(ו)מהות  יש לפרטם  באופן בלעדי  ירההדים את שמם 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 , קערקקומת לבניין בחיצוני  משותף שטחר כהמכות י נוכהמסומן בת: על שטח הערה

וכסאות, שימשיות וצלונים וכו' בצורה ובמיקום  ם, סגירת חורף, שולחנות גון: דוכני שימוש מסחרי כת  לתרשאית  החברה תהיה

 החלטתה.לפי 

 

 : טחיםשה ובי ישת לחהערו 

  המצולע הנוצר על ידי הקוויםך תוב אוהכלשטח הרצפה מרפסת הוא ה של טחש ירה;ת לדימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1

של קירות הדירה  הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים או המעקים ל קירות החוץ ש יםהחיצוניל פניהם ע םירהעוב

 הגובלים במרפסת.

הרקיע   ו לאורלשמש ו/א פתהת חשיר מידשא  ,הלק מות או בחחשופה ו/או מקורה בשל ,הנווהכ "שמשת מרפס"בהר כי ומ

שיש בה כדי  לה חוצה והן מ רקעקה  הי הן בתחוםלשכ ה פיזיתוף לבנייכפבו ן יחסית לשושנת הרוחותמיקומה בבניי ל וף פכ

 .שיפת המרפסת לשמשחלהשפיע על 

  ן חלק של דירהלבי בינוד מפרי  המחסןר קיר בתוספת שטח הקירות; כאש ןחס המ קירות וא ביןשטח הכל, הוא השטחו של מחסן  .2

 ו. אהקיר במלויכלל שטח יתף  שומ בשטחבל גו המחסןר יק  הקיר; כאשרמחצית הרוחב של שמתחת ל טחהש 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 שמתש חטייכלל רק השת חלק של דירה אחרן  בי נו לד בי ירמפ ר המרתף כאשר קי

 במלואו.  יכלל שטח הקירי  תף משושטח בל 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

 למעשה.המכר לבין השטח 
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 :סטיות קבילות .7

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

ובין השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה   6-ו 5כמפורט בסעיפים בין שטח  2%עד  שלסטייה בשיעור  )א(  

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף 

 .בזרים למעשהאה זרים במפרט ומידות האבוכמויות ת בין מידו 5%סטייה בשיעור של עד  ב()

     

8. 
 בע"מ.  םי אדריכלימילוסלבסק :"(האדריכללן " )"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"מסינדהמש. בן אברהם    :"(המהנדס"  )להלן דהשלון נכהאחראי לת םש

 
 .יבתל אב 120ן לויגאל 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  אתו נש שלא י , בתנאיבבניין אחרים וחלקים ותר חאת רוימית של דיהכניס שינויים בחלוקה פנלי רשאהמוכר     *

 . ף ת שטחים ברכוש המשו

 אם יש כזה  הישראליהתקן  היו לפי דרישותי  כל המוצרים והמלאכות *

 

 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 יםבניין "גבוה" למגור   בכל מגרש:

  .יםת מגור קומו 

  ותיר למסחר ולשכולל קומת קרקע ה ,(215)במגרש  4או בנין ( 214ש גר)במ 3שם בנין וע בהיד  גוריםמות" לרב קומ" בניין

 ם.יד רשומ /וקהעסת /למסחרמשמש  קומות"הב לבניין "ר נושקכמו כן בניין נוסף   קומות למגורים. 18 ועוד

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

 אגפי. -בר דחותף אכבית מש הבנייניםשלשת רשמו גרש יבכל מ

 

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

 גורים;  דירות למ 13 :7 מס'בבניין הגבוה 

 ;   ת למגוריםוריד 15 :8' מסבבניין הגבוה 

 ;ים בלבדהכוונה למגור, (*)דירות

 

 ,מגוריםלועדו ם שני רדח תכחדר או מער -""דירהנאמר, "הגדרות"  1 סעיף  4971 - דשל"( התדירות)לפי חוק מכר  )*(

 או לכל צורך אחר. לעסק,
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 כל קומה  פירוט הקומות בבניין וייעודה של – 1טבלה מס'  1.3 

 214 רשמגב ייניםנבה כלל תתפו משו מרתף קומות 

 תיאור ו א יוכינ

 קומה

ת/מעל  קומות מתח

 כניסה ת הקומלס למפ

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 מרתף  תמקו

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

   . גותמדר י/רחד

 . ים סנמח, מעברים, ת מיסעו  חניות,  כללי:

אבות )בסמיכות  ש מדרי מאגרי מים וח 

  מתקניםחדר/ים טכניים,  .(3לבניין 

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

 והרשויות.   םננימתכת הלפי דריש

  אשר  בנייניםשל ה  ותאב שמ ה חדרי 

נים  , מוזהמרתף  בקומות  נמצאים

 . המשותףהמתקן מ

 

קנים  סופי של המתמם המיקו 

ת יקבע  כות בקומות השונורע והמ

 ם. י מתכננ ה לפי החלטת

 

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 ג מ)ל כניותט

 והרשויות. נים  תכנהמ דרישת

 

 215במגרש  לכל הבניינים קומות מרתף משותפות

 תיאור  י אוכינו

 מהוק

  ת/מעלחתקומות מ

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  ייןובעת לבנקה

מספר דירות  

 בקומה
 הערות וש ימהשסוג 

 --- -3 תף רמ תקומ

  ות, ת/ מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

 . גותמדר י/חדר

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

כות טכניות  ערומם  ני מתקכניים, ר/ים ט דח

לפי דרישת   דים(משר/ם/מסחר)למגורי 

 הרשויות. המתכננים ו 

חדרי המשאבות של הבניינים אשר  

ם  מוזני  נמצאים בקומות המרתף,

 . תףהמשו קן תמהמ

 

  נים המתק  ל ש מיקומם הסופי

בע  יק  ומות השונותוהמערכות בק

 ים. לפי החלטת המתכננ 

 

  מותוקממ ה ותומערכות שונ  כןית

וכים  מס יינים בנ ם ג ין ישרתוני בב

נים סמוכים  בניי וקמו 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

כות  סמי )ב חדרי משאבות מאגרי מים ו 

  יםקנ מתכניים, ם טר/ידח .(4לבניין 

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

 שויות. והר  נניםהמתכ דרישת לפי 

 --- -1 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי ת, מבואה קומתין: 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 גנרטורחדר 

מתקנים ומערכות כניים, ר/ים טדח  .יםמונ

לפי    ר/משרדים( )למגורים/מסח טכניות

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

 או תיאור וי כינ

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  נייןהקובעת לב

  ת מספר דירו

 ומהקב
 הערות שימוש ה סוג

 1 קרקע  ןנייבל יסה קומת הכנ

ת,  ים, מעליכניסה, פרוזדור  מגורים, מבואת 

חדר   ם,הדיירי דרגות, חדר לרווחת חדר מ

  /ר אשפה ים, חדחסנ מלות, ים/ עגני אופ

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, מעליאה קו מגורים, מבו 

י  כות טכניות לפ קנים ומערת מדרגות, מ

 נים והרשויות. דרישת המתכנ

--- 

 4 ים מגורת מוקו
 2: 7ין י בנב

 3: 8 ין 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: 7ן ייבנב

 2: 8בבניין 

מעלית, חדר  אה קומתית, ו מגורים, מב 

י  יות לפ נים ומערכות טכנ מדרגות, מתק

 ות. שוי רים והננ תכ המדרישת 

--- 

 עליון ג ג

 ()ראשי
--- --- 

מתקנים   חדר מדרגות, מערכות סולאריות,

פות/ פרטיות(, לפי  ומערכות טכניות )משות

 ויות. רש וההמתכננים   תש י דר

--- 

 --- --- --- 6 ת למגורים וסך הכל קומ

 בבניין קומות ל סך הכ
 . 8 : 7בבניין 

 . 9 : 8בבניין 
 . י( )הראש ת לא נכלל הגג העליוןהקומו  במניין 

 
 3,4' מס מות"קו  בר" ריםמגו ן יבני 

 

 ר ואית וא יוכינ

 קומה

  קומות מתחת/מעל

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 ומהבק
 הערות ימוש שה סוג

 ןלבניימת הכניסה וק

 214 במגרש
 --- קרקע 

רים,  סה, פרוזדומבואת כני  למגורים:

, חדר לרווחת  חדרי מדרגות  מעליות, 

גלות, חדר ע  , חדרייםופנ חדר א, דייריםה

 ר. ו זח י נית, חדר מדחס 

, מרחבים  שטחי מסחר, מחסנים ר: חסמל

 ממ"מ(. מוגנים )

  ומערכותמתקנים  ,  חדר גנרטור כללי: 

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

 והרשויות.   םת המתכנני דריש 

 ותפת. תוח/ חצר מש צובר גז בפי

 ןלבניייסה הכנ קומת

 215במגרש 
 --- קע רק

,  רים סה, פרוזדוי נ כ  ואתמב ים:למגור

דר לרווחת  , ח ת ו גר מד י ר דחעליות, מ

ר עגלות, חדר , חדר אופניים, חדהדיירים

 דחסנית, חדר מיחזור. 

מרחבים  ם, סני מסחר, מח י ח טש מסחר: ל

 . מוגנים )ממ"מ( 

  ים ומערכות טכניות קנ מתכללי: 

דרישת  י לפורים/מסחר/משרדים( מג)ל

 המתכננים והרשויות. 

 ת. פת ר משו חצ וח/בפית גזצובר 

 1-17 רים מגוקומות 
4 

 ( המו ק לכ)ב

ת, פרוזדורים,  מגורים, מבואה קומתי 

אשפה    תת, חדרי מדרגות, מצנחמעליו 

לפי   תניו ומערכות טכ  םי (, מתקנ )שוט

 רשויות. דרישת המתכננים וה

--- 
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 ר ואית וא יוכינ

 קומה

  קומות מתחת/מעל

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 ומהבק
 הערות ימוש שה סוג

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
18 2 

קומתית, פרוזדורים,  מבואה  מגורים,

אשפה    תח, מצנגות מדר חדרי , מעליות

י  לפ תו ינ טכ  תוכרמתקנים ומע )שוט(, 

 והרשויות. דרישת המתכננים  

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  ות,וחדר משאב ם י מ, מאגר חדרי מדרגות 

כות  ם ומערמתקני  מערכות סולאריות,

י דרישת ת(, לפ פרטיו   טכניות )משותפות/

 והרשויות.   המתכננים

  חדר המשאבות  :215במגרש 

המשאבות  לכל המגרש, משותף 

שבחדר תקבלנה הזנה מהלוח  

 הציבורי של הבניין. 

על לוחות המשאבות יהיו מונים  

בניין  פרטיים אשר יאפשרו לדיירי ה

להתחשבן עם יתר הדיירים  הגבוה 

 . בפרויקט

 --- --- --- 18 ים ורות למגסך הכל קומ

 בבניין סך הכל קומות
 . 21 : 3בבניין 

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

 

  :ותוהבהר הערות

  .הבניה ירת יהלה בהתאם לייתכנו שינויים בטב (א)

 ניה  הבנון ו ]כהגדרתה בתקנות התכ לבנייןקובעת סות היא הכניסה הילציין איזו מהכנן, יש לבניי  אחת הכניסמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 [. (רלהית בקשה)  

 שמעל קומת הקרקע.לקומות מגרש(  עסוקה/משרדים )בכלני לבניין המסחר/תפרט  יו יטב הז טרינתן במפ )ג(    לא

 

 : מגורים בכל בניין )ראשי(  ףמשות ותג רדמחדר  1.4

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

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

 ; גגה לספלמעד  -3 תף מר

 ן. יא  :חדרי מדרגות נוספים

ו/או עם  ית ללאותהיה חשמל 24.81ת מס' ולדרישות התקן הישראלי למעלי איםתת המעליותיש;  :מגורים בניין כל ב יותמעל 1.5

   ;3 :3,4 ניםבבניי  ;1 :7,8ם ני בבניי  :בניין  לכב יותעלמה רמספ  חדר מכונות.

   ; 9 :8 ן 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

 . (ןכל די וראותלהתאם , בהבכל בניין  )באחת בלבד .בלבד 3,4ם  ינבבניי  יש :)*(מנגנון פיקוד שבת

 לכלוהתא  מגובה המעקה ועד לתקרת האעל הקיר באחורי תותקן מר . יםי כנא"ם בלוחות פלב ופויצ  קירות התא :תאכל  גימור

צבוע בתנור או   יפת התא תהיה צבועה בצבע סוקרמ"מ לפחות. ת 27י של בעוביש ו שופה בגרניט א צ. ריצפת התא תרוחב התא

קומת הקרקע  )בא למ היהיה מאסף מט  :יותית/פיקוד המעל יפה.עק  שירה אוי  תאורה קן בהתת ותומונמכ ע"י תקרהתכוסה 

 ד". "יעפיקוד פיקוד האו יותר יהיה מעליות  ושלש היינהונים(. במידה ובקבוצה תו יהכ מאסף לשני 

 הקומות: מספר אם ל בהת נקבעתהמעלית  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  ע פיקוד שבת, שהפעלתו תקבן  נוג נמעלית בעלת מ ונה ב כו ה כי  רהבמו  –בת" לית ש"מע   )*(

 . 1969-בחוק  המקרקעין תשכ"ט ז'  59
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 : (מגורים ין )בכל בנ מרין ועבודות גני חומרי הב .2

 .הליגרבשילוב ת וועשמת :בניהת השיט; השלד נדסמה כניות ת לפי :ניין בשלד ה 2.1

 ; השלד ובי מהנדסשחי לפי :עובי  .םטרומיי/ועשיםים מתבטון מזוין מאלמנט ו/או יןבטון מזו  :רמו ח :עת קומת קרקרצפה ותקר 2.2

    . 1ק חל 1004מס' אלי ישר ןתק  פיל סטי:בידוד אקו  1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד 

   .1045' סמ  ישראלי  ןתק לפי :בידוד תרמי ; השלד מהנדס ילפי חישוב עובי: .יןזומ ן ו טב: חומר :ומתיתתקרה קה ו פרצ 2.3

   .1חלק  1004י מס' ל שראן ילפי תק ד אקוסטי:ידו . בעץיות הלפי החלט :בשיטה

  חלקה.לי למניעת הישראקן התשות הם לדרי החלקה בהתאד גורים יהיה נגניין המריצוף ב

  השלד. מהנדס לפי חישובי :י עוב השלד. מהנדס  תכנון, לפי ןו מתועשים מבטאלמנטים  וא ,ןי ובטון מז :חומר בניין:ה תו גג 2.4

   .1045 ס'לפי תקן ישראלי מ :מי בידוד תר .ות התקנים הרלובנטייםרישוד לפי הנחיות היועץטום: ז ואי שיפועי ניקו 

  לובאם מכל .השלד מהנדס תיוחנה ו האדריכלינון התכ לפי הלגיבשילוב ר צה,מתועשת למח /עשתמתו :ץ ת חוקירו  2.5

 , (אחראו  איטונג) תאיבלוק  או  ,גבסבלוקי  גבס,חות ולהפונה לדירות,  צדובהחוץ קיר  ת שלימ ינ פן פבדו ,מתועש למחצה/מתועש

 .  1045 ס'מי ישראל  תקן פיל :בידוד תרמי . דסהנמהן נו תכלפי : עובי  ית.נטמידה בתקינה הרלבף לעבכפו להכו  

 .י שראלירוק" של מכון התקנים הי  ן "תו תק ים יהיו בעלי פנת ו רי קצבעי תקרות ו 

 ץ: וחקירות גימור  2.6

 ניה. ם בהיתר הבאיהכל לפי התנקרמיקה.  חיפוי קשיח דוגמתו/או אכותית,  למן אב  ו/או  טבעיתאבן  :עיקרי  ,פוי צי /חיפוי  2.6.1

 ם;  אחרי יםפוי חי משולב עם ת(שכבו 2טיח ) :וץ ח חי ט 2.6.2

 ומית. ת המק שואום עם הרת ב םפוייוחלוקת הצי , 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 /ו)איטונג  בלוק תאי אוו/בלוקי בטון   אוו/  ויןמז בטון  ירות: חומר:דהן יפרדה בקירות ה 2.7

 .  1חלק  1004י הנדרש על פי ת"י  סט קו א ה   ד ת שיעור הבידו עניקו א ה י ר ק מ   ל בכ ו   , וסטי האק   השלד והיועץ 

 .יכלה לפי תכנון האדר גובס, משולב לפי תכנון המהנד  או/ובלוק  אוו/בטון  :גובהחומר ו  :ככל שיש() תו מרפס קיר הפרדה בין 

 :מדרגות י /רדח 2.8

גות  חדרי המדרל טיוסאק הבידוד ה ;דסהמהנ ישוביח לפי עובי: .בלמשואו בנוי  או זוין מבטון  חומר:מעטפת: ת רו קי  2.8.1

 ן.ת כל די יבוצע על פי הוראו תוהמעלי

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

 . לתקרה לי( עדשראהי התקנים

 הישראלי(.  םניתקה  וןרוק" מטעם מכו תקן י"ת לעב) סינטטי דיסוטיח   ה: חומר:רר תקוגימ

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

 . החלקהכנגד  ספסיםים מחוסטים( ופסודרגות ומשטחי הבניים )פ ת שיפולים תואמים לאורך המדעלווב

 כל דין. יפיבוצע על  מעלית/יותוהת גו דרטי לחדר/י המד האקוסידוהב דוד אקוסטי:י ב 2.8.4

 . 1142, בהתאם לת"י (דות מאחז ישולב )לרבמו בנוי ו/אמתכת ו/או  :דז י מאח /קהמע 2.8.5

   .המדרגות י/ חדרבאמצעות  :לגג יהעל 2.8.6

 : יתמתקו מבואה )לובי(  2.9

קרמיקה או גרניט   או)שיש(   אבן נסורה ת מגו, דבחיפוי קשיח יהיהפנים  ת גימור קירו :ומרח קומתית: אה מבו  יםנרות פר קי מוגי 

  עם מכון התקנים" מטרוקן י בעל "תו תק)טיח וצבע יבוצע הקשיח חיפוי מעל ה ,תוחלפ  דלתותמשקופי ה הבוגל רצלן, עדפו

 עד לתקרה.  י(הישראל

לא   מונמכתה רק תשל במקרה . לי(הישרא קניםהתן טעם מכו" מרוקי  ל "תו תקןעב)טטי נ סי די ס+  יחט :חומר ה:תקרגימור 

 .  רצלןיט פוגרנ וא הוראבן נס: וףריצמעל תקרה זו.  יבוצע טיח

 :ראשית כניסה )לובי(מבואה  2.10

  תלבה משקוף דעד לגו לפחותוצלן, ניט פוררג ורה )שיש( או קרמיקה אוחיפוי קשיח, כדוגמת אבן נס  :רחומ :ימור קירות פניםג

 .הישראלי( םמטעם מכון התקני "בעל "תו תקן ירוק )י יל רקאבע בוצע טיח וצי  וי הקשיחיפמעל החה. ניסהכ

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

בתקן  דים העומו "ר, מ 0.64-פחת מא יד לדוח הבח הארילן. שטצט פורג גרנייחים מסואראבן נסורה )שיש( או  ר: חומ :ריצוף

 . למניעת החלקה 2279 ילשראהי
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בטון טבעי צבוע  :מרו ח גימור תקרה:ין סינטטי. לבבמצבוע משולב,  ו/אוח טי ו/אוי  בטון טבע :הי נח קירותור מ י ג  חניה מקורה: 2.11

חניות,  כולל סימון, לא משופעתעה במסק חלומ בטון  קומות.ה בין  משופעתבמסעה  ןטוב  רצפת חניה:גימור . טיבמלבין סינט 

 ועה.נתט לפי הנחיות יועץ הלויש וור מספ

לפי   ר דומה,חומאו  בין סינטטי דוגמת פוליסיד למטיח + צבע  קרה:ותות קיר : חריםטכניים וא םי רחדחסנים, לם למפרוזדורי 

 .החלטת החברה

  :ותףמשחדרים לשימוש      2.12

 מה. כדו( ויהיו)ככל ש כנייםים טר/חד

   -יים נם טכבחדרי :רהקת רמו גי. (כו'ים וארונות חשמל, מ  )למעט גומחות,יסיד, ולפ  תוגמסינטטי ד בעצבוע בצ יחט :גימור קירות

 . ו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים"ת בעל כל הצבעים,  צבע סינטטי.בטון צבוע ב       

 . בשולאו מלן פורצ וא ראצו ה או טרמיק חי ק ריא :גימור רצפה       

 לפי היתר הבניה.  ,המונת לאשפה טרובו : פהת אשיראצ            

 

  :תהערו 

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

הישראלי   התקן ישות ם לדרהתאיהיה ב ותפים(שמים הובשטח )בדירות חלקי הבניין השוניםבצוף  י רשל הקה החלדרגת מניעת ה .2

    .הקחללמניעת ה 2279

 

ידי מערכת נשלטת על החשמלית  ת פתיחהגת, בעלגוזום מאלומיני ת לד התהילבניין   יסההכנדלת  :ן ניי בל ראשית דלת כניסה 2.13

  .אינטרקום ומחזיר שמן

 ר שמן.זימחש, כולל ת אדלתו  :גותדרמ חדרות דלת 2.14

 .חות פדלת :ייםטכנים רדחות דלת  

    (.בדבל תומו קה י רב ינ יבבני ) שי :מתי וקדלתות לובי  2.15

 .יש :משותפים וחלקים   חדרים ,םכניי טים /חדר חניות, ,ותקומתי  מדרגות, מבואות , לובי, חדרן בנייכל לה בכניס, הורתא 2.16

  ולחצן תקומתי האמבו/דרגותבחדר המקבועה  לילהורת בת לתאש גנוןה, ומנכל קומב ורהדלקת א  חצןהיו לים יור מג ין הניבב              

   .מתיתה קומבוא /ותדרגר המאור בחד  תקלדה להרדיך הומת

  יכל.דרהא בצו עי החיצוני בלבד(  בגוון לפי קםר או ציפוי אחר )בחלופח מכופף צבוע בתנ חומר: ארונות חשמל, גז ומים: 2.17

  או , ןסחמלכל  רדנפ  הנומ  התקנת ילופיןחלאו  נפרד,למונה  המחסניםכל  ל שלהחשמת ונר הזחיבו :דירתיים במחסניםרה תאו  2.18

 . כר והחלטתובחירת המו עפ"יירתי אליו משויך המחסן דהלמונה          

 ים  ניין/הב של ף המשות כושהר שמל שלהחת מערכמ נהזה : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה ו מל שחיבור ח 2.19

 יין הסמוך  נבקמו בימו  ו/אוין הסמוך  י נבבקמו ו ימאך   ,ןיתו הבני אשר ישר פותת משותו מערכול )יתכננדס החשמנון מה כתלפי   

 . לאישור הרשויות השונות( וישרתו גם הבניין, בכפוף   

 . תיקומ מ הות רש ה דרישת ר יהיה לפימספ. עיצוב הארמו י וצונחי בחזית הבניין יותקן מספר בניין מספר בניין: 2.20

 

 זיהוי(  פרטי  – 'לאמור בפרק א וסףירה )בנתיאור הד .3

 : *ההדיר בהגו  3.1

 מ'. 2.50-לא פחות מ תית התקרהוף עד תחפני הריצ מ דירהגובה ה   

 מ';  2.05 -: לא פחות מרו גובה חדרי שרות ופרוזד   

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

שטח בה דירה הבומקרה ג. בכל הנותקרות משקומיות נמכות מיטות, הלכות, ברעת, מת קורולמעט תח הערה: *

 ימלי הקבוע על פי דין. תקנות לא יפחת מן הגובה המינרה על פי הבי חלקי דיע לגהקבו ימלינ ימה
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 .ם אותהמשי המשלה או ם די המוצמם חי בדירה ובשט רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2

 (.ו זטבלה  שלאחר ת,הבהרו /תו בהערט יתר )ראה פרו   
 

 (1)רותיקחומר  תיאור 

 ( 2)תרוותק ת ורגמר קי
 (4)יחיפוות אריחי דימו

 ( )בס"מ

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף
 ס"מ( מידות אריחים )ב 

 ריצוף
"ר/ מ"א  ממחיר לזיכוי ל

 חדשים  בשקלים
 הערות

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

 . שך המב ת ו רע הב טוראה פר אין ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)ן בלוקי בטו ון, טב ור די   ר ד ח 

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

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

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

 . בהמשך  ת ו הערב טוראה פר ןאי ( 3)ראה  ( 2) האר ( 1)ן ובלוקי בט ון, טב וזדור ר פ 

 . בהערות בהמשך  פרוטראה  אין ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)בלוקי בטון  בטון,  חדר שינה הורים 

   ן ו חדר 
 )חצי חדר( 

 . שך ראה פרוט בהערות בהמ אין ( 3) הרא ( 2) אהר ( 1)טון וקי ב לב בטון, 

 ממ"ד 
 ן  זוי בטון מ 

 ת הג"א ראו הו  יפל
 . ך שה פרוט בהערות בהמאר אין ( 3)ראה  הג"א לפי מפרט 

 כללי   רחצה חדר  
 )אמבטיה( 

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

 . ךבהמש בהערות ראה פרוט 

 אין ( 4)ראה  לןפורצ  גרניטחיפוי 

 ם רי הו ה  חצ ר חדר  
 ( ת מקלח ) 

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

 . שךבהמ  רות הע ב פרוטה אר

 אין ( 4)ראה  ניט פורצלןר גי פו חי 

 . בהערות בהמשך  טוראה פר אין ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)טון ב י לוק , בן וטב ות שר   ת פס מר 

 אין ( 3)ראה  2.6יף אה סע ר ( 1)טון בלוקי ב  בטון,  ש  שמ   ת ו מרפס 
 . 2.6ראה סעיף י חיפוי/ציפוי קיר חיצונ

 שך. בהערות בהמ ראה גם פרוט

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

 רתי  י ד   ן מחס 
 או מחסן מוצמד 

 ( שהוצמד )ככל  
 ןאי ( 3)ה אר ( 2) אהר ( 1)בלוקי בטון  ן, בטו

  תכנון  פיחסן ל ירות מבי ק ו ע 
 יןכל די ולפ  האדריכל/המהנדס 

 

 : הלבטלת הרו בוהרות עה

  :חומר קירות ( 1)

 הלן: תנאים לבס בג ותס או לוח בלוקי בטון תאי/בלקי גב/ןי בטו בטון/בלוק :מויים שע יו הי ם בדירה  צות הפני ומחי  קירות

 מ"מ לפחות. 0.6 עובי דופן הפרופילים -

 .חותלפ"מ מ 70 םילירופרוחב הפ -

 .(ילא רנמי / תזכוכי /ם סלעיצמר ) ק"ג למ"ק 12ל לחות שפות יפבצ 2בידוד " -

 :יהיו אחד מאלהמכל צד של מחיצת הגבס 

בעל  מ"מ לפחות, מחוזק ומשופר לנגיפה  15.9 בילוח בעו , או לחילופיןרומית(דו ק מחיצהמ"מ לפחות ) 12.5 יובבע תלוחו 2 -

 (. תק לפחומ"/ק"ג 1000) בוההצפיפות ג

 . ותהלוחספק ן/ומפרטי היצר   אותלהור תאם הבו צוע יהי הבי פרטי

 למפרטיו.  םתמאהת תר בכתב את הלוחות ויאשיבצע פיקוח צמוד אחר התקנ   תוחופק הל סיצרן 
 

ו אל  ל קירותמעטפת הפנים שן שניתועשת / מתועשת למחצה, יטה המת ם בשעיוצהחוץ מב בבניה רוויה, כאשר קירות :חוץ  קירות

בידוד ": 1045נטית לרבות בת"י בלהר הנבתקי הלעמיד ף פול בכ. הכאיאו בלוק ת בלוק בטון בס, ג קיוות גבס, בלמלוח הויעש היהת

 בטון. רן "כעמידים למים" או מבלוקי היצ"י עם ריים המוגדהקירות בבלוק יבנומקרה  לבכ צהרח בחדרי, ל מקרהכב. (" םל בנייניתרמי ש
 

 :תו קרת/תקירו גמר  ( 2)



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

 

                       _________ __                                             ____________ 
 חתימת המוכר                                                             קונהחתימת ה           

 

   ' , גב'א',  ים פחנס

 29  ך תו מ 12 'עמ 07.10.2021 : תאריך / 12מהדורה   ש" משהב -כן משת ל  כרמפרט מ /Sדגם  /חדרים  וחצי  3ת  דיר /214 ש רמגבאר יעקב    "מ/בע  בטיר שר וצפר זוהר  יה/נהב כות י א ל דמס

 

 בהתאם הות. במרחב המוגן הגמר יהי ירהק  יה שלנר הבחומל  התאםאו בי + צבע אקרילטיח יה, ת יהילונקונבנציניה : בבתירו גמר הק

 . : לבןגוון  .צבע אקרילי  + ף עורהקוד ות פהנחיל

 לבן.  :ון גו  .ילי+ צבע אקר העורף  הנחיות פקודל בהתאם יהיה גן הגמרב המוחרמבינטטי. + סיד סטיח  :מר תקרותג

 ן.ב: לון גו  .ליריאקע צביפוי(: א חלל )בתחוםצה חדרי רח ת ברו קי  גמר
 

 :תו ס פרגמר קירות במ

 ום נוסף.  תשללא לתות זיח הל לה כדוגמת כגמר הקירות במרפסות יהי 

וי  בנ  או םנטייהרלבתקנים התואמת לדרישות ה יום משולב עם זכוכית ינומאלה עקרת(. מאח קבעלא נ )באם :ת המרפסותמעקו  עיצוב

 זית. החגמת כדו

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

   :ריצוף ( 3) 

 ת. לבנטיו החקיקה הרתקינה ושות הירדב' העומד (, סוג אניט פורצלןן )גר פורצלתקנו אריחים מסוג יוה  רבדי יםרדהח מערכותלכל  

 ח. פוי קשייירות חקבגמר הצוין  אלא אם כן ,תחולפס"מ  7 הבבגו צוף הרימר רות מחויק ל היקף השיפולים בכהריצוף יכלול 

  .וליםיפשבך רשיח אין צובהם קיר החוץ מחופה בחיפוי ק תבמקומו

ה התואמים  מכל סדר ת/גווניםדוגמאו  3-יצוף וות של רסדר 4 ,תולכל הפח ג לקונה,יהמוכר יצ יצוף,עד לרלכל מידת אריח, המיו

 לי. יר ניטרהגוון בבד מהם חות אחמגורים, לפ תרודי בשימוש ב יחיםושכים  פוצגוונים נ/לדוגמאות

)למילוי  של רובה גוונים  שניבין חירה המוכר יציג לקונה ב  (.LAPPATO) "תי"מבריק חלק ת מבין הסדרות תהיה בגימור חא לפחות

 .כהה ר וון אפוגאחרת בר והבהי בגוון אפורת  אחפוגות, בין אריחים(.  -ם קיישמ

  ק( ספ י אישור והצהרת ה" פקה )עפ לאס   תן ני   ו ינא    ס"מ  5/454ת  דו צוף במי י רואריח ל דה במי   
 לן:ה ל   ט פי כמפוראריח חלו או מידות   נוספת סדרה חייב להציע לקונה    ה י 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 ל לכ  כלומר לכל מידת אריח המיועד לריצוף,     של ריצוף ת  ספ נו רה ד ס   . ב   

 ר ניטרלי;היב  ם בגוון ה מ אחד    ת לפחו ,  ת מגורים ו רי בד   ש מובשי  כיחים גוונים נפוצים וש מאות/ דוגמאות/גוונים התואמים לדוג   3-ו 
ד ומהע . ( גרניט פורצלן )  ן פורצל סוג  מ  ים אריח.  סוג א'   . ס"מ   60/60במידות  ם  יחי רא   : ( ות מרפסו רחצה יחדרט ע)למ ירההד  בכלוף צי ר -

 .ת ו לפח  R-9לקה ח ה לנגדות  תה  ת ג ובדר   נטיות ב הרל  יקה החקינה ו ת התקישו ודר 2279"י  בדרישות ת 

 פורצלן מסוג    אריחים .  ' אג  ו ס "מ.  ס   25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  לבחירת הדייר ממידות  :רותת שי מרפס/י רחצהבחדרף צו רי  - 

 R-10 רחצה  י בחדר   -  לקההח גדות לדרגת התנ וב ות נטי ב ל הר   חקיקה נה וה ודרישות התקי   2279ות ת"י  ישדרהעומד ב . ( גרניט פורצלן ) 

 .לפחות    R-9 בשירותים ,  ות פח ל  R-11חת  ל ק א מ ת   וברצפת  , לפחות 

. ( ן צל גרניט פור )   פורצלן וג  יחים מס א'. אר  סוג   ס"מ.   25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  ות ידממ ר  ילבחירת הדי  :שמש תו ס במרפ ףריצו  -

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

 אריחים במידות עפ"י בחירת המוכר. (: שהוצמדככל  רתי אוי ד) חסן במ ףו צרי  -

 

  :רותי ק י חיפו ( 4) 

ם  אמיהתורה סד כלמ גווניםגמאות/דו 3-צוף וריל סדרות ש 4לקונה, לכל הפחות, ר יציג , המוכהמיועד לחיפוי לכל מידת אריח,  

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

לוי  רובה )למי גוונים של 3 בין לקונה בחירההמוכר יציג (.  LAPPATO) ת"י"מבריק חלק  לפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור  

 .ןולב כהה וראפ ,בהיראפור  םי נ בגוו ן אריחים(יב ת,פוגו –מישקים 

המוכר ס"מ.    30/60,ס"מ  במידות .  ( גרניט פורצלן )   פורצלן אריחים מסוג . ( ן פורצליט  נגר)   צלן פור וג מס  ריחים א'. א ג  סו  :הרחצ י דרבח -

נוי  ס"מ ללא שי 33X33ס"מ,  20X50ספות רט וכן במידות נובמידות דומות למפו יחים, ארבהסכמת הקונה ,להציע אירש אהי

   רה.במחיר הדי

  -מעל החיפוי ועד לתקרה . ותחלפ הדלתקוף שמ גובהעד יר מהמחנוי שיא נה ללקו ה במידות לבחירת הרחצ י/רדחב רותחיפוי קי

 . טיח + צבע אקרילי

 רילי. אק   בע צ   : טיח + י ובקירות מעל החיפומ'.  1.50בחדרי הרחצה עד גובה  ידות כמפורט ות במי קירופ חים ית וריבחדר הש
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שטח ך מ ראו   לכל   לפחות   מ ס"   60ה  בגוב   ה. חבר ה ת  לטפי הח ל   ות סוג א' במיד  ( לן רצ פו   ו א   לי רג)   מיקה קר י יח אר:  מטבחחיפוי ב - 

עליון של החיפוי התנור וסביבו בקו הסף ה תואם מאחורי  ירות פוי קי ח  -  BI  ת אינו ביחיד .  כאשר התנור ( העבודה )מעל ארון תחתון 

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

 וי קרמיקה זהה לגמר הקירות. יפח ו יקוסט וד אדיב ת כוללמובני הסגירע וצה תבילוג לצנרת

י לקת מעבר מים לחניעלמ םנטייבנים הרלהתק כל דין ולפי דרישות טמו לפי הוראות יאם טובירם  ריוזאקזים בת והנהרצפו הקירות, 

 רים סמוכים. דחו/או  בניין

 

  ת:רו הע

  רבעת מענטיים למניהרלב ישות התקניםן ולפי דרידהם ייאטמו לפי הוראות ם באזורים הרטובירות, הרצפות והנקזיקיה איטום:

 . ם. סמוכים ריבניין/חדחלקי ל מים  

 . ס"מ 2 -עד כייתכן הפרש של  ,יםחללים סמוכבין ל  ומרפסת שרות, ה, חדרי רחצה, ממ"דסה לדירבכני – י מפלסיםרשהפ

 .בגובה לפי כל דין)מדרגה(  מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /שמש למרפסותביציאה  

 ים שלמים". עד גובה "אריחו א ,לפחותבטבלה ין המצו לגובה דעשה יעת הקירוי פוגובה חי  - ותיר י קופי ח 

  החלטת החברה.   י ס"מ, לפ   60  -פחות מ   ן שאורכ יש פינות קמורות    אם ב   , PVCיל אלומיניום או  פרופ מ ת  נו י פ   יבוצעו   –וי  בחיפ   פינות   פרופיל 

 רה. ף בדיו יצהר שלה רקש ו/או הב ליטוע בצת אל הרהחבי פק יודגש כלמניעת ס - הברקהליטוש/ 

   ן תקנית המכר, וככל שתוכ, בתולכלב וא /במדויק ו ,ןתסומ בהכרח לא חברה, מובהר כין, לפי החלטת הקתותבאם – תרה/ו , קו ולהגרפ 

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

 למערכותות רון מטבח, ארונמחופים, בגב א תות ית וחזי קירו עט בשולמ לת, פחומ לס" 7 בגובה  ,וף ר הריצ ם( מחומלי)פנ – םי לשיפו 

 רונג(. )גת ים, ללא קיטום פינול ושיפו וייפח .ם טכנייםוריואז

נדרש   צולריצוף טרא ת.חולפ  מ"מ 3 של ת(יחים )פוגוע מרווח בין אר צובינדרש יצוף וחיפוי, לר ניםות התקלפי דריש – וגות(מרווחים )פ

 פחות.מ"מ ל 1 של וחרומ

 

 (ט מכר זהרפמבאו בסעיף אחר  טבלהכך ב ן ויצ םא נו בפועל רקת לעיל יותקרו יש התייחסות בהעומתקנים לגביהם  דוכי צי מובהר )

 

 נות:ארו  3.3

   ון:ח תחתמטב ארון    3.3.1

ם  ירייה לככנה ,ריוהכל ה שוח שטלהתקנה  מתאיםהח פת ךות יחיור, , תושבת לכת, מגירות, מדפים הארון יכלול דלתו -

 נה למדיח כלים. (, הכהצתלה למל ונקודת חשגז לבישו דת נקו  להתקנה שטוחה,וך פתח מתאים יתחו בותוש)ת נותמוב

 ס"מ.  60-לתות, יהיה כארון, כולל חזית הדהק עומ •

  יצוף. מעל פני הרס"מ  90-ה יהיה כעליון של משטח העבודסף  גובה •

ות של תחתית  יברט ם למניעת למי דימעפוי מ ובחיס" 10-כ לשגובה קל( בוס)ה נוי ב ההתקן הגברון תואה יתתחתב •

 ון.האר

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

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

 .  נגיפורמסטפולוחות  / MDF/ץ( ווינד)ס לבוד עשויות מעץהארון תהיינה ות דלת •

  תלוסימ תתהיינה בעלוו. המגירות כל עומקל גובהו וללפחות, לכ  ס"מ 60ב ברוח מגירותיחידת ול יכלון האר •

 ת ממתכת. ופיוטלסק

  נות מכנייםפתרו רון, יותקנו הפינה של הא דתותר. ביחי דרש ולא ית בלבד, אם נה אחפינ לותחתון יכלה בחמטארון ה  •

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

 ורטים להלן: ים המפלרכיב םהיו בהתאיח המטב ארונותציפוי  גיסו    -

 פורמינג. ידיות מתכת.טוספ / הקני: פורמייציפוי חיצו  •

 ה. ן או פורמייקמלמיים: פ דפנימי וגמר מ ויציפ •

 ן:הלרט לכמפור וכחר המ יבש קיםר ו/או הספמוכג הצישי ווניםך סוגים וג לבחירת הקונה מתופוי וגווניו יהיו גי הציסו   -
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מהם בגוון  אחד לבן ו  בעבצ םהחירה, אחד מים שונים לבגוונ 5קונה לפחות הציג בפני הכר לוהמ: על חיצוניציפוי  •

 י. ניטרל 

  לבן. בגוון ציפוי פנימי: •

וכר המל ינם, עלא להתק שר יידה טי ל. החהחלטת הקונהלרון תחתון הינם יח, תנור וכו' מובנים באקנה של מדתכנון והת -

 אלל) יים המובניםהכלים החשמלדו להתקנת ות שיוע, במקומ ת ומדפיםולתבות דתו, לרח בשלמוטבהמרון את אק ספל

 ת. ( לרבות ההכנות הנדרשוליםחל

 ;המשךערה בראה ה מידות: ( 1)  

 

ת חובי לא פעוב המשטח עבוד ונההק  רתחיבלתקן התחתון יו לכל אורך הארון :רון מטבח תחתון: תיאורל אמע עבודהמשטח 

לפי העניין(,   1,2 יםקלח) 4440 ת"י דרישות ל ונהווה ערך(, העאו ש  קיסר ןדוגמת אבכ)  ימריתאו פולטבעית  בןמא ס"מ 2-מ

  ף המשטחחה של כיור. בהיקהמשטח יותאם להתקנה שטו. כל היקפםית הארונות בלחז ביחס  מס" 2של  בלטהבהם עם שוליי

בוד בחזית עי עם קנט מוגבה אלל התקנהיף העדי לשאר נהקור )ההמוכי ע"יקבע ו וד שאופן עיב גבהמו ןיו על טנק  תקןיו

 (. הז ין אי ביצועבגי . לא יינתן זיכו שטחקף המיה כלב םכולל אף מי ,ח ככל הנדרשהמשט

ם  ניגוו 3ה ונ ציג בפני הקי רוכהמ 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 ן קיסר יהיובא אבן טבעית או ת ה לוחו) ניטרלי. רהי היה באלו י  מגווניםד אח, ותלפחו

  

 אין.עליון:  בחמטארון  3.3.2 

רון  מ"א א 1 עדר מיהל רע לדיירשאי להצי יהפציפי המוכר יה תכנון המטבח הסל בהתאמה ם ומעלה,חדרי 4.5בדירות : הערה

 . "אמ 2עליון יהיה ורך המטבח המ"א וא 5חתון יהא המטבח הת  ך ארוןר אור, ומכלון. מטבח עלי ארון מ"א 2 -ב תחתוןח טבמ

 : ון כמפורט להלןעלי ן הור כר יתוכנן האמוה החליט הקונה לקבל את הצעת

 ינות.רציף והמשכי ללא פיהיה   הארון  •

ובתנאי   מס" 60ה ון יהין עלי ארובה שגותן ני . ות"מ לפחס 30מקו פחות ועול ס"מ 75 הון יהיהארון העליגובהו של   •

 . ה(פלקעלה )מגנון תהיה כלפי מים הארונות העליונ שפתיחת 

 .רכוואמדף אחד לכל ת חוארון מטבח עליון יכלול לפ  •

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

     .ראה נספח ג' :י החיפווללה, יור, הסכה ודה,ח העבשטמ  ,המטבח ותארונ ד יכוי בעלז יר חמ

 

, (סנדוויץ'לבוד ) עץ עשוי מן תחתו   ארון יותקן  (,יםשירותהבדירה )למעט בחדר  הרחצ ירדחבכל אחד מ :ם )ציין(רי אחארונות  3.3.3 

   MDF 5ה במים ברמה  או סיבית עמידP 310תקן  פילENלל  חות הכופלס"מ  80של י מל מיני רךאו מונח ב לוי אות  יהיה ןור. הא

 משולב בכיור.  רץו קווניא  / שימחרס / ש ליודה אינטגר, משטח עבמחלידים רים בלתידפים, צימ, דלתות   

     .אין :חצהרהכוי בעד ארון לזי יר חמ                   

 

    :הערות

פעמיים   שבתמחו  . פינהבחמטר הי ק  אורך הארון התחתון תימדד לאורךת די מ .ךורא מטר 5 תחתון  מטבח ארון  אורך מדידת (1)

  .באורך הארונות ו לליכ תך הארונו לבים בתו שו המ)למעט מקרר(  ב"וכיו  כיריים ור,למדיח, תנ יועדיםמה חללים רך הארון.או ב

קיימים   טבחהמ ונותאר גב שב ירבק ון כי יתכן ו קונה לקחת בחשבה עלוע עצמי, צימטבח ובה ותונור ארב ע במקרה של זיכוי  (2)

 רך תחזוקה.ח/ים אלו לצואפשר גישה לפתל שמשותפים. י  ן/יםלקולט פתח/י גישה

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

 שיועדו  תו מקו במ  ,םפי ומדדלתות  לרבות, בשלמותו  המטבח ארון  תא לספק וכרמה על ,םינלהתק אשל ונהקה החליט -

 .הנדרשות ולרבות ההכנות( חללים אלל (המובנים שמלייםהכלים הח להתקנת

 .את הרוכשרה החבה חתנבו בע ובמועד שהחברה תק הלוח זמניםבחירותו על פי  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,  160ל וגלגלים  באורך מינימלי ש (ות ונ ו מגולמתכת ) ותזרועבעל  : )קטנה( יית כביסהלתלקן מית       3.4.1

ס"מ   120-מחת יפ אכו לורומם שאר תמ ובתנאי שיותקן מתקן מס" 160-מ ורך המתקן יהיה קטןן שא נית טיק.לסמפ

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

ר המבנה.  קי  על תנוכת מגולומתקן ממתשמשמעו  ,צר/מרפסת שמשערך בח והוקן ש ותקן מתשר שי פא :גג/לדירות הגן       3.4.2

  מ. "ס 160ל ימלי שני חבלי כביסה באורך מ 5ת לפחו ולכלבע לקיר. המתקן יב ומקויה יצין יההמתק 

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

 צף.למשטח מרו  בטון ו/או ב ומקובע למשטחיצ ייה ה ימגולוונת. המתקן  מאלומיניום או ממתכת ותמתקפל ותעזרו

 . UV רינתלקידים מע ו איכותיים,החבלים יהי  המתקניםל בכ 3.4.3

 בתחתית ס"מ. 60-מ ה לתליית כביסה לא יפחתניש ק העומ .5100 "י מס'יהיה מחומר עמיד העומד בת: סהבי מסתור כ 3.4.4

 המשטח ללס עליון שהבניין. מפל וף מי הגשם שסיאכת רעלמה מבטון שינוקז יותקן משטח הפרד יסהמסתור כב כל

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

 .מ"ר לתליית כביסה 1.7של וי ח פנטש שמראי שייסתורי הכביסה ובתנטכניות במת כוב מערלשל ןת ני 3.4.5

 

 

 

 

  בהמשך. ערות נוספותגם ה . ראה("מ)מידות בס  בדירה לונות ותריסיםימת דלתות, חרש – 3ה מס' בלט 3.5

 םסיתרי חלונות   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וומכ

  הפתח
 חב( רו /ה )גוב 

 עץ ) מרחו
ם/  וינאלומי

 ר( אחמתכת/  

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

דת  מית וומכ
  חפתה

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
מיניום/  אלו
 אחר(   /תמתכ

סוג פתיחה  
  כע"כ/ /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

  ומידת תוכמ
  הפתח

 ב( רוח בה/ )גו

  /ץ חומר )ע
אלומיניום/  

 ( חרא  מתכת/
 ם לביש חומר

  סוג פתיחה)ציר/
  /כ/נגרר ע.כ.

 ( רחאלי/משח/סיכ

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 105/210-כ

 ר דיור דח

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג ' מז ומלא

--- 

--- --- 

1 

 ' מאלו  אלומ' 
 יחשמל  גלילה 

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

בח מט  

--- 

--- --- 

1 

   .ע.ככ  ררנג ג וג ' מז אלומ

--- 

--- --- --- 

 --- 120/120-כ ---

ה  ינחדר ש
 1ים הור

1 

 ציר רגילה  עץ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

1 

 ציר רגילה  אלומ' מזוגג 

1 

 אלומ' מזוגג 

 סב נטוי
 )דרייקיפ(

+חלק קבוע  
 ןתו תח

 לצד הדלת 

1 

 ידני גלילה  ' מאלו  אלומ' 

 140/225 -כ 60/225 -כ 80/225 -כ

 ממ"ד  
  )משמש
   כחדר

 ( 2 נהיש

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
לה(.  )רגי ציר 

 ץ חו פתיחה 

1 

 וגג ז ממ' אלו 
  ות י ח נה פיל

 א הג"

1 

 .  ככ.ע. נגרר   ' ומאל אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

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

          .א "הג  הנחיות
--- --- 
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 םסיתרי חלונות   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וומכ

  הפתח
 חב( רו /ה )גוב 

 עץ ) מרחו
ם/  וינאלומי

 ר( אחמתכת/  

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

דת  מית וומכ
  חפתה

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
מיניום/  אלו
 אחר(   /תמתכ

סוג פתיחה  
  כע"כ/ /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

  ומידת תוכמ
  הפתח

 ב( רוח בה/ )גו

  /ץ חומר )ע
אלומיניום/  

 ( חרא  מתכת/
 ם לביש חומר

  סוג פתיחה)ציר/
  /כ/נגרר ע.כ.

 ( רחאלי/משח/סיכ

 חדרון
 )חצי חדר(

1 

 ציר רגילה  עץ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

1 

 ר רגילה י צ 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

 פרוזדור 

1 

 לה י רג ציר אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 דניי  ה גליל מ' אלו  אלומ' 

 100/210-כ --- 100/210-כ

  הח. רחצ
 כללי

1 
 + עץ 

 אור  -צו הר/צו 
 ה רגילציר 

1 

 אלומ' מזוגג 
   נטוי

 ( פ)קי 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/120-כ 80/210-כ

ח. רחצה  
 ריםוה

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
   וינט 
 ( פ)קי 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/120-כ 70/210-כ

פסת  מר
 שרות 

1 

 ה לי גציר ר  עץ

1 

 כ ע. כ.  ררגנ אלומ' מזוגג 

1 

 כ.ע.כ  נגרר   אלומ'  אלומ' 

 170/105-כ 170/105-כ 80/210-כ

 דירתי  מחסן 
  )ככל

 צמד(ושה

 פח /ץע  1
טת  החלי לפ

 החברה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/200 -כ

 

 : ותואחר טבלהל ותערה

ניגרר רגילה+ משתפלת, פתיחה =  פ(יקיי ר )די ו טנ בס ,לת )נטוי(ה משתפתיח= פקיפ , פתיחה וגס =הלרגי  צירמיניום,  = אלומ' ו לא :מילים  ביאורי  .א

מעלה,  גלל כלפינ  יס= תרה גליל ,קבועהכנף על  תי כאנ עהנותבחת א = כנף גיליוטינה בקיר,  ומחה )כיס(תוך גאו ל/ל כנף וע תף נגררכנ  =כ.ע.כ 

   .או חשמליו/  י(ידנ) עות רצועהבאמצ

 הדלתות/כ "ים לסהתתא ובלבד שהכמות הכללית בדירה  בטבלהם מחדריד  אח של רוא בתי עירים יכולות להופחד  תפים לשני, משוותנו לח/תדלתו  .ב

 מצוינות בטבלה. ות החלונ

  םילחבויים הננעחים ת בריערכמ חון( בעלתטראשית )בי ה לכניסה לדמפמגן  ת דל: ןללה למפורטבהתאם  יהה ת - םי גור המלדירת  כניסההדלת  .ג

  הצצהית עינ , מי נוסף ניפבטחון ר גס וכמפורט להלן: 5044ן ישראלי מס' קתמת להתוא גליל ןגנו מנ ומופעלים על ידיים בעה כיוונ חות בארפל

יה מפלדה וף בנ משק  .מספר דירהועצור דלת תחתון, מ סף ת מברש , טות"זונעה ו"רת ידי ,  רדנילצין גמם, רי מערכות צי, (טלסקופית)פנורמית/

 . רת המוכחירדלת הכניסה תהיה בגמר וגוון לפי ב. ורבתנה עיבבצ יוהף יוק ש. כנף הדלת והמתופחמ"מ ל 1.25י של ובבע תנמגולוו 

על  23לי מס' אתקן ישר ל אםהתודות בת לבות ה דלתהיינדרים חל הסינהכ תלתוד ירת המגורים יהיו בהתאם למפורט להלן:בדפנים דלתות ה .ד

כנף  ס"מ לפחות.  7 גובהדלת בתית התחב םלמיד יעמ רמו לו התקנת קנט מחיכלות למים ו נה עמיד י יהת ת לתויר רגילה. הדיחת צבפת ו חלקיו

ם, קה, קיי טיוסאק חוזק,  –י דותפק היבט ך בכלרע הושו ר חאוי  ילסבורד ו/או מ ל מסגרת עם מילוי פלקקים עמודב לוחות ית שמעשויה יה הדלת תה

 –וחות והדבקים ל ותלרבלת דהנף כ .חותלפ צדדים 3-מצופה בט( )קנ –דלת כנף ה קף הי  .ף לת והמשקו סוג הדאמה לבהת ו רים יותקנצי אחר.

. ים דדשני הצ כת מתמיות ל ויד מנעו םע ,םמיב תו מידלעאו בציפוי חיצוני מתועש המתאים ה רמייקו בפוא בצבע  יההי ות:תהדלגמר עמידים למים. 

נתו  התקחר לאף וק שהמ ה.מאטי י סלדלת ויכלול פם תואר ובגוון או בגמ ירמילובשות פ, בעל הל23אלי ישרן בהתאם לתק יהיה  דלת:משקוף ה

ה  : יהיםפני לתות הגוון ד .תלהדף נכר באו-פנוי" וצוהר/צו-יבובי דמוי "תפוסעול סם, מנהשירותיו תהמקלח יה,יהיה עמיד למים. בחדרי האמבט 

  החירבלונות שות י ור אפש 3פני הקונה ג במוכר להציר. על הכומה ראו הספקים שיבח/וכר והמ  גוות שיצימאה מתוך דוגלבחירת הקונ םאבהת

 אשר אחת מהן היא בגוון לבן.ות, לפח
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ני לוחות המורכבים מש, ת התקןשו דרי לפי יחותייל/בטגר( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  אלומיניום עם מסוג  ונות: חל"ד(ממ )למעט נותחלו  .ה

כיביהם יהיו בעלי תו תקן ות ורהחלונ. (מ"מ 6ל שיר או  עם מרווח, צדדיםי המשנ לפחותמ"מ  4 יובבע )זיגוג  ביניהםר אווי ווחמרוכית עם כז

ין  ל ידי מתק עיותקנו ת  נולולה. החונעי  הפתיחנוני , מנג תונ בומ ותיד, ייםצירים, גלגל ,EPDMגוג, אטמי גומי לי זי: סרגובכללם ם,ימקורי ריםואביז

 יהיה חלון מסוג אלומיניום :בממ"דון . חל ף כנ לעכנף  רנגרו גאלומיניום מזוג סוגיטרינה, מבעל ו יהיה  :רחלון חדר הדיו  .היצרןעם מטמורשה 

   .העדכניות פקוד העורף  בהתאם להוראות ,נגרר ף פלדהכנ וגג עםמז

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

 יו בעלי תריסים. יה  דירה(אור היבת םהקיי ילפ לכהצה ומטבח )דר רחח, יםר שירות יה, חדבטאמ ירהדירה, למעט חד פתחי :יםיסתר .ז

 הפח ת. עוביברוגמ לאטימהבים לשין הומי באטם ג ללוכף קצו מתן ריבמילוי פוליאו שויים פח אלומיניוםריס עבי התו שליהי  הזאו הז ילהבתריסי גל 

 נגנון פתיחה ידני. לי ומ ן חשמגנונ מל עם "כנ סירגלילה עם שלבי תיס ב ארגז תרר יורכיוד רדח. ביצרןהוראות הפתח ות הדובהתאם למייהיה 

ת גם  רושית למרפס וניםפהים במטבח לרבות ,ץוחה ירו ולא  ירם סניטריים ובמטבחים ללא אוורור ישחדריות, בי שיר דרבח - החוץ יר אוורור לאוו .ח

 . ייסוכ תהחוץ לרבות רפפ קירמכני עד לאוורר במ דיו צצינור מ יבוצע,  בחלוןאו ו/רה בתריס יננה סגוא אם

יגוג זב םילבשומהים תחיתכן פ יועץ האלומיניום. ו/או יכלהאדר  תכנון, עפ"י וןו פיל, גפרוה דגם .עשויים אלומיניום התריסיםת ו חלונו ה תו רמסג .ט

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

 ל.כאדריהן תכנולפי (, "לבאו עמומה )"חפה שקו ,יחותיתבטזכוכית  ןתקו ת ות(,חלונ )באם ישרחצה י בחדר .י 

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

 . אש 

  אש.ון/חבטת ודלת נו ותק י ון תכי רות בקומת קרקע לדי בכניסה  באות,הכ תוש ר תהנחיו לפי: ציאה מהבניין הי ירה/ות בקומת יסה לדדלת כנ .יב

  .ועקברג בוע סואין לק ,ה()בחרום אמור לשמש את כלל הדיירים בקומ קומתי לוץחיכפתח המוכרז  הרבדי חלון ו/או ממ"דחלון ב -תח חילוץ פ .יג

 ה.פתיחהון וכיחה  הפתיג וסן/תריס, לרבות חלו ח, סוג ההפתידות במ םייו שינו יתכנ "פתח חילוץ"כת מוסמכוע"י הרשויות הח שיוכרז פתב בנוסף,

 2 -ים כד גבוה"הממסף הדלת וריצוף  חיצונית.  נגררת,/נפתחתומה, הדה אטלת פלה דהינ גןמוה למרחב דלת כניס :פיקוד העורףשות לפי דרי  .יד

חסומים   וגלים בקוטרים שונים,ע ר מוורואי  פתח וכן ום + זיגוגיני ומ . חלון אללכיס תהנגרר  ,ה כנף אחתלדחלון פ ה.ירהדמפלס  "מ מעלס

רעה  הפ רוצ תיר  רוהאוופתח וליד ר  ע"ג הקי עורף(,פיקוד הלפי הנחיות )ויר ון אסינ  מערכת התקנת רוק.תנים לפ(, וני)פלנצ'לדה ות פאבדיסק

תקינתו והתקנתו  י שהר  ן,ינוהס  קןמתרה ע"י החבפק אם סויודגש שב (.2010י מא)תקנות הג"א  ן.ידות היצרמ רכת לפימקומית. מידות המע

  וד העורף.ך ע"י פיקשהוסמכו לכ ורמיםות ואטימות נוספת ע"י הגתקינבדיקת  יחייב  ש,וכע"י הרקו וריפכן לד העורף, פיקו אושרו ע"יו ו קנבד

על התואם ובפע יצוהב בריגעל הביצוע בפולבין ט המכר פראו במבתוכניות המכר ו/ ה בין המצויןירה של סתספק יודגש כי בכל מקר עתינלמ

 .עורף הות של פיקוד נ הנחיות מעודכ

אביזרים   בהתקנתך רוהצעקב , "נטו"ת פתחים בטאות מידואינן מומשוערות בס"מ, בניה ות מיד , הינן3מס' בלה ורטות בטהמפ  המידות – מידות .טו

  ךסמ ינות/קירותר בני דלתות/ חלונות/ויטמל של ,םניהמי ל ייםפילים היקפפרוו  משקופים ןות וכו/או מסגרות סמוי  מוייםלבנים סמ כגון:ם משלימי

   ניה.תכנון והבבתקנות הש כנדרו לפתחים אל ממידות/שטח,ת יפח לא יםבלחים המתקגודל הפתקרה בכל מ .פי הענין()ל

 

 

 לה זו.טבאחר ראה גם הערות ל - יטרים בדירהסנוכלים  מתקני תברואה – 4מס' לה בט 3.6
 

 מיתקן
 מיקום 

 מטבח 
 הורים  ר רחצהדח

 מקלחת()
 כללירחצה ר חד

 בטיה( )אמ
 אחר רות ת שמרפס

   מטבח רכיו 
 פולה( דת/כ)בוד

  מידות
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ה הערה )א( רא

 --- --- --- --- א'  סוג 

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

 כיור רחצה 

מידות  
 ס"מ()ב

 --- --- בארון ב ולמש בארון  במשול ---

 --- --- 3.3.3סעיף ראה  3.3.3עיף אה סר --- סוג 

 --- --- ןאי  אין --- ₪  וי זיכ
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 מיתקן
 מיקום 

 מטבח 
 הורים  ר רחצהדח

 מקלחת()
 כללירחצה ר חד

 בטיה( )אמ
 אחר רות ת שמרפס

 דיים כיור לנטילת י
 '( ג'( )א)

מידות  
 )בס"מ(

--- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- כוי ₪  זי 

 )ב'( השטיפגז ואר להאס

ת  דו מי 
 ס"מ()ב

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

 --- --- א'  א'  --- ג סו 

 --- --- ן יא ן אי --- כוי ₪  זי 

 ט/ אמב

 )ב'( מקלחת

  מידות
 "מ(ס)ב

--- 
 מקלחת

 (בערה )ראה ה
 בטיה מא

 (ברה )ראה הע
--- --- 

 --- סוג 
 פע משו ריצוף 

 ת()מקלח
אמבטיה  א' )

 ( רילית או פחקא
--- --- 

 --- --- אין --- --- יכוי ₪  ז

רים  ללה למים קסו 
 ,כיורלים חמ/

 )ג() ד( מהמשטח

 --- --- (גערה )הה אר (גרה )העה רא  (גה )הער אהר דגם 

 --- --- ' א א'  ' א סוג 

 --- --- נספח ג'אה ר ח ג'ראה נספ ראה נספח ג' זיכוי ₪  

למים   ה לאמבטיהסולל
 )ה( רים וחמיםק

 --- --- (גערה )ה ראה --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- סוג 

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

  למיםחת ללה למקל ו ס
 )ה( יםמ קרים וח

 --- --- --- (גאה הערה )ר --- םדג

 --- --- --- א'  --- סוג 

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

כביסה כונת מל )קרים( ור מיםחיב
 ז()חשמלוהזנת   לניקוזר חיבו 

 --- יש  --- --- ---

  ווללשר וניתן חיצ בדופ 4ח "תפ
  וללכ, )ז(ביסהמייבש כמ  אדים יטתפל
הגנה ומשקולת ריס תת חשמל, הזנ

 . סגירה

 --- יש  --- --- ---

לחיבור  חיבור למים וניקוז, נה הכ
 ( )חכלים מדיח

 .(טבחבניקוז כיור המ ת לבההכנה משו)
 --- --- --- --- יש 

 --- --- --- --- אין  ( ז ניל)בר נק' מים למקרר

 --- --- --- --- 1 )הכנה(  (י)ולישדת גז לבנקו 

 --- --- --- --- --- הכנה() )י(מים מוםי לח נקודת גז

 

 : ואחרות בלהטל רותעה

 הרכישה(.ם כהסל מסמך אחר שצורףבטבלה, או ב  ין צו באם  בפועל רק)הקיים 

ה קערמ או ס" 40/60ידות בודדת במח במט קערת -נה: הקו בחירתכר יציג לו. המ הה שטוחתותקן קערת מטבח בהתקנ : במטבחיור מטבחכ (א)

  במידות לפי י(:ולחני )אינטגרל רחצה ש כיור .ץ/קוורץ גרניט/נירוסטהוורי ק סיל ס/: חרלבחירת הקונהה ערר הק. חומס"מ 80/46 תבמידו פולהכ

 ע"י החברה. פק, שיבחרסן/ריצה
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ולת קיבבעל דו כמותי ) חרס :חההד  מיכל .נירוסטהעל צירי ב  ,בדכ :אסלה ה מושב( מונחתבלוק" )-"מונו רס יה מחאסלת שירותים תה: אסלה (ב)

 . 1385ת"י י עפ"ליטר(  6רוכה של ליטר וא 3ה של קצרדחה ה

 ליאסטר.  ופ ציפויחיזוק היקפי, שלד עץ עם   עלתהומוגני, במ"מ  3.5  וביעלי בירמר אקיה מחותההאמבטיה ס"מ.  70/170במידות  אמבטיה:

  אמאייל.פה מצו לפחות"מ  מ 2.5פח בעובי ילופין מלח .גלווןברזל מ מפרופיליכה מיבפינות ומיטת ת וי עץמיל 

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

 חת(.טח משופע במקלשלמלופה )לא תותר התקנת אגנית כח

 ית אחת( ם בעזרת יד רים/ק)ויסות מים חמי ין קרמי דו כמותגנול מנסר בעמיקבל /ל, דגם מערכרום ניקוי ו בציפיהי מיםוח קרים מיםל כל הסוללות  (ג)

 תקינה הרלוונטית בארץ.הות ם בכל דרישים העומדיחמ םלמי תוסדר 3מתוך  לבחירת הקונה"חסכמים". ויכללו 

יהיה מסוג  טבחז המר. ברכיואו ה טח העבודה מישור משעל מוקמו ח והם יפר-מיקס מיםדגיותקנו ברזים מ המטבחהרחצה ובכיור  רי בכיו  -

  מ.ס" 15מק ועס"מ  15ובה ידות ברז רחצה תהיינה גס"מ. מ 25גובה  ס"מ, 20מק עון. נשלף במידות להל ברז

 מוט ה מתכוונן,, מתלרינור שרשוולל ציכ מיקס מהקיר, ,דרך( 3ך )אינטרפוץ רב דר - חמים וקריםים ללה למתותקן סו :מקלחתה אבת -

  טרבקו ראש מקלחתמ וס" 30דייר, זרוע מהקיר באורך הרת ולפי בחין  לחילופיו אומזלף.  תלפחו  ס"מ 60ורך ל אנכי באוביי ומופלקה טלסקהח

   "מ.ס 15

ט  מתכוונן מו מתלה , ר שרשורין צינולוי האמבטיה וכת למיתיללת יציאה תחם, מיקס מהקיר, הכוקריחמים ותותקן סוללה למים  :הבאמבטי  -

 זלף.מחות וס"מ לפ 60 נכי באורך ל אמוביו  טלסקופי החלקה

 .ניל ירזבו ביוב,: חיבור לכוללת יפת אסלהטי שארגז/ם ו רי כיו התקנת  (ד)

 .: לבןתו קבועגוון ה (ה)

 תן חיצוני בדופ  4"פתח חשמל, הזנת : בש כביסהה למיי הכנ הזנת חשמל.קוז,  ני ים(, חיבור לנקודת מים )קר :ללתכו  כביסה הכנת חיבור למכונת (ו)

 .ה ולת סגירשקס הגנה ומכולל תרי ,כביסההייבש ממ םפליטת אדי וללשרו

 בח.מטון קערת הפ ולסיביוב, הכנה לחיבור לז וברת: למדיח כלים כולל הכנה (ז)

 רי קצה.אביז לאנחושת בלבד לא נאמר אחרת, צנרת ם לבא: גזהכנה לנק'  (ח)

 . יתת העירונ קת מהרש טורה המסופבטמפרם מיקרי : ם קריםמי  (ט)

   ור.ו הכיעל מישור משטח העבודה א  םמוקי ברז המקר=  פרח ע.קבו שרוול מתוך הנשלף  ברז  ראששלף = נ (י)

  חת. חמים, בעזרת ידית א/ מים לקרים יסותר( = ו )מיקס מערבל

 ם. או שניהיית ברז ו/או לפו/ש מקלחת ם, לראל מים חמים/קריאה, שצילוקת כניסה/י)אונטרפוץ( = ח דרך-רב

 פה,, ברצן(הבניי ים לכללותפמש ון )בחלקם יתכלקולטני ביוב  ורתתחי ביקופ  צנרת: אחר לכל צורך דירה, ספים בנו  אינסטלציהרי אביז   3.6.1

 בוי אש(.  ות כישעפ"י דריוכמות,  )מיקום יבוי,כתזי ן מיתכסטלציה. האינ "י החלטת מהנדסעפ וכמות  במיקום, סמוך לתקרהב קירות אוב

 בין   דיקובלי פלהעברת גז וכוצנרת  פוצלמאו ו/ רכזיי מינ למזגן מה. ניקוז ינסטלצדס האימהנפי החלטת ל ,יקוםמב לקי מיםארון למח

 .  למאיידהמיועד ום יקה, עד המבלמע המיועד המיקום

 

 הערה:

או " תעמודים או קורו " דמוי סוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות התקנת כי  יחייבו ידרשו(, ככל שוי, )בביוב/מתזי כי /הצורך במעבר צנרת מים

  .בסמוך לקירות ורצפהאו /ו בסמוך לקירות ותקרה   ,"ספסלים"

כן  ל, ו תביקור פתחי  שו רתכן וידי   ן הבניי ה לגוב בקולטנים העובריםדס האינסטלציה ת מהניו נחלקחת בחשבון כי לפי הת"י, וה יש ,בנוסף

 קה. תחזו  גישה לצרכי  לאפשרתם ויש ו ם א, אין לחסו יקורת אלו חי בוע פתצבי שריידהם בדירות ב

 

  בהתאם, התקנתה תהיה לאריתסות נדרשה מערכפי הוראות כל דין. ה לתהי כת באמצעות מערלדירות ם ם חמימי תהספק :מיםם חימו    3.6.2

 .  579אלי ן ישרלדרישות תק

לתכנן   שרמאפהפסק )טיימר( הכולל מ וצב זמןקקן חשמלי והת אלמנט עזרעם  חימום ללהכו)דוד( מכל אגירה  ןותק ידירה  לכל     3.6.2.1

 . עלהפאת זמני הה מראש

   מצעי חימוםים בא, יעשה חימום המתת מערכת סולארי אמצעוב  יםת כל דין לא ניתן לספק מים חמראו לפי הולדירות שלהם    3.6.2.2

 . ר()טיימזמן לחימום המים ן קוצב קהת לרבותינם. ימים בעניהקי תקניםבם מדיותם עוופקים באמצעסהמ םד שהמים, ובלביאחר  

 ן לפי המחמיר מבניהם. להלמפורט וראות כל דין או מהמה יפחת לא  מיכל האגירהנפח  3.6.2.3
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 ;ריםליט 150 -יםרחד 4,5,6ת בדירו ,םליטרי  120 -חדרים 3 ירתבד :תבקיבול חמיםלמים רה )דוד( ל אגי כי מ 3.6.2.4

      ציה.טלהאינסדס נמה תכנוןפי גג עליון ל או להסמוך בשירות או מרפסת כגון ב שנגי מוסתר אך   במקום :ודם הד מיקו  3.6.2.5

 ת.  מקלחטיה, מבא קערות מטבח ורחצה, :מים לכליםם חבור מי חי  3.6.3

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

 רה(.החב החלטתיקום לפי מ )יש  :ירהד לה למונה מים נהכ 3.6.5

  PPR, .S.Pת, פקסגול, פלדה מגולוונ  :יםחומר הצינורות: מים חמים וקר 3.6.6

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

  הגז ודתנקהגז ועד הספקת ור בדירה ממק רת גזנל צלוחיר הדירה יכ, מיש: טבחקודת הגז במעד נמקור הגז ו ה מירצנרת גז בד 3.6.7

   .גז דירתי ונהמ נה לן הכהראשית במטבח וכ

 . : ישרהדי ז להכנה למונה ג 3.6.8

 

  רה:הע

מיקום או ב ,המגרשנית המתואר בתכגרש ו ובמיקום הקיים במם עם חברת הגז ם בתיאו ים מרכזי/י ות צובר/ים תת קרקעי/מצעדור באסי 

 . הגז ותחזוקתת הרת צנהנח ה לחברת הגז, לעניין מתאי מ  יקת הנאהמגרש זן בצורך תינתהמידת בה. ברשיקבע ע"י החאחר 

 

שמש את כל בעלי ו לשנועד ת גז מרכזיתכשל מערת ם או צנר, מיתקני1969 -עין, תשכ"ט קרקוק המלח ה )ב(59התאם לס' כי ב זאתמובהר ב

 . המשותף  כושוו חלק מהרק, יהסת הניתנים לפירויכל, מונה או ולמעט מ ,חלקםהדירות או 

 

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

 פח ג'טלפון, ראה נסות ונקודקע ודות מאור, בית תלנק  י יכו מחיר ז
 

 מיקום 
 ר או נקודת מ

 ,תקרה /קיר
 מפסק כולל 

 תקע  יתב
 רגיל 

 תקע  בית
רגת  רגיל, ד

 נההג
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;רתתקשו נק' 
 .ון נק' טלפ

 נקודות  3 כ"סה

 ותהער אחר/

 לדירה  הסכני 
 מבואה  ו א

1 1 - - - 

 לחצןון+ מפע  -
 אינטרקום  -

  חדר לה אורפסק ת מ -
 . מדרגות 

ל  ולכ דירתי לוח חשמל  -
 כות ה בסמי ה )ניתן שיהי רסגי 

 לכניסה או למבואה( 
 . שקע   רת כוללשו ן תק ארו -

 פוניה/טלוויזיהטלארון  -

 יור ד חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 

1 

  ספתו ת  -ריס חשמלי תוכנן  ת
ת  ל להפעלשמח קודת נ

   התריס 
 ( שמש פסת )ראה גם מר

 - - - 1 1 פרוזדור 

מ'   3על דור באורך מרוזבפ
  ולל פנייתהכ דור או בפרוז

לפחות  ור דות מא נקו  2"ר", 
 + מחליף. 

 1 מטבח 

 
 
 
4 2 

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

  י עבור תלת פאז 1+
 ת שמליוכיריים ח

- 

  לע מ היה ע י קום בתי התקי מ
ה ככול  העבודמשטח 

נון  כ אם לתפשר ובהתהא
ר  ו בתי התקע עב .טבחהמ

בור  חשמליות וע   ייםכיר
ת  מתח  המדיח ימוקמו 

 דה. ו למשטח העב

 1ינה ש חדר
 רי  יקע

 ( הורים)

1 
)כולל מפסק  

   (למנורה  חליףמ

4 
  )שניים ליד 
 המיטה( 

- 1 1 - 

 "דממ
מנורה לפי  

  ד ות פיקו הנחי 
 העורף

 . רקע"נות פ לפי תק  1 1 - 3
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 מיקום 
 ר או נקודת מ

 ,תקרה /קיר
 מפסק כולל 

 תקע  יתב
 רגיל 

 תקע  בית
רגת  רגיל, ד

 נההג
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;רתתקשו נק' 
 .ון נק' טלפ

 נקודות  3 כ"סה

 ותהער אחר/

 חדרון
 )חצי חדר( 

 
1 3 - 1 1 - 

    חצהר רחד
 הורים 

 )מקלחת(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

 לתנור( תקע   בית)
- 

 ום. ימ ח  נורלתתקע  בית
כן  אוורור מכני + מפסק הי

 . ששנידר 

 ליכל החדר רחצ
 מבטיה( )א

1 
 ים( )מוגן מ

- 1 
1 

 לתנור( תקע  בית )
- 

+  תנור חימוםת תקע לבי 
  ן הכולל מפסק זמ  ב צן קו קהת

  יעפ" יקום במש וד השמ לד
 התכנון.  

ן  היכמפסק  אוורור מכני + 
 . ששנידר 

 שרות מרפסת 
1 

 וגן מים( )מ
- - 

2 
  44IPרגת הגנה בד
ביסה  מכונת כל

 למייבש ו 

- - 

 שמש  סתמרפ
 ( )דיור

1 
 וגן( )מ

- 1 - - 
פסק  יס חשמלי + מתר ולל כ

 . י ה ידנ פתיחנון  + מנג 

 שמש  תסמרפ
 ( הורים)

1 
 ן( ג)מו 

- 1 - - - 

 ןמחס
 ( צמדשהו )ככל 

1 - 1 - - 

כאשר מדובר במחסנים  
ת, אין  דירו שאינם צמודי  

"ש  הבינת משמניעה מבח
שמל של כל  שהזנות הח

ונה  יחוברו למים  המחסנ
ד למחסנים  משותף ונפר

ן מונה  ן יותק פיחילוו לבלבד א
מחסן, להחלטת   לכל נפרד 

 ו. ירת בח  פ"י וע   המוכר

 יסה כב מסתור
 (םי קי אם )ב

- - - 
1 

 ה למזגן( כנ)פקט ה
- - 

 

  טבלה ואחרותת לו הער

   מ"מ.  2.5 נפרד עם כבלים זרם קיפסח למחובר ישירות ללו, מלי נפרדחשמל  י מעגעל גבבית תקע =  "נפרדע כח במעגל "בית תק (א)

  רד(.שקע בנפ כל, נספר דנל אחר בפתיו   אושקעים  )שני ל.ל רגיחשממזרם  וןיבור מתקן חשמלי הניזלח = "שקע" בודד גיל()ראור קע מבית ת (ב)

 לפחות. ממ"ר  1.5וצע בכבלים יב  רחיבוה

 ם עוד שקעיםובר עמחיות ל להיכו רם חשמל רגילהניזון מזשמלי ר מתקן חחיבו ל עם כיסוי, מיםמוגן  בודדקע ש  מים: מוגן  מאור )רגיל( תקע בית  (ג)

 ת. מ"ר לפחומ 1.5לים בצע בכ יבו  ריבוהח נפרד(.ל שקע בספר כ, ננל אחדבפשני שקעים או יותר י קר)

  –דת טלוויזיה בים, נקומחש בין –דת תקשורת פוניה, נקוטל דתת נקוומפלט לחדר וכוללקיעה נקודות, מג 3  יה תקשורת וטלפון =ויז לטדת נקו  (ד)

שת  רירה לר הד וחיבא ללדין. פי כל  רש עלכנדהכול  ם.ר לקליטת שידורי כבלייבו, ואפשרות לחכאמור, חובהורי חיבור לקליטת שיד

 . יסויכולל כ 1מודול  55וקופסא  קירב ההכנהקשורת ועד נקודת תוז המשיכה מריכ ורת תכלול צינור וחוטתקשהודת נט. נק אינטר /יםונ הטלפ

 ה אחת. לקטורה(, כולל נקודת הדארמאהיל/   -יסוירה וכנוללא רה )על גבי קיר או תקבית נורה מאור נקודת  (ה)

לכמות   תוספת אינםוש' הבסעיף   ה או קיר(, המצויניםתקר)בור ות המאד של נקו הלקפן ההדובד לאור בלא ית  ה=קה כפולאור הדלודת מנק (ו)

 '. הסעיף מצוינות בר האומה דותנקו

  הגנהגת בדרים מ  ד אך אביזר הקצה מוגןנפרבמעגל חשמל  בהכרח נושאי וגןבית תקע מו אחר= א IP44ות הגנה עם דרגיל רגע בית תק (ז)

 גבוהה.

נה  ההכת ד נקודמריכוז תקשורת ועשב( ' תקשורת )מחהכנה לנק שיכה בלבד.ט מחו ( ו"שרוול"לצנרת ) נהת הכוורין אחלא צו אםב=  "הכנה" (ח)

 .בקיר
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(.  ספירלי) חום" ולא "תנור להט" פזר"מ ת הדייר(,באחריו) תקןויה מעל דלת חדר הרחצימום נמצאת ר חהכנה לתנואם הב הכנה לחימום = (ט)

 ן מים. חימום כוללת שקע מוג ור תנה לההכנ ה.ע"י החברם מסופקי ום לאי חימ עמצי אודגש כעת ספק י למני

ם  אותה/ אתים במכ/דליקיםניהם, אך מם בריחוק בי צאישונים הנמדים שני אביזרים נפרכיבוי, מ קה/דלנות להודה/ות מאור הניתנק  =חליףמ (י)

 . אורמ נקודה/ות

ירות  ים. הנקודה תחובר יש ירי לכנן ם המתוכתחת למקומ המטבח, בארוןאזית פת תל נקודת  תותקןי= פאז תלתחיבור ת בדירת מגורים הכולל (יא)

 . יירתסק בלוח החשמל הדית שקע והמפ ת ביווט לרבול החקודה תכלול את כ. הנ2.5/5בל בכתחווט אזי בלוח החשמל ולת פלמפסק ת

 

   .יש: אורת מו וד נקה קומתית: בכל קומה: בואדר מדרגות/ מח 3.7.1 

אם אין  )בת ו חדר המדרגו א קומתית אור במבואהקת דללה  ך הדירהצן מתו לח .יש ור: אדלקת צני הח ל יש. מאור:גופי 

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

 . יסוכי כולל 1מודול  55סא קופבקיר וה קשורת ועד נקודת ההכנמשיכה מריכוז ת ר וחוטנול ציכלותנקודת התקשורת  :פון חוץ טל 3.7.2

 החלטת החברה.חר לפי ו אא ,זםזמ ליל:צ .לחצן ג:ון: סומפע 3.7.3

 י. רישות הת"י דלפ, נדרט סט  :: סוגלקה/שקעי הדזראבי  3.7.4

  ,רגיל( קע)כולל שדירתי תקשורת ולוח  (בה בעתידרך הרחצוות ללפח מודולים 6-נוי לת מקום פל השאר)כולירתי ד  מללוח חש 3.7.5

 . יש :פחתמפסקי  .מלהחש דסנון מהי תכנ פל ום:מיק .שי :הדירהתוך ב

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

 אמפר.   3×  25פאזי: תלת  :רתי גודל חיבור די  3.7.7

בדלת הכניסה  ם ת אינטרקוערכלמית חיצונתית פנימית ון, ותשו ת פעמהכוללום רקאינטכת מער. : ישקוםנטררכת אי מע 3.7.8

ור באחד מחדרי ע/דיב פומית שמ רה, וכןדי סה ליהאינטרקום במבואה או בכנדת וקת נם א קיש למ מיקום: בניין.לאשית הר

 רה. גורים בדי המ

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

  2010-ע( תש"3טנות תק' )מס' ן לאנ מיתק רב ערוציתה ת טלוויזיליטלקים לכבל לחיבור הכנה :ויזיהו טל רי שידו  יטתקלנה להכ 3.7.10 

 :  799אלי, ת"י ישרתקן  ידורי החובה, לפיש ליטתטנות לקיין יותקן מיתקן לאננבב

 ית )אק"א(. ידואלנדיוו ה אי יתקני אנטנות לקליט"מ( ומאקות לקליטה משותפת )טנמיתקני אנ                   

 חרחובה אם קיים הסדר אה שידורי תמיתקן לאנטנות לקליט התקנתת החברה מחובת רשאית לפטור א ית המקומ הוועדה  . 3.7.11 

 ידורי חובה בלא תשלום. ט שלקלו  ל דירה יהיה ניתןבכיח שהמבט

 : יםמיתקנים אחר 3.7.12 

ת שירות, יש  סרפים למבמטבחים הפונ  חוץ לרבות לקיריר ור יש אוור במטבחים ללא ם וריים סניטריי שירות, בחדבחדר -

   ת כיסוי.פרבות רפלוורר מכני לקיר חוץ, ד במאקין צינור מצוילהת

ראלית  ישלרשת החשמל ה וי פאז תאים לחיבור תלתהמערכת ת .ירתיתהד להחשמ ל צריכתש בקרהלניטור ול תמערכ -

 תנים. המשמל פי החש ריזנת תעהאפשר ות

חיישני זרם לושה )ש ד זרם חשמליסת כל רכיב המודסתבאשר מחשמל הדירתית ידה בלוח הת מדחידי :ולתכל המערכת

ציג מו ומיתנתונים בצורה מקמעבד את הומקבל י הטאלחו  דיגיטלי גי, צידור אלחוטשורת ל, יחידת תקש(לת פאזיתעבור לוח 

  מ' 1.5גיש ובגובה  במקום נ ה,כניסת הבמבוא/  הך לדלת הכניס סמוה בם הדירני הצג יותקן בפ ברורה. רהאותם בצו

 ספית.  כותם הואת על ט"ש(ו)בק ברתטוהמצ  השוטפת האנרגיה צריכתפחות את נתוני הצג יציג לצפה. רמה

 .3.5 ת פתחים סעיף גם בטבל אהר  פתיחה ידני וןמנגנלרבות , ים/תריסלהפעלת ה  לת חשמקודנכולל חשמלי  םי/ריסת -

 

 : ירהם, בדחימו קני קירור / מת   .4 

 ן. אי  זי מרכ י דירתי מינ וירמיזוג או  4.1

    :תכלול רשא ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני כתלמער הכנה

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

 ;ירההד חלקי לכל צרוק יעיל יראוו 
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 הרצפה  במילוי ונעה כנסת בקירומ חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה"ת ולרב תדרשו הנ התשתיות עיצוב .2

 מאיידה זוניק 2.5* 3ד רפנ גלמע  כוח שקע ,מעבההמתוכנן ל םוהמיק עדו למאייד המתוכנן יקוםהמ יןב

 עד ,גבס בלוח ייסו כ תבאמצעו ההסתר יכלולד  למאיי "הצמ"ה מוצא .יסהבהכ תורלניקוז מס או פהרצ למחסום

 .בפועל ערכתהמ התקנתל

 .קיר המסדרון על מוסטטהתר םלמיקו עד מאיידה ממיקום קיר ודק פיל ריק שרוול התקנת 3.

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

 .יםעבהמ / המעבה םויקלמ רומוסת מוצנע קוםמי .5

להתקנת מזגנים   רת ניקוז כהכנהנצ צע גםתבום והמטבח( ה, השירותיהרחצרי ט בחד)למעמחדרי הדירה חד ל אבכ .יןא :מזגן מפוצל  4.2

 צאה יהיה הרצפה ומו במילויו  רר בקיוז תוסתקית הנ לחדר. צנר ץז מחויבוצע ניקו ין הדירתגם )מפוצל(. למרחב המועיליי

ר  יוסתר עם אביזוצא הצנרת ום ממק  לציה.ינסטנון מהנדס הא לתכאם ול בהתהכמתחת לכיור, לסיפון  יןפה או לחילופ צהרסום עד מח 

 פקק.  מתאים וסגור עם ישתחרו

ע תבוצזית אחת כאמור, מיני מרכ תת מערכעוצה באמכל חלקיל יזוגנו מאפשר מי ירה איר תכנון הדוזוג האו יקביעת מהנדס מ שעל פיככל           

 יקוז מים.נ ת וצנר חשמל, צנרת גזרבות צנרת ות לדרשות הנתשתי כלול את כל השת ירהלקי הד ח וצל/ים ליתרתן/נים מפזגנוסף הכנה למב

   .יןאיין: בנבית יזון ממערכת מרכזתי הניריר דמיזוג או  4.3

   .איןדירה: הימום ם מים וחחימו  ת להפרדת רו שאפלת דיאטורים למים, בעעם רתנור גז דירתי  ידי  ת עלמערכת הסקה הפועל  4.4

 גן.ום הכוללת שקע מוימח ר תנוודה לנק תבוצע בטיהי המקלחת ואמרבחד. אין :חשמלב  חימום הפועלנור ת  4.5

 : אין. חשמליים טוריםבקקונ  4.6

 .אין :מ"רקק"ל/ 120-80, רצפתי מום תת י חרכת מע  4.7

 : אין.םאחרי מיתקנים   4.8

 

 :  חסן דירה, במחות באש ובטיוי ב כי רי סידו * .5

 .: ישם נרכש(א)ב ן מחסב .ותשות הכבאע"י רדרש יככל שי :הבדיר ם(:נקלרי ירוטומטית )ספאש אי בו כת כי מער 5.1  

 .תבאודרש ע"י רשות הכיכל שיכ :עשן גלאי  5.2  

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

 

 

 :תוח ושונותעבודות פי  .6

 חניה  6.1 

      ;שרהמג: בתחום כולםניה. לפי היתר הב: ל הבנייניםלכ מקומות חניה סך הכל 6.1.1   

 אין. (: רטפ)ל חרבמקום א חניות    

 ן בתוכנית המכר. יצוכמ: םמיקו  ניהתר הבפי היל: חניות רספמ, : ישפת(משות/תי לנכים )פרט חניה 6.1.2  

   רשמי ירה נכה )עם הצגת תג נכהש ד, תימכר לרוכנספח החניה להיתרוח ובפיתבה/המגרש/סבי כמסומן בתכניתם כיחנייה לנ

 ינו נכה.ר שאיילד וגם  דירי הבית ן כללנכה, בי ובהעדר רוכש ,ה(רובהתחמטעם משרד 

 .  2.11 סעיף  ראהמקורה:  החני ה רצפת גמר 6.1.3

 יש. : לחניה מהכביש שהגי  6.1.4  

 המכר.  לפי סימון בתכנית: קוםמי   ות.אחת לפח: הפר חניות לדירמס 6.1.5  

   .אין :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

 רש פיתוח המג 6.2 

 החיצונית  הרחבה .יןיבנל  כניסהה ואתלמב 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 כניסהה מבואת ברוחב תלפחו[ מרוצף   כניסה שביל תכלול    

    הריצוף יהיה ככל ון/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית/: בט: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2  

 . גוון בהיר הניתן בעל  

 : אבנים משתלבות/ אבן טבעית מרחומר ג .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   
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  גינון חסכוני במים בהתאם )על פי תוכנית אדריכל הפיתוח( .יש :הצמחי מצורפת(.  )על פי סימון בתכנית .יש: חצר משותפת 6.2.4  

  להנחיות משרד החקלאות.    

 בלבד )לא עצים  ם רדודיםילת צמחיה בעלת שורשירת שת תקרת בטון מות מעל )כולה(. בטון.מעל תקרות  חצר,   

  (.-שורשים ולא צמחיה עמוקת   

  .יש :בממוחש כתכולל ראש מעררש גבמ יההשק מערכת 6.2.5  

 לשטח  ונהה/חלקה( הכולכוה קרתמעל  כר )חצר,ית המלפי תוכנ  :רדמח אה לחצריצי ; שי:  דירות הגן דה למו צ חצר, 6.2.6  

 ת השקיה.  מערכ לא מגונן וללא   

 וכש בעת הר י ע"שה יע לי הבניין (משו מים  )להרחקתרות פרטיות בחצועי ניקוז פני הקרקע ידור שיפ: סרההע   

 .  רטיתפינה הדור הג סי     

 , וחות וכו'(ש צנרת,מרזב/ים, )חלחול  ,ומיםב וביז, מה/ות, ג ן גישיתכ:  ירת גן דה ל ר הצמוד, בחצתו ערכות משותפוט מירפ 6.2.7  

 .(וכנית המכרבת ושלא בהכרח יוצג ןנייהע ל לפי)הכ ייבוכ ,קשורתתל, חשמ   

 ת  אה נוספיצי שישככל  מ'. 2.5של ת חומק לפובעו מ"ר.  7-ת מלא פחוח : יש, בשטגן  ירתד ל ודהמרוצף בחצר הצמטח מש 6.2.8  

 . כל צדמ מס" 30בתוספת ציאה ברוחב פתח הי תמ' ולפחו 1.20ינימלי של מומק בע  מרוצף יה משטח ית יה לחצר הפרט   

 ישת הרשויות.  ודרהיתר הבניה  לפיחומר:  : גרשות של המ/גדר בחזית 6.2.9  

 . חברהה עתי קביולפ  אושרתמתוח הית הפיכנלפי תוממוצע בה ו בג   

 . אין(: קהבחל הקומה פתוח) תולשודים מפ מת עמו ק 6.2.10  

 

 משותפות ערכותמ .7

 מערכת גז:  7.1 

 ואר בתוכנית  המת ובמיקום ,גזם עם חברת התאו , בקרקעי -גז תת י/ברצו מצעותאב כזימרדור סי ת גז:לאספקהכנה    7.1.1  

   ת הנאהוזיק נההצורך תינת תידבמ ומית.המק  תושדרישות הר יעפ" וא/ו חברהקבע ע"י היאחר ש יקום במ או הבניין אורש גהמ   

 .חברת הגז בעלותב הינם ,כאמור י הגזבזאת כי צובר/ מובהר  נרת הגז ותחזוקתה.נחת צלה    

 ;: ישהמרכזי לדיר קורממצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4בלה ראה ט: םמיקו : יש. רההדי  וךבת צנרת אספקת גז .1.37  

 

 :שאים לכיבוי ר סידו  7.2 

 ועץ הבטיחות. "י רשות הכיבוי והנחיות י ע דרששי ככל :מדרגות י /בחדרהפעלת לחץ ל כתמער 7.2.1  

 ת.ת יועץ הבטיחו נחיות הכיבוי והדרישות רשו  ע"י שידרש ככל: רוזדוריםמבואות/פבעשן  קתליני מערכת  7.2.2  

 יחות. עץ הבטוהנחיות יו  יבורשות הכיישות רדע"י  שידרש ככל :ם(ינקלרי תזים )ספרמ –ית וטומט י אמערכת כיבו  7.2.3  

 ץ הבטיחות. חיות יוענוי והיבת הכישות רשופי דר: יש. לותכולתן כיבוי לרבות ארגזי כיבוי  מדות ע 7.2.4  

 יחות. הבט עץיו כיבוי והנחיותות הע"י רש ידרשככל ש עשן: לאי ג 7.2.5  

 םשותפי מ םבשטחייבוי כ ארונותידרנטים( ו ה)י רזי כיבו, באש י כיבו ו  ילוי ג כותרמעלרבות הכבאות,  י סידורכל : ערהה     

 . ת הכבאותת רשו כמות לפי דרישו מיקום ו  פרטיים, או     

 יש.  :בחניוניםר מאולץ ו אוור 7.3 

 ן. אי: ת הדירות(להזנ ) יר מרכזיתת מיזוג אווערכמ 7.4 

 . יןא  רים:ימוש הדיי שים ל/בחדר וירערכת מיזוג אמ 7.5 

    הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו דוארה  בותתי יקום:מ שגוי.לדואר  1ד הבית, עולו 1דירה, לכל  :רתיבות דוא 7.6 

 . 816י"ות ובנייה נוןתכ תקנות לפי ומיניוםאל חזית תבעלו יוויה   ,בנייןל   

ן  בבניי  יריםידה ימוש כללים לש/רחד ותפים(,שים מקחלב)ורה מערכות תא מים, מאגר ים,ת מקה ומשאבוסני  ותערכ: מקנים אחריםמית 7.7 

 והיועצים. המתכננים וכניתת לפי ם וכמות:מיקו  .וכו'  ת הבנייןבסמוכים לטו בבנייניםאו  וכים,סמ ניםיי טובת בנול  
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 תשתית  בנה למערכותהמ חיבור .8

 מית.המקו תוהנחיות הרש לפי :צרחל  פרדנ ונה מיםמיש;  :לבית שי ראמונה מים  יש; :י רכזבור לקו מים מחי  8.1  

 יש.   :מרכזי  יבור לביובח 8.2  

 יש. ; שמלהוראות חברת החלבהתאם  ,ניין לרשת החשמלור הבחיב 8.3  

 . וניםפלחב' הטל הדירה חיבורל כוללהיתר(: לא  השבק) ון והבניהתכנלתקנות ה אם בהת :ן לרשת הטלפוניםור הבנייבכנה לחי ה 8.4  

   (.3.7.10 ף סעי ם)ראה ג הכנה בלבד .יןא (:טאינטרנ/הלוויזי )טורת שקשת תלר ן יחיבור הבני  8.5  

 עם בפועל בודות שביצוע. במחיר הרכישה כלולים כי גישה,ריקוז, דומכים, נ ות ת, קירמדרכה : כביש,שתוח כללי הגובל במגרי פ 8.6  

 .היות החבררם באחנומית אי ה ע"י הרשות המק שעי  

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

 . יש :פהור אשזלמחמיקום 

 .ות בלבדקומ  יניין רב בב ,שי :המגוריםמות בקו  קומתי  ופתח)שוט(  פהשמצנח א

 . יתהרשות המקומ  ע"י: שפהפינוי א

 

 

 ( גרשמ בכל) משותףרכוש  .9

 : תףמשו הרכוש ה תיאור 9.1 

 . ם בתוכנית המכרפיתכמשו נום סומאב: ניה משותפיםחמות קו מ 9.1.1   

 . אין: (חלקית פתוחה ועמודים, סהכני קומת ) יתחלק ולשתומה מפק 9.1.2   

 רה.חלטת בחבלפי ה: ירותדצמודים לאינם מחסנים ש 9.1.3   

 ;   מ"ר 20-ות מחפלא  :3,4 ניםבבניי  ;רמ" 14-מ לא פחות :7,8ים ניי בבנ. שי: יסה( בקומת כנובי למבואה ) 9.1.4   

 .  יש: )לובי( קומתית אהו מב 9.1.5   

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

   ; 3 :3,4  םניייבבנ ;1 :7,8נים בבניי: תמעליו מספר ; : ישמעליותש; : ייתמעל פיר 9.1.7   

 יש.: על הגג םל ידי מיתקניע סתפולק ההח פחותל :ותףמש גג 9.1.8   

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

 ין. א: חדר דודים משותף 9.1.10   

   תסמכמו וש רשותשתדר אחר מיתקן לכו  ,ותמערכות סולארי :ון( כגתפותשומ או/ויות )פרטיות ת טכנ יש מערכו: הגג מיתקנים על 9.1.11  

  ן.יהד י כלעל פ   

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

  ור אשפהיים, מרכז מחזם טכנוחדרי רתת תקשוכות לרבוחדרי מער: משותףשל הבית שהינם רכוש  םפי וחלקים נוסים נמיתק 9.1.13   

  כר. המ יותתוכנש משותף בוכרכם ימסומנ ה ט זה,אחרים במפר םיק רבפכמפורט קני אשפה וומת   

 

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

 )מילוט(., תו מדרגי /דרח 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 כניסה.  בקומתלובי  9.2.4  

 קומתי.  לובי  9.2.5  

 על הגג. (םתפישומה) וניםים השאל המיתקנ תו גרד מ גישה מחדר 9.2.6  

 .דר מכונותת אל חו גישה מחדר מדרג 9.2.7  

 . ם(י תפ)משו  ני/יםטכ םדר/י תי לחלובי קומ מ מדרגות או  מחדר השגי  9.2.8  

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

 .מעליות 9.2.10  
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 ות(. וגנים בדיר מ םיברחיש מ  -)אין .מקלט/ממ"ק  9.2.11  

 ף. כוש משותכר"י החברה עגדרו ויככל שוחלקים ם טכניים  , חדריתו ט חניות פרטימעלון חני  קומות: חראלק ח 9.2.12  

 

 משותף ית ב 9.3 

 תף או בבית  בבית משור דירה דירות(, המוכ המכר חוק –לן )לה  1974 – דירות(, התשל"כר )דלחוק המ 6התאם לסעיף ב ()א  

 מצוי  ה של התקנון  אהמשנה הור  בטל אומ החיל על הביתל ודעתו שבעל הבית א שחלן ו ף והתקנמשות הירשם כביתל דעומיה    

 העניינים: ואלה ו עניין;אות עלהמכר פרטים  לחוזה לצרף  חייב לכלול במפרט או ,לןהמנויים להים נ עניימן ה ת לענייןחסהמתיי    

 מהרכוש המשותף; וצאת חלקה (1)    

 ; מוד לדירהצף ה ותש רכוש המחלק ביעורו של הש (2)   

 יו; אלבים בקשר יהמחו  םישותף ובשירות ת הבית המבהוצאו תיעור ההשתתפוש (3)   

 יהול הבית המשותף; נ ר החלטות בדבלת ברי קסד (4)   

 ירות; ק המכר ד)א( לחו3האמור בסעיף בדרך כון בצו  שר השיכל עניין אחר שקבע  (5)   

   ביר, כמי שהתחיבחוזה המכהאמור  ף יראוהו, על א(  אן )קט  ף ויים בסעינהמ  יםנמהעניי  ענייןפרטים על  רסמ אשלמוכר  )ב(  

 המשותף.   הבית לע ניין יחולוו ע ת י אוי לגבנון המצו תק שהוראות ה    

 

 רה: צמוד לדי שותף הו של החלק ברכוש המשיעור 9.4

 . יותוש רה שתינויים בהתאם לדריבכפוף לשרקעין והתאם לחוק המקב

 

 :הביתבר ניהול  דת בטו לקבלת החסדרי  9.5

 . 1969 -תשכ"טמקרקעין הבחוק ה עיה על פי הקבוהי 

 

 :חויבים בקשר אליו מובשירותים ה ותףשת המהבי ת פות בהוצאו עור ההשתתי ש 9.6

 דרישת הרשויות תאם לנויים בהוף לשילחוק המקרקעין ובכפהתאם ב 

 

 ה.רבהבלעדית של הח היעתי קבהמשותף לפ  ביתב תו לדירו יוצמדש המשותף ווכרהמם בתחום המגרש מוצאיהחניה ש עמדות .א

 החברה.  לתה הבלעדית שביעקלפי  תף שות שבבית הממדו לדירוצף ויותומש ו מהרכוש הסנים יוצא המח .ב

 לעיל(.  9.2.9ף עט החלק כאמור בסעית )לממרפסות וגגו .ג

 מהרכוש המשותף.  מוצא  ש(יש במגר)ככל ש השנאיםחדר  .ד

 

 

 ותף. שמ ת ההבי ולנציגות ה קונל ו שיועבר וספיםמסמכים נ ' א חפסנ

   .ליותרות כלעה נספח ב' 

 . ייםוזיכ ת לבט      פח ג'נס
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 בעלי הדירות ים שיועברו לקונה ולנציגות נוספמסמכים  – 'נספח א 

 

 ט:של המפר נפרד כחלק בלתיו פ רוצי  תוכניות אלו 10.1  

 . רהי דהל ת( שיו)חיצונ ותידות כללימחדר ול מידות של כלת הכול 1:50 -ה לא קטן מ דיבקנה מ ה רדינית התכ 10.1.1   

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

 ה. מובקותף משהש הרכו מוןללת סיוהכ 1:100 -ן מלא קטקנה מידה ב תיס ויפתכנית קומה ט  10.1.3   

 תף  ללת סימון הרכוש המשוכוה 1:100 -מ ן קט ה לאמיד נהרתף בק מת שות; קומו לת מפומוומת כניסה/ קותכניות ק 10.1.4   

 . 1:200לום מוקטן לקנה מידה בצי ; תכניות אלו ניתן לצרף מדיםושטחים דירתיים מוצ   

 . 1:100 -מ  ןלא קטנה מידה גג בקנית קומת תכ 10.1.5   

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

 וגינות צמודות. 

 

 פית על דין לרבו כלל םאהתבת ולחומרי הגימור, שיש למסור וכרלכל המע ושימוש אות תחזוקההור עת מסירת הדירה יינתנוב 10.2  

 ניין: בע דירות רק המכחו   

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

 מיזוג אוויר,   רכותמעמערכות בטיחות, בות ה לרהשירות המותקנות בדיר  תועת של מערכנמו זוקהותח לתוקה כולחזת )ב(   

 לקטרומכניות וכיוצא באלה.מערכות א   

 . דרשותם ניות, אתותקופשוטפות  קורותואפיון בית ור ידת )ג(   

 צירת קשר. לי מספר טלפוןו ק פסרן/ת יצמולרבות ש, נים בדירהקתהמו  ותשל ציוד ומערכת אחריות טכני ותעודו טרמפ )ד(   

 

 ל  הגימור ש רימוחו ת של המערכותכנית והוראות תחזוקה    ה בבנייןמסרת הדירה הראשונלו נ ימסור לרוכש דירה אשר וכר המ 10.3  

 עניין: ב  מכר דירותהפי חוק  על תוין לרבד ללכהתאם ר בה למסוביש חוהבניין ש  

 . על גימורם ןיי ני הברכיבל חזוקת כלתת שוטפות ופעול א()   

 ג  כות בטיחות, מעליות, מערכות מיזומערהמותקנות בבניין לרבות  ירותהשקה מונעת של מערכות תחזותחזוקה כוללת ו )ב(   

 .אלהבוצא יכיות וקטרו מכנות אלויר, מערכאו   

 רשות. נדאם   תקופתיות,שוטפות ו  פיון ביקורותאודירות ת ()ג   

 ן ליצירת קשר. טלפושמות יצרן/ ספק ומספר בות ת המותקנים במבנה, לרכורל ציוד ומעשת ואחרידות עוטכני ותט מפר )ד(  

 ה. מילייסקפספר ומ  טלפוןמספר וח לרבות יתפהו ותצוות המתכננים של הבניין, המערכ רשימת )ה(   

 ת בטיחות  ורכעת, מקשור ות חשמל , יתציה סניטר לאינסטל ות בלבד ששותפ מערכות המ( לAS MADE) תויות עדכנת ()ו   

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

 נויה.ה( מיד עם מינונה שתמשואהררות )הדיבעלי  לועה שת או הקבהזמנילנציגות  תםוא רסולמ   
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 הערות כלליות ואזהרות   –ב' נספח 

 ת למבנה ולדירה הערות כלליו

   והבניה והתקן הישראלי, כנוןכל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות הת .1

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

 נות         טנות לקליטה משותפת )אק"מ( ומיתקני אנט: מיתקני אנ799 שידורי החובה, לפי תקן ישראלי, ת"י ת לקליטתן יותקן מיתקן לאנטנובבניי              

 לקליטה אינדיווידואלית )אק"א(.              

שבכל  קיים הסדר אחר המבטיחאם  הטת שידורי החובמיתקן לאנטנות לקלימחובת התקנת החברה רשאית לפטור את המקומית  ועדההו .3

 .תשלום רה יהיה ניתן לקלוט שידורי חובה בלאדי

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

 עוברות. 

ל( )ברזות מינרלים וכן התחמצנ   ,"עיניים" גוון, גידים, לי מרקם,בדעות טבעיות כגון: הו תופיתכנף לתקנים, ובכפו באבן טבעית, בריצוף וחיפוי  .5

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

צע קיטום פינות א יבוו/או שיפולים לבחיפוי קירות . פוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםים )בחיפוי ובריצוף יעשו מרווח .6

 .גים()גרונ

בזק, כבלים, לצורך מערכות תחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, להעמיד שטח/ים בניעת ספק יודגש כי באם תידרש החברה למ .7

כות ובז ןלצורך גישה, כ ןלרבות שימוש במתקני הבניי  ים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתסמוכהמשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים 

 ים אלו. טחאלו פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין ש כן יהיו גופים  רבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמושטח/ים להשימוש והטיפול ב

 חות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות. ם ריחל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטי .8

בניין.  , המשרתים כלל המונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורורו תקרות  יכול שיהי   "י הדייריםכשו ערשי  שקיימים(,  )ככל  במחסנים .9

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

לא אך    פרעהים ליצור ההחלל ועלולינים  יית כביסה, מקטשל דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תל  מםקומי  .10

 פחות מן הקבוע במפרט.

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

 עים. ומפגהתקנות לרעשים 

בות הנמכת  אוויר לרלהתקין מערכת מיזוג  ירצה בדירה, והרוכש אוטומטית )ספרינקלרים(קיימת מערכת כיבוי אש ויתכן והואיל   .12

 תקרה זו. ה הספרינקלרים )ראש/י המתז/ים( להנמכת ש להתאים את גובתקרה )מסתור(, מחויב הרוכ

ת  בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנ פחותהמוגן, באופן תכוף ל חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב  .13

 .שוי המרחב המוגןערות הבטון שמהם )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצא בקיאגרגטים ב אלהימצן אשר עלול ו ז ראדלסלק שרידי ג

  , מחסניםים פרטיים, כגון גינות, חניותבשטחצנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו  יתכנו שוחות ביוב או .14

 פרויקט. חלטת מתכנני ויועצי הפ"י המיקומן יקבעו עומרפסות פרטיות, מספרן ו

קוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל עוברות צנרות )מים, ביוב, נייה, יתכן ואו המחסן או החנ דירה, ה תקירות ובסמוך לתקר  ברצפה, .15

 שותפים.  ים מהבניין, ומהווים חלק

 שקיעות בריצוף זה.לגרום ל "אבן משתלבת" עלולים אריחייעה המרוצפים בם, מעברים ואפילו דרכי נסברכבים כבדים על שבילינסיעה  .16

 ים פחמימני )גפ"מ(, למרתפי חניה תת קרקעי בים המונעים בגזאסורה הכניסה לרכ .17

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

אות  [, תגברנה הור11.12.2017 – 12ב מחיר למשתכן מהדורה פרט מחיי ]מ 1להוראות נספח ג' המפרטרה בין הוראות במקרה של סתי .19

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

 תגברנה ההוראות. 



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

 

                       _________ __                                             ____________ 
 חתימת המוכר                                                             קונהחתימת ה           

 

   ' , גב'א',  ים פחנס

 29  ך תו מ 29 'עמ 07.10.2021 : תאריך / 12מהדורה   ש" משהב -כן משת ל  כרמפרט מ /Sדגם  /חדרים  וחצי  3ת  דיר /214 ש רמגבאר יעקב    "מ/בע  בטיר שר וצפר זוהר  יה/נהב כות י א ל דמס

 

 זיכויים   טבלת  –' גנספח 

 

 
 יוחדות רות מהע

 . 11.12.2017  - 12כון, מחיר למשתכן מהדורה שרד הבינוי והשיבמפרט המחייב של מם אך ורק הנדרשים אלו הינ ריכוז זיכויים .1

 כוללים מע"מ.  להלן המחירים הנקובים  .2

 
 :  מקרא

   יחידה. -יח'

  מטר אורך.   -אמ" 

 
 

 תכולה נושא 
 ערך כללי לזיכוי

  כולל מע"מ 

 מטבח  ארון
ה  פוי בגובצמו, משטח העבודה, חיבח  עארון המט

ם חמים  ס"מ לכל אורך המשטח, סוללה למי 60
 יור מטבח, הכול כמוגדר במפרט זה וקרים וכ

 מ"א ₪  1,000

 סוללות למים 
 קלחת סוללות למים בחדרי רחצה: כיור, אמבטיה, ומ

 הדירה()לפי הקיים בפועל 
 ₪ ליחידה   200

 ליחידה   ₪ 75 --- נקודת טלפון 

 קע בית ת
וגן מים ולא  תף )לא מת תקע רגיל במעגל משו בי

 מעגל נפרד / כח(. 
 ליחידה   ₪ 125

 יסה דלת כנ
 למרפסת שירות 

 בלבד. זיכוי בגין כנף הדלת 
 חובה לבצע משקוף בפתח. 

 ₪ ליחידה  750

 
 

 


