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 מותנה בהיתר בניה 
נויים רק ע"י רשויות התכנון   מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשי

 באר יעקב שם האתר 

  
 *X דירה מדגם 

  
 חדרים  4 מס' חדרים 

  
 1-3 מס' קומה 

  
 5,9,13 מס'   הדיר

  
 "( גבוה" מגורים )  5,6 ין יבנ / סוג מס' 

  
 104,105 מס'  מגרש 

 

 זוהר וצפריר שרבט בע"מ

 07.10.2021תאריך: 



 תנה בהיתר בניה מו
ו  נויים רק ל   כפוף מפרט נערך לפני קבלת היתר   ע"י רשויות התכנון   שי

 

                        _______ ____                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

   , ג' ב'נספחים א',  

 30  מתוך  2 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה   -ט מכר למשתכן מפר /  X*  דגם   /חדרים   4ת דיר /104,105מגרשים   באר יעקב   בע"מ/ טבזוהר וצפריר שר  ניה/הב ות מסד לאיכ 

 

 תוכן עניינים 
 

 פרטי זיהוי פרק א.
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף 
 .(2.1-2.2קונה רוכש )זכות שה הוע הקרק בעל   :2סעיף 
 מחסן וחניה.  בניין,ב הרמיקום הדי   : 3סעיף 
 אור הדירה. ית   :4סעיף 
 חישוב שטחה. ואופן  שטח הדירה  :5סעיף 
 (. 6.1-6.7ואופן חישובם )  ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את     לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף 
 ג(.-)א ילות סטיות קב   :7סעיף 
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.   :8 סעיף
 י מהנדס אחראי לתכנון השלד.רטפ  :9סעיף 

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

 
 . (1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אורית   :1סעיף 
 . (2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף 
 אביזרים.י הגמר ו ר רה, חומאור הדיית   :3סעיף 

 גובה הדירה.           : 3.1סעיף 
 הצמודים לה. ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים  2)טבלה  : 3.2יף עס

 (. 3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה ) : 3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  : 3.4סעיף 
 רשימת דלתות, חלונות ותריסים.  ,(3)טבלה  : 3.5סעיף 
 (. 3.6.1-3.6.8) יםפ סואביזרי אינסטלציה נו ,ברזים( ואה )כלים,ני תבר תק מ  ,(4לה )טב : 3.6סעיף 
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת )  ,(5)טבלה  : 3.7סעיף 

 (. 4.1-4.8מתקני קירור/חימום בדירה )   :4סעיף 
 . (5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )   :5 סעיף
 . נותפיתוח ושו עבודות  :6סעיף 

 (. 6.1.1-6.1.6ניה )ח : 6.1ף סעי
 (. 6.2.1-6.2.8) שפיתוח המגר : 6.2סעיף 

 .מערכות משותפות   :7סעיף 
 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז ) : 7.1סעיף 
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש ) : 7.2סעיף 
 חניה.    תפיץ במרולאוורור מא : 7.3סעיף 
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  : 7.4סעיף 
 ר בחדר/ים לשימוש הדיירים.יזוג אוימערכת מ  : 7.5סעיף 
 דואר. ת ותיב  : 7.6סעיף 
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  : 7.7סעיף 

 (. 8.1-8.7חיבור המבנה למערכות תשתית )  :8סעיף 
 . רכוש משותף  :9סעיף 

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )י ת : 9.1סעיף 
 ( 9.2.1-9.2.12שותף )חלקים שאין להוציאם מהרכוש המ  : 9.2סעיף 
 בית משותף )רישום ופרטים(. : 9.3סעיף 

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  : 9.4יף עס
 הבית.    החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף 
 רותים המחייבים בקשר אליו. ישיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובש : 9.6סעיף 
 תף. כוש המשו החלקים המוצאים מהר  : 9.7סעיף 

 
 חיםנספ

 
 נציגות הבית המשותף. ול ה מסמכים נוספים שיועברו לקונ נספח א' 
 . הערות כלליות נספח ב' 

 זיכויים. תנספח ג'   טבל
 

 
 



 תנה בהיתר בניה מו
ו  נויים רק ל   כפוף מפרט נערך לפני קבלת היתר   ע"י רשויות התכנון   שי

 

                        _______ ____                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

   , ג' ב'נספחים א',  

 30  מתוך  3 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה   -ט מכר למשתכן מפר /  X*  דגם   /חדרים   4ת דיר /104,105מגרשים   באר יעקב   בע"מ/ טבזוהר וצפריר שר  ניה/הב ות מסד לאיכ 

 

 X* : מדגםדירה  . באר יעקב  שם האתר: 

 חדרים  4 : מס' חדרים   

 __ מס': דירה   

 __ : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   חניה  

 "( גבוה"  מגורים) __ : מס' / סוג הבניין  

 __ מס':  מגרש   

 

 מכר" "מפרט  

 1974  – ד לפי חוק המכר )דירות(, התשל" 
 2015-ה , ותיקון התשע" 2008   –)תיקון התשס"ח 

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( התאמות לכול)                           

 

 

 ( "החברה"או  "המוכר/ת")להלן     בע"מ  זוהר וצפריר שרבט:  בין  הזו חנספח ל

                                             ת.ז        ין:  בל

 ( "ים/"הקונהאו  "ים/"הרוכש)להלן     ת.ז       

 

       מתאריך:

 

 

 י פרטי זיהו    א.
 

   ית בהמשך.מ וקמיקבע ע"י הרשות ה :ומס' בית  רחובאר יעקב ב :ישוב .1   

 ; 104 :מגרש  ;41  ':מס החלק  .4244 גוש מס':  1.1

 ; 105 מגרש:  ;42  :מס' החלק  .4244 ':מס גוש

 ; 205 מגרש:  ;56  :מס' החלק  .4244 גוש מס':

 ; 206 מגרש:  ;57  :מס' החלק  .4244 גוש מס':

 .1019תמל/החלה במקום:  תכניתה  1.2

 

 ת מקרקעי ישראל )ר.מ.י(.רשו :רקעבעל הק .2  

 .חכירה :בדירה שכהזכות שהקונה רו 

 .לי ישראמקרקע רשות :שם המחכיר  2.1

   __  _: תחילת תקופת החכירה    ___ כירה:תקופת הח  2.2

 

 ( "הדירה")להלן  דירה מס' וקומה: .3

, (השינ המשמש גם כחדר ממ"ד,  –מוגן דירתי )להלן מרחב ה, שינ  חדר חדר שינה הורים, ,פינת אוכל, מטבח, כניסה, חדר דיור בדירה: .4

 . )יציאה מחדר דיור( מרפסת שמש ירות,סת שמרפ  רים )מקלחת(,חצה הוחדר ר ,( אמבטיה) כללי חדר רחצה, פרוזדור



 תנה בהיתר בניה מו
ו  נויים רק ל   כפוף מפרט נערך לפני קבלת היתר   ע"י רשויות התכנון   שי

 

                        _______ ____                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

   , ג' ב'נספחים א',  

 30  מתוך  4 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה   -ט מכר למשתכן מפר /  X*  דגם   /חדרים   4ת דיר /104,105מגרשים   באר יעקב   בע"מ/ טבזוהר וצפריר שר  ניה/הב ות מסד לאיכ 

 

   שטח הדירה .5

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

 של הדירה.  ץחוה קירותעל פניהם החיצוניים של  בריםהעו לוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקוויםהשטח הכ )א( 

   –לעניין זה 

  בינה לבין שטח משותף  הדירה לבין מרפסת השמש,ה שמחוצה לה, לרבות בין ין מה לבפריד בין הדיר יר המק –" קיר חוץ " (1)

 ית אחרת.דירה או תוכנ בקומה או בינה לבין 

 וץ; הח רבמרכזו של קיולע האמור בור קו המצ רה אחרת יער חוץ מפריד בין הדירה לבין דיכאשר קי

 פני הקיר יכללו את החיפוי.ם חיפוי אבן בלא גימור; בקיר ע הקירפני  –" פניו החיצוניים של קיר חוץ " (2)

 טחי כל המפלסים בדירה.סכום שה דירה יהיכל מפלס בדירה; שטח הבדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי  (ב)

 ופקיים;  המשטחים המשופעים והאי ההיטל האופקי של כל פל  דבחת בליחושב פעם א לך מדרגות בדירהשטחו של כל מה (ג)

 המדרגות. עולה מהלך  פלס  שממנוח יצורף למהשט

  1970 –איו ואגרות(, התש"ל נהיתר, ת )בקשה ל ואם לנדרש בתקנות התכנון והבניהבחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)

 שה להיתר(.  התכנון והבניה )בק  תקנות –)להלן 

   נו כלול בשטח הדירה.י אש, ובחלק ב' 9.4 סעיף  : ראהשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה (ה)

 

 :פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי  .6

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

 ._מ"ר______: בשטח, אחת מעל בלבד[ הנמצא קומה

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

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

 אין. :(3)תי בשטחירד מרתף 6.4

 אין. : גג מוצמד לדירה בשטח 6.5

 אין.: (4)שטחחצר מוצמדת ב 6.6

 : שטח(וות )מה נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם אזורים,/חלקים/םשטחי  אם יש 6.7

 הדירה(.  תצפר ממפלסמפלס רצפת המסתור יהיה נמוך מסומן בתוכנית המכר. )יתכן וכל שכ :מסתור כביסה

 

שות המקומית והתקנון.  וף לאישור הרלבניין בקומת קרקע, בכפ: על שטח המסומן בתוכניות המכר כשטח משותף חיצוני הערה

ובמיקום  רף, שולחנות וכסאות, שימשיות וצלונים וכו' בצורה  סגירת חו החברה תהיה רשאית לתת שימוש מסחרי כגון: דוכנים, 

 לפי החלטתה.

 

 שטחים: ה י בהערות לחישו 

  על ידי הקוויםצולע הנוצר מההכלוא בתוך שטח הרצפה מרפסת הוא ת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1

של קירות הדירה  פניהם החיצוניים המרפסת ועל ם של וייהבנ ים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר

 ים במרפסת.הגובל

הרקיע   ו לאורלשמש ו/א אשר מידת חשיפתה לקה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,נהווכה "שמשמרפסת "מובהר כי 

כדי  בה שיש לה ה והן מחוצ הקרקע חסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחוםומה בבניין יכפוף למיק

 .שיפת המרפסת לשמשחלהשפיע על 

  בינו לבין חלק של דירההמחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר חס מה, הוא השטח הכלוא בין קירות מחסן  שטחו של .2

 יכלל שטח הקיר במלואו. יהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף  רוחב של התחת למחצית רק השטח שמ אחרת ייכלל

 ס"מ;   20  בעובי וץחה מתחת לקירות ח תיאורטי בתוספת שט ץ של המרתף , הוא השטח הכלוא בין קירות החותףשל מרשטחו  .3

כאשר קיר   של הקיר; למחצית הרוחבייכלל רק השטח שמתחת ת ריד בינו לבין חלק של דירה אחרכאשר קיר המרתף מפ

 ייכלל שטח הקיר במלואו. המרתף גובל בשטח משותף 

יע במפרט  ופמה חצר בין שטח ה  5%יה בשיעור של עד י, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סט כולל רצחחה של טש .4

 המכר לבין השטח למעשה.



 תנה בהיתר בניה מו
ו  נויים רק ל   כפוף מפרט נערך לפני קבלת היתר   ע"י רשויות התכנון   שי

 

                        _______ ____                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

   , ג' ב'נספחים א',  

 30  מתוך  5 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה   -ט מכר למשתכן מפר /  X*  דגם   /חדרים   4ת דיר /104,105מגרשים   באר יעקב   בע"מ/ טבזוהר וצפריר שר  ניה/הב ות מסד לאיכ 

 

 סטיות קבילות: .7

 אותן כסטייה ממפרט זה:ולא יראו סטיות קבילות  להלן הן המפורטותהסטיות 

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

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף 

 .למעשההאבזרים רט ומידות במפ זריםהאבוכמויות בין מידות  5%סטייה בשיעור של עד  ב()

     

8. 
 "מ. בע מילוסלבסקי אדריכלים "(:האדריכל)"להלן "  שם עורך הבקשה להיתר

 , בני ברק. 59וריון ג בן : כתובת 03-7316885 פקס:        03-7316888 : ן פו טל 

 office@milosarc.co.il :דוא"ל 
 
 

9. 
 . אברהם מהנדסים בע"מבן ש.    :"(המהנדס)להלן "  שם האחראי לתכנון השלד

 
 .תל אביב 120יגאל אלון  : כתובת 03-6959482 :פקס 03-6959382 : טלפון 

 
 info@benabraham-eng.co.il :דוא"ל

 

 רה, ציודה ואביזריה תיאור הבניין, המבנה, הדי ב. 

 ין אוני הב חזית  אתאי שלא ישנו בבניין, בתנ וחלקים אחרים חרותס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אהכניל יאהמוכר רש    *

 . תף שטחים ברכוש המשו

  .אם יש כזה הישראליהתקן  כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות *

 

 תיאור הבניין .1

ובמתחם   104,205מגרשים במתחם אחד מגרשים ) 2הכולל אחד בניינים הנמצאים במתחם משותף  3ד מתוך חאבניין  1.1

, לא  105, 104הבניינים במגרשים  רה.חבה מקביל, לפי החלטתב אונו בשלבים ו/ם יבייניהבנ (.105,206מגרשים  השני

 נכללים בבקשה להיתר בניה זה.

  :אחד מהמתחמיםבכל 

קומות   5ועוד  מת קרקע (, הכולל קו105)במגרש  6( או בניין 104)במגרש  5רים, הידוע בשם בניין וגבניין "גבוה" למ

(, וכולל קומת קרקע 206)במגרש  2 ייןבנ ו( א 205 ש)במגר 1 יןניהידוע בשם ב  למגורים,בניין "רב קומות" ומגורים. 

 קומות למגורים.  18למסחר ולשירות ועוד 

 משמש למסחר/ תעסוקה/ ומשרדים. נוסף הבניין   נושקת" ומבניין "רב הקולכל כמו כן 

 .(1פורט בטבלה מס' )כמ ה ושרותניחלקומות מרתף  2-3ים מעל אצמתחם נמ יינים בכלשלושת הבנ

 אגפי.-בר כבית משותף אחדם  נייישת הבנומו שלירש מתחםבכל 

 

 דירות למגורים;   72 :1,2מס' " קומותרב "בניין כל ב      1.2

 למגורים;  רותדי 18 :5,6מס'  "גבוה"בניין כל ב

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(דירות

 

 למגורים,ו דעשנו  רכת חדריםר או מעדח -"דירה"נאמר, הגדרות" " 1סעיף  4197 - ד( התשל"דירות)לפי חוק מכר  )*(

 כל צורך אחר.ל ו א לעסק,
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 פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה  – 1טבלה מס'  1.3 

 104,205במגרשים  יםניינלכל הב קומות מרתף משותפות

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה ה קומתלמפלס 

 ( )ד הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 רותעה וש השימסוג 

 מרתף  תקומ

  1,5לבניינים )מתחת 

 בלבד( 

3- --- 

  ות, ת/ מעלי  ,יתמבואה קומת: יןיבכל בנ

 . מדרגות י/חדר

 . חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים  כללי:

  ומערכות טכניות  מתקניםחדר/ים טכניים, 

לפי דרישת   שרדים(מ ם/מסחר/)למגורי 

 המתכננים והרשויות. 
שר  ינים א ות של הבנימשאב י החדר

  יםהמרתף, מוזנ  ות מאים בקו נמצ

 המשותף. המתקן מ

 

מיקומם הסופי של המתקנים  

והמערכות בקומות השונות יקבע  

 . לפי החלטת המתכננים

 

תכן ומערכות שונות הממוקמות  י 

ישרתו גם בניינים  אחד  בבניין  

   .סמוכים 

 --- -2 מרתף  תקומ

  ות, / תמעלי  ,יתמבואה קומת: יןיבכל בנ

   . מדרגות י/חדר

 . חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים  :ליכל

  יכות לבניין )בסממאגרי מים וחדר משאבות 

ומערכות    מתקניםחדר/ים טכניים,  ,(1 מס'

לפי    שרדים( מ ם/מסחר/)למגורי טכניות

 דרישת המתכננים והרשויות. 

 --- -1 תף מר תקומ

  ות, ת/ מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

 . גותמדר י/רחד

 , ם ני מחס  מעברים,  ת,ו חניות, מיסע  כללי:

בסמוך לבניין   – )טרפו חדר שנאים

חדר חשמל חירום, חדר ריכוז   (,המסחר

  כניותות טומערכ  מונים, מתקנים

לפי דרישת  )למגורים/מסחר/משרדים( 

 המתכננים והרשויות. 

 

 105,206ים מגרשב לכל הבניינים ותפותשממרתף ת קומו 

 אור כינוי או תי

 הקומ

חת/מעל  מת תקומו

 כניסה ה תמקולמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי ית, מבואה קומתבכל בניין: 

   . מדרגות י/חדר

 . חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים  כללי:

  בות )בסמיכות לבניין וחדר משא גרי מים אמ

רכות  ע מו   יםקנ מת יים, חדר/ים טכנ  ,(2 מס'

לפי    סחר/משרדים( מם/ירגו )למ טכניות

 דרישת המתכננים והרשויות. 

חדרי המשאבות של הבניינים אשר  

ים  נמצאים בקומות המרתף, מוזנ 

 ן המשותף. המתקמ

 

מיקומם הסופי של המתקנים  

בע  והמערכות בקומות השונות יק

 חלטת המתכננים. לפי ה

 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

ניינים  גם ב ישרתו  אחדיין  בבנ

   .ם סמוכי 

 --- -1 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

 . מדרגות י/חדר

 נים, מחס  חניות, מיסעות, מעברים,  כללי:

בסמוך לבניין   – )טרפו שנאים חדר

  מס' )בסמוך לבניין חדר גנרטור  (,המסחר

חדר חשמל חירום, חדר ריכוז מונים,  (,6

  ת ת טכניו ומערכו  מתקנים 

דרישת   יפל  מסחר/משרדים(/ים רו )למג

 המתכננים והרשויות. 
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 ( 5,6מס' ) "גבוה" מגורים ן בנייבכל 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הס למפל

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 תהערו סוג השימוש 

 1 קרקע  ןלבנייה הכניסקומת 

  מעלית,ורים, מגורים, מבואת כניסה, פרוזד

יירים, חדר  הדת חו לרודר חדר מדרגות, ח

אופניים/ עגלות, מחסנים, חדר אשפה/  

לפי   מתקנים ומערכות טכניותמיחזור, 

 יות. הרשודרישת המתכננים ו 

בין  ר גז בפיתוח/ חצר משותפת צוב

 . המגרשים

 1-3 מגורים קומות 
4 

 מה( )בכל קו 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

טכניות לפי   מערכות קנים ו מדרגות, מת 

 ויות. ים והרש ננ כ תהמ ישתדר

--- 

 3 4 מגורים קומות 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

  לפי  מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות 

 תכננים והרשויות. דרישת המ

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
5 2 

מתית, מעלית, חדר  מבואה קו מגורים, 

ת לפי  טכניו  מדרגות, מתקנים ומערכות 

 ת. ו י רשווה  רישת המתכנניםד

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים  

פי  (, ל ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות

 המתכננים והרשויות. דרישת 

--- 

 --- --- --- 6 סך הכל קומות למגורים 

 קומות בבניין הכל סך 
 . 9 : 5בבניין 

 . 8 : 6בבניין 
 )הראשי(.  ליוןל הגג הע מות לא נכלבמניין הקו 

 
 
 

 ( 1,2מס' ) "רב קומות" םי מגור ן בנייבכל 
 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

ת  דירומספר 

 בקומה
 הערות וג השימוש ס

 קומת הכניסה  

 
 --- קרקע 

, פרוזדורים,  ( ובי )ל כניסהמבואת   למגורים:

ת  מדרגות, חדר לרווח מעליות, חדרי 

אשפה   ירדעגלות, ח  / ר אופנייםחד ירים, הדי 

 . (דחסנית, חדר מיחזור)

שטחי מסחר, מרחבים מוגנים  מסחר: ל

 חדרי אשפה. , חדרי מדרגות, )ממ"מ(

מתקנים  , (205מגרש )ב ור גנרטחדר כללי: 

)למגורים/מסחר/משרדים(  ומערכות טכניות 

 ים והרשויות. ת המתכננלפי דריש

   חצר משותפתבפיתוח/ צובר גז 

 . גרשיםהמ  בין 

 1-3 מגורים קומות 
5 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

מעליות, חדרי מדרגות, מצנחת אשפה  

  מערכותים ו מתקנפירים, )שוט(, מחסנים,  

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 4-16 מגורים קומות 
4 

 )בכל קומה( 

ית, פרוזדורים,  מגורים, מבואה קומת

פה  גות, מצנחת אשמדר חדרי יות, מעל

תקנים ומערכות טכניות  פירים, מ , (ט)שו

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 17 מגורים קומות 

ם,  , פרוזדורי מתית מגורים, מבואה קו 

מעליות, חדרי מדרגות, מצנחת אשפה  

ת טכניות  רכו ם ומע מתקני פירים, )שוט(,  

 הרשויות. דרישת המתכננים ו לפי 

--- 
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 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

ת  דירומספר 

 בקומה
 הערות וג השימוש ס

 ה ליונים עמגור קומת

 )פנטהאוז(
18 2 

ים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  רו מג

מעליות, חדרי מדרגות, מצנחת אשפה  

מתקנים ומערכות טכניות  פירים, )שוט(,  

 ים והרשויות. ישת המתכנני דרלפ

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ים וחדר משאבות,  מאגרי מ  חדרי מדרגות,

אשפה  מצנחת מפוחים, ות, ות סולארי מערכ

  תקנים ומערכות טכניו תמ שוט(, )

לפי דרישת   שותפות/ פרטיות(, )מ

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 --- --- --- 18 סך הכל קומות למגורים 

 בבנייןמות סך הכל קו
 . 22 : 1בבניין 

 . 21 : 2בבניין 
 )הראשי(.  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון

 

  :רותוהבה הערות

  .הבניה ייתרינויים בטבלה בהתאם להש נותכיי (א)

 זו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה  יין אילצ שלבניין, י אחת כניסהמ יותררה שיש במק )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 ת הקרקע.קומ שמעללקומות  ט זה ביטוי פרטני לבניין המסחר/תעסוקה/משרדים )בכל מגרש(רינתן במפ לא  )ג(  

 

 : יםמגור ל בניין כב)ראשי(  ףמשות דרגותחדר מ 1.4

   ;1 :5,6נים בבניי ; 2 :1,2נים בבניי   :כל בניין ב תו המדרג י מספר חדר

פלס קומת  מממקורה  :2,6נים י ני בב ;לס הגגעד למפ -3 מרתף ממפלס קומת ה ורמק :1,5נים בבניי  אפיון כל חדר מדרגות:

 אין.  גות נוספים:מדררי דח ;גגפלס העד למ -2מרתף 

ותהיה חשמלית ללא ו/או עם  24.81אלי למעליות מס' הישר  קןתהלדרישות  ת תתאיםליוהמעיש;  :םורי מג בניין כל ב מעליות 1.5

   ;1 :5,6ים נבבניי  ;3 :1,2נים בבניי  :בניין כל ב המעליותמספר חדר מכונות. 

   ;8 :6ן י בבני  ;9 :5 ן י בבני  ;21: 2ן בבניי  ;22: 1ן בבניי :מעליתלמספר התחנות 

 ;  8 :5,6נים בבניי ; 8,13,8 :1,2נים בבניי  :מעליתלפר נוסעים סמ

 . (, בהתאם להוראות כל דיןבכל בניין  )באחת בלבד .בלבד 1,2בבניינים   יש :)*(בתש מנגנון פיקוד

א ולכל לתקרת התקה ועד חות אנכיים. על הקיר באחורי תותקן מראה מגובה המעפלב"ם בלו צופוקירות התא י :תאכל  גימור

צבוע בתנור או   ופיצבועה בצבע ס יההת לפחות. תקרת התא  "ממ 27בעובי של ריצפת התא תצופה בגרניט או שיש  וחב התא.ר

ף מטה מלא )בקומת הקרקע  יהיה מאס :יות/פיקוד המעלית מונמכת ותותקן בה תאורה ישירה או עקיפה. תכוסה ע"י תקרה

 ו יותר יהיה הפיקוד פיקוד "יעד". מעליות אנה שלוש וצה תהיי דה ובקבמאסף לשני הכיוונים(. במי

 ומות: קה בהתאם למספר נקבעתת מהירות המעלי 

  מ' / ש'. 1.0מהירות  :5,6נים בבניי  ' / ש'.מ 2.0מהירות  :1,2נים בבניי 

 . אין מר:עמדת שו  1.6

 

סעיף  בהתאם ל ו/או חב' הניהול דיירי הבניין ותנציג  ע"יתו תקבע , שהפעל מעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת מובהר כי הכוונה ב  – מעלית שבת" "  ()*

 . 1969-מקרקעין תשכ"טוק  הז' בח 59

 



 תנה בהיתר בניה מו
ו  נויים רק ל   כפוף מפרט נערך לפני קבלת היתר   ע"י רשויות התכנון   שי

 

                        _______ ____                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

   , ג' ב'נספחים א',  

 30  מתוך  9 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה   -ט מכר למשתכן מפר /  X*  דגם   /חדרים   4ת דיר /104,105מגרשים   באר יעקב   בע"מ/ טבזוהר וצפריר שר  ניה/הב ות מסד לאיכ 

 

 : (מגורים )בכל בנין  חומרי הבניין ועבודות גמר .2

 .ילוב רגילהבשמתועשת ו :יהשיטת הבנ; השלד לפי תכניות מהנדס שלד הבניין: 2.1

 ; דלשה לפי חישובי מהנדס :עובי  .םטרומיי/שיםן מאלמנטים מתועו/או בטון מזוי מזויןון בט :מרחו  :קרקעת קומת רצפה ותקר 2.2

    . 1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי: 1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד 

   .1045מס'  אלירשתקן ילפי  :מי בידוד תר; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןומרח :קומתית תקרהרצפה ו  2.3

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  ד אקוסטי:ידו . ביועץלפי החלטת ה :בשיטה

  ריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.

  השלד. י מהנדסחישובלפי  :עובי  לד.הש מהנדס  תכנוןון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי בט :חומר :ניין גגות הב 2.4

   .1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי  .ונטיםו לרהודרישות התקנים  לפי הנחיות היועץניקוז ואיטום:  ועי שיפ

  באם מכלול .השלד מהנדס והנחיות כלין האדריכנו הת ילפ בשילוב רגילה מתועשת למחצה, /מתועשת קירות חוץ: 2.5

 , (רח א או או בלוק תאי )איטונג ,גבסוקי לבלוחות גבס, ירות, החוץ ובצד הפונה לד  קיר מית שלפן פנידוב ,מתועש למחצה/מתועש

   .1045ישראלי מס'   לפי תקן :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי  בכפוף לעמידה בתקינה הרלבנטית. להכו  

 הישראלי.ירוק" של מכון התקנים  ות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן צבעי תקר

 מור קירות חוץ: י ג 2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה. חיפוי קשיח דוגמת קרמיקה.  ואו/אבן מלאכותית,  ו/או    טבעיתאבן  :עיקרי  ציפוי,/פוי י ח 2.6.1

 ים;  אחר משולב עם חיפויים שכבות( 2טיח ) :טיח חוץ  2.6.2

 קומית. ות המעם הרשבתאום ציפויים וחלוקת ה , גווןהאדריכל יהיה רשאי לשנות סוג :חיפוי אחר 2.6.3

  מהנדס   נחיות ה או משולב, לפי ו/ (ו אחרא ו/או בלוק תאי )איטונג ו/ן  וטב או בלוקימזוין ו/  בטון  : חומר:רותהדירות הפרדה בין י ק 2.7

 .  1חלק  1004בידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י  את שיעור ה יקו  ובכל מקרה יענ   האקוסטי,   השלד והיועץ 

 .יכלהאדר  ןו נה לפי תכלב לפי תכנון המהנדס, גובלוק ו/או משוו/או בבטון  :חומר וגובה: שיש()ככל  מרפסותן קיר הפרדה בי

 :מדרגות י /חדר 2.8

וד האקוסטי לחדרי המדרגות  הביד  ;הנדסי המלפי חישוב עובי:בטון מזוין או בנוי או משולב.  מעטפת: חומר:קירות  2.8.1

 דין. והמעלית יבוצע על פי הוראות כל

בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון ) יליטיח וצבע אקר ים( כדוגמת הריצוף +י בשיפולים )פנל פוחי פנים: חומר:קירות ור גימ 2.8.2

 הישראלי( עד לתקרה.  התקנים

 הישראלי(.  ם מכון התקניםירוק" מטע תקן בעל "תו) וסיד סינטטיטיח   ה: חומר:גימור תקר

  ת התקנים הרלבנטיים,תאם לדרישולבן בה צו צמנטלן או טראיט פורצאו גרנ  בן נסורה המדרגות יהיו מאת: מדרגו  2.8.3

 רך המדרגות ומשטחי הבניים )פודסטים( ופסים מחוספסים כנגד החלקה. ואמים לאות  םיובעלות שיפול

 יבוצע על פי כל דין. י המדרגות והמעלית/יותוסטי לחדר/האק  הבידוד בידוד אקוסטי: 2.8.4

 . 1142"י אם לת, בהתבות מאחז יד(י ו/או משולב )לראו בנו/מתכת ו :מאחז יד /מעקה 2.8.5

   המדרגות. י/ חדרת ועצמבא :עליה לגג 2.8.6

 : קומתיתמבואה )לובי(  2.9

או קרמיקה או גרניט  )שיש(   קשיח, דוגמת אבן נסורה בחיפוי  יהיהם  גימור קירות פני קומתית: חומר:מבואה  גימור קירות פנים

  התקנים ןוכמ  םבעל "תו תקן ירוק" מטע)טיח וצבע ח יבוצע פוי הקשימעל החי ,לפחות  י הדלתותבה משקופ, עד לגופורצלן

 עד לתקרה.  הישראלי(

קרה של תקרה מונמכת לא  במ. לי(שראהי םבעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקני)סינטטי  סידטיח +  תקרה: חומר:גימור 

 .  ורצלןפ או גרניטנסורה ן אב: ריצוףיבוצע טיח מעל תקרה זו. 

 :ראשית סהובי( כני מבואה )ל 2.10

לפחות עד לגובה משקוף דלת  ו, כדוגמת אבן נסורה )שיש( או קרמיקה או גרניט פורצלן, חיש ק חיפוי :חומר :ימור קירות פניםג

 .אלי(הישר בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים)ח וצבע אקרילי ח יבוצע טיהקשימעל החיפוי הכניסה. 

 ית. ביט רוק או תקרה ד ו/או תקרת משנה רוק"(,ל תו תקן י י )"בעסינטט סידטיח + : חומר :תקרהר מוגי 

ן  ומדים בתק עהו , מ"ר 0.64-אבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן. שטח האריח הבודד לא יפחת מחומר:  :ריצוף

 . למניעת החלקה 2279הישראלי 
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ע ובצ יעבבטון ט חומר: גימור תקרה:ינטטי. במלבין סצבוע ב, ו/או טיח ו/או משולטבעי  בטון ה: י ירות חנגימור ק חניה מקורה: 2.11

 מון חניות,ל סיבמסעה לא משופעת, כולמוחלק  בטוןבמסעה משופעת בין הקומות.   בטון  רצפת חניה:גימור . במלבין סינטטי

 מספור ושילוט לפי הנחיות יועץ התנועה.

י  פל ,הוגמת פוליסיד או חומר דומינטטי דמלבין סח + צבע יט קירות ותקרה: ואחרים: ם טכנייםם, לחדרי פרוזדורים למחסני 

 .החלטת החברה

  :חדרים לשימוש משותף     2.12

 ( וכדומה. חדר/ים טכניים )ככל שיהיו

   -ים טכניים דרבח :תקרהגימור . (ארונות חשמל, מים וכו'  )למעט גומחות,טי דוגמת פוליסיד, סינט  עבצב צבועטיח  :גימור קירות

 התקנים. עם מכון טמ "קובעל "תו תקן יר נטטי. כל הצבעים, ון צבוע בצבע סיטב       

 . או משולבאו פורצלן אריחי קרמיקה או טראצו  :גימור רצפה       

 פה טמונה, לפי היתר הבניה. בורות לאש : שפהאצירת א            

 

  :הערות

 מכון התקנים הישראלי."תו תקן ירוק" מטעם  עלי יהיו בפנים  כל צבעי תקרות וקירות .1

י  הישראל יהיה בהתאם לדרישות התקן  )בדירות ובשטחים המשותפים(חלקי הבניין השונים ב  ריצוףניעת ההחלקה של המ תדרג .2

    .החלקהלמניעת  7922

 

י ל ידטת עת פתיחה חשמלית הנשלאלומיניום מזוגגת, בעליה דלת בניין תה הכניסה לדלת  :ן בניי כל ל ראשית דלת כניסה 2.13

   .ןמש מערכת אינטרקום ומחזיר

 דלתות אש, כולל מחזיר שמן. :ותגרדלתות חדר מד 2.14

 .דלתות פח דלתות חדרים טכניים:  

    בלבד(. 1,2 םבנייניביש ) :מתי י קודלתות לוב 2.15

 .יש :משותפים וחלקים   ריםחד ,ים טכניים/חדר ,חניות ,ותרגות, מבואות קומתי דמ רי, חד, לוב ן בנייכל לבכניסה , תאורה 2.16

ולחצן   תומתימבואה ק /בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות לחצן הדלקת אור וי בבניין המגורים יה               

   .מבואה קומתית/וך הדירה להדלקת  אור בחדר המדרגותמת

  האדריכל. עיצובפי ל ןוהחיצוני בלבד(  בגו חלקםר )ב י אחור או ציפוצבוע בתנ פח מכופף  ומים: חומר:שמל, גז ארונות ח 2.17

  או ה נפרד לכל מחסן, התקנת מונ ופיןאו לחיל חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד, :דירתייםתאורה במחסנים  2.18

 . בחירת המוכר והחלטתו "יפעהמחסן  הדירתי אליו משויךלמונה          

 של הבניין/ים   הרכוש המשותף  להזנה ממערכת החשמל ש .שי :כות אלקטרומכניות משותפותערלמו  לתאורהחיבור חשמל  2.19

 אך ימוקמו בבניין הסמוך ו/או ימוקמו בבניין הסמוך    תו הבניין,ישר  לפי תכנון מהנדס החשמל )יתכנו מערכות משותפות אשר  

 השונות(.  פוף לאישור הרשויותהבניין, בכתו גם שר וי  

 המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.  בוין חיצוני ומואר. עיצינב בחזית הבניין יותקן מספר ין:בני  מספר 2.20

 

 זיהוי(  פרטי  –תיאור הדירה )בנוסף לאמור בפרק א'  .3

 גובה הדירה*:  3.1

 מ'. 2.50-ת מלא פחו הגובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקר   

 מ';  2.05 -ת מ: לא פחו ות ופרוזדורגובה חדרי שר   

 מ'; 2.05 -לא פחות מ: אם נרכש(ב) י *גובה מחסן דירת  

הדירה בשטח מקרה גובה בכל למעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. הערה:  *

 י דין. מן הגובה המינימלי הקבוע על פלא יפחת הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות  המינימלי
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 המשמשים אותה. ו טחים המוצמדים לה אשוב הבדיר ימת חדרים וגימוריםרש – 2' טבלה מס 3.2

 שלאחר טבלה זו(. הבהרות,/)ראה פרוט יתר בהערות  
 

 (1)תחומר קירו תיאור 

 ( 2)ותקרות גמר קירות 
 (4)ומידות אריחי חיפוי

 )בס"מ( 

 (4)י וחיפו (3)ריצוף
 ת אריחים )בס"מ( דו מי 

 ריצוף
זיכוי למ"ר/ מ"א  ר למחי

 חדשים ים שקלב
 הערות

 ראה פרוט בהערות בהמשך.  אין ( 3)ה אר ( 2) ראה ( 1)י בטון וק לב בטון,  כניסה 

 . בהערות בהמשך ראה פרוט  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  בטון,  חדר דיור 

 ( 1)בלוקי בטון  בטון,  מטבח 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 פרוט בהערות בהמשך. ה רא

 אין ( 4)ראה  ון חת ת מעל משטח ארון  וי  חיפ 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  , בטון  פינת אוכל 

 . וט בהערות בהמשך ראה פר אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  בטון,  פרוזדור 

 . משך ראה פרוט בהערות בה אין ( 3)ה אר ( 2) האר ( 1)בלוקי בטון  בטון,  חדר שינה הורים 

 . ך שראה פרוט בהערות בהמ ןיא ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)י בטון וק בל , ון בט שינה   חדר 

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 לפי הוראות הג"א 
 . בהמשך רות ראה פרוט בהע  אין ( 3)ראה  לפי מפרט הג"א 

 ר רחצה כללי חד 
 )אמבטיה( 

 ( 1)בלוקי בטון  בטון, 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . בהמשך ה פרוט בהערות אר

 אין ( 4)ה רא גרניט פורצלןי חיפו 

 הורים חדר רחצה  
 ( מקלחת ) 

 ( 1)בלוקי בטון  ון, טב

 אין ( 3)ראה  ( 2) הרא

 . בהמשך ראה פרוט בהערות 

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בטון, בלוקי בטון  רות מרפסת ש 

 אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף  ( 1)בלוקי בטון  בטון,  מרפסת שמש  
 . 2.6סעיף  האריר חיצוני וי קחיפוי/ציפ

 המשך. בהערות ב טראה גם פרו

 3.4ראה סעיף  אין אין ( 2) ראה ( 1)בטון קי בלו  ון, טב מסתור כביסה 

 י  רת י ד ן  מחס 
 סן מוצמד או מח 
 ( שהוצמד )ככל  

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  בטון, 
ן  תכנועובי קירות מחסן לפי 

 ל דיןולפי כ  האדריכל/המהנדס 

 

 לטבלה: והבהרות הערות 

  :חומר קירות ( 1)

 להלן:  גבס בתנאים חותבלוקי בטון תאי/בלקי גבס או לו/ן/בלוקי בטוןטוב :יים מצות הפנים בדירה יהיו עשו ומחי  קירות

 מ"מ לפחות. 0.6עובי דופן הפרופילים  -

 מ"מ לפחות. 70רוחב הפרופילים  -

 .מר סלעים / זכוכית / מינראלי(למ"ק )צק"ג  12של לחות  בצפיפות 2בידוד " -

 יו אחד מאלה:הימכל צד של מחיצת הגבס 

פחות, מחוזק ומשופר לנגיפה בעל  מ"מ ל 15.9 ובית(, או לחילופין לוח בעלפחות )מחיצה דו קרומי   מ"מ 12.5לוחות בעובי  2 -

 (. ק"ג/מ"ק לפחות 1000צפיפות גבוהה )

 פק הלוחות. סלהוראות ומפרטי היצרן/ פרטי הביצוע יהיו בהתאם

 . למפרטיו ות ויאשר בכתב את התאמתםהלוח תר התקנ פיקוח צמוד אחע צביצרן ספק הלוחות י
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ניתן שמעטפת הפנים של קירות אלו מתועשת / מתועשת למחצה, ים בשיטה העבוצבבניה רוויה, כאשר קירות החוץ מ :קירות חוץ 

בידוד ": 1045ית לרבות בת"י טנ בעמידה בתקינה הרלהכל בכפוף ל או בלוק תאי.בלוק בטון  עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס, תהיה

 "כעמידים למים" או מבלוקי בטון.  ע"י היצרן םדריהקירות בבלוקים המוג יבנומקרה  רחצה בכל בחדרי, מקרהל בכ(. " םתרמי של בנייני
 

 :תקרות/גמר קירות ( 2)

 בהתאם המרחב המוגן הגמר יהי ב .תהבניה של הקירו ו בהתאם לחומר + צבע אקרילי א טיח היה, : בבניה קונבנציונלית י גמר הקירות

 : לבן. גוון  .לי צבע אקרי+  הנחיות פקוד העורף ל

 : לבן. גוון  .+ צבע אקרילי הנחיות פקוד העורף ל בהתאם מר יהיהוגן הגב המחבמר+ סיד סינטטי. טיח  :מר תקרותג

 : לבן. גוון  .אקרילי ללא חיפוי(: צבע )בתחום קירות בחדרי רחצה ושירותיםגמר 
 

 :סותמרפב תו גמר קיר

 שלום נוסף.  ות ללא תה כדוגמת כלל החזיתרפסות יהי מבגמר הקירות 

או בנוי   הרלבנטייםאלומיניום משולב עם זכוכית התואמת לדרישות התקנים רת(. מעקה חע א)באם לא נקב :עיצוב מעקות המרפסות

 כדוגמת החזית. 

 . תקנים הישראלי ה ן ו ו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכוקירות פנים יהי  התקרות כל צבעי 
 

   :ריצוף ( 3) 

 שות התקינה והחקיקה הרלבנטיות. העומד בדרי א' צלן )גרניט פורצלן(, סוגותקנו אריחים מסוג פורבדירה י מערכות החדריםלכל  

 וין בגמר הקירות חיפוי קשיח. ס"מ לפחות, אלא אם כן צ 7הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף בגובה 

  ולים.צורך בשיפ ה בחיפוי קשיח איןפומות בהם קיר החוץ מחקומב

דוגמאות/גוונים מכל סדרה התואמים   3-סדרות של ריצוף ו 4כל הפחות, לה, ל מידת אריח, המיועד לריצוף, המוכר יציג לקונכל

 ת אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי. מוש בדירות מגורים, לפחולדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשי

מילוי  לה )המוכר יציג לקונה בחירה בין שני גוונים של רוב(.  LAPPATO" )לקיתיה בגימור "מבריק חהת חות אחת מבין הסדרות פל

 .אחת בגוון אפור בהיר והאחרת בגוון אפור כההפוגות, בין אריחים(.  -ים מישק

  הספק(   רת הצ ספקה )עפ"י אישור וה ו ניתן לאאינ   ס"מ  45/45ף במידות  במידה ואריח לריצו  
 לן:כמפורט לה  י לופחייב להציע לקונה סדרה נוספת או מידות אריח ח   ולם יהיה א   אריח במידות אלו ור מהצגת טפ המוכר יהיה 

   )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המוכר( :   

 בנוסף    אריח במידות חלופיות    א. 

 סדרות של ריצוף   5יציג לקונה, לכל הפחות,    ר יח, המוכלכל מידת אר מיועד לריצוף, כלומר אריח ה  מידת   לכל    וף צי פת של ר דרה נוס ס   ב.   

 לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי; בשימוש בדירות מגורים,    ות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים דוגמא  3-ו           
יט גרנ)   פורצלן ג  מסו   ם אריחי .  ' סוג א  . ס"מ   60/60במידות  אריחים  (: סותומרפ םשירותי, ה)למעט חדרי רחצ בכל הדירהריצוף  -

 .לפחות   R-9נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה  ב תקינה והחקיקה הרל ודרישות ה   2279  ומד בדרישות ת"י הע.  ( ורצלן פ 

 פורצלן מסוג    סוג א'. אריחים ס"מ.    25/33,  ס"מ   33/33  ס"מ,  45/45  לבחירת הדייר ממידות : מרפסת שירות/י רחצהריצוף בחדר - 

 בחדרי  -  נטיות ובדרגת התנגדות להחלקהב הרל התקינה והחקיקה  ודרישות    2279  ישות ת" י רהעומד בד  . ( פורצלן גרניט  ) 

 .לפחות   R-9בשירותים  ,  לפחות   R-11וברצפת תא מקלחת   , לפחות   R-10  רחצה 

. ( ן ניט פורצל גר )   פורצלן   סוג א'. אריחים מ  סוג ס"מ.    25/33  ס"מ,   33/33ס"מ,    45/45  ת לבחירת הדייר ממידו :שמש במרפסתריצוף  -

 לפחות. R-10 נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה  בהתקינה והחקיקה הרל ודרישות   2279העומד בדרישות ת"י  

 אריחים במידות עפ"י בחירת המוכר. (: שהוצמדככל דירתי או ) ריצוף במחסן  -
 

  קירות:חיפוי  ( 4) 

תואמים  דוגמאות/גוונים מכל סדרה ה 3-וף ויצר סדרות של 4 הפחות, ללכ ד לחיפוי, המוכר יציג לקונה,עו, המי יחראלכל מידת   

 בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי.  לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש

לוי  י)למגוונים של רובה  3רה בין בחי קונהל יגציהמוכר (.  LAPPATOלפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור "מבריק חלקית" )  

 .ןר כהה ולבבהיר, אפו אפור  ניםאריחים( בגוובין , פוגות – קיםמיש

, בהסכמת הקונההמוכר יהא רשאי להציע, ס"מ.    30/60,ס"מ  במידות .  ( גרניט פורצלן )   פורצלן אריחים מסוג סוג א'.   :רחצה י בחדר -

 ס"מ ללא שינוי במחיר הדירה.   33X33ס"מ,  20X50ות ות נוספ במידורט וכן מפל אריחים במידות דומות



 תנה בהיתר בניה מו
ו  נויים רק ל   כפוף מפרט נערך לפני קבלת היתר   ע"י רשויות התכנון   שי

 

                        _______ ____                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

   , ג' ב'נספחים א',  

 30  מתוך  13 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה   -ט מכר למשתכן מפר /  X*  דגם   /חדרים   4ת דיר /104,105מגרשים   באר יעקב   בע"מ/ טבזוהר וצפריר שר  ניה/הב ות מסד לאיכ 

 

  -מעל החיפוי ועד לתקרה . לפחות במידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה משקוף הדלת רחצהר/י בחד קירותי  פויח

 טיח + צבע אקרילי. 

 בע אקרילי. + צ טיח   ירות: ובקוי  החיפ מעל  מ'.  1.50  הברותים חיפוי קירות במידות כמפורט בחדרי הרחצה עד גויבחדר הש

ס"מ לפחות לכל אורך משטח   60בגובה  מידות לפי החלטת החברה.  או פורצלן( סוג א' ב קה )רגיל  מי קר  אריחי :  מטבחחיפוי ב - 

יפוי ל החהעליון ש ף  סה חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו   -  BI.  כאשר התנור אינו ביחידת  ( העבודה )מעל ארון תחתון 

  ח + צבע אקרילי. ירות: טיובקוי על הריצוף(. מעל החיפמ' מ  1.50ובה  )ג  הרצפה ועד   רמי הק 

 מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות.  סגירהלצנרת גלויה תבוצע 

י חלקמים למעבר עת למני  םינטי בקנים הרלהת תהרצפות והנקזים באזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישוהקירות, 

 חדרים סמוכים. ו/או  בניין

 

  :הערות

  דין ולפי דרישות התקנים הרלבנטיים למניעת מעברהת ראופי הוטמו לרטובים ייאים הים באזורקזנה הקירות, הרצפות ו איטום:

 . מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.   

 . ס"מ 2 -עד כייתכן הפרש של  ,חללים סמוכיםבין ל  ומרפסת שרות, צה, ממ"דבכניסה לדירה, חדרי רח – הפרשי מפלסים

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

 עד גובה "אריחים שלמים". לפחות, או לגובה המצוין בטבלה עד גובה חיפוי הקירות יעשה   - חיפוי קירות 

  חברה. ת ה החלט   , לפי ס"מ   60  -מ   פחות   ן שאורכ   ות ר ו באם יש פינות קמ   , PVCמיניום או  וצעו פינות מפרופיל אלו ב י   –פרופיל פינות בחיפוי  

 הריצוף בדירה.  שלבצע ליטוש ו/או הברקה תלא  החברהלמניעת ספק יודגש כי  - ליטוש/הברקה 

 המכר, וככל שתותקן   ו/או בכלל, בתוכנית  ויקבמד  ,תסומן באם תותקן, לפי החלטת החברה, מובהר כי לא בהכרח– , קורה/ותרגולהפ 

  ו/או משולב, לפי תכנון האדריכל.ם לומיניוו/או א הפלד וו/א טוןו בא/ו עץמ עשויה היתה        

 למעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכותס"מ לפחות,  7בגובה   ,)פנלים( מחומר הריצוף  –ם שיפולי 

 ללא קיטום פינות )גרונג(. פוי ושיפולים, כניים. חיואזורים ט

נדרש   לריצוף טראצו לפחות. מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(נדרש חיפוי, וף ולריצ נים קת ת ה ישודר לפי – וגות(פ) םי מרווח 

 מ"מ לפחות. 1 מרווח של
 

 (במפרט מכר זהאו בסעיף אחר על רק אם צוין כך בטבלה )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפו 

 

 ארונות: 3.3

   ן:תחתו  מטבח ון אר   3.3.1

הכנה לכיריים   ,להתקנה שטוחה של הכיור תוך פתח המתאיםן יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חירו הא -

 דיח כלים. למ דת חשמל להצתה(, הכנהנקודת גז לבישול ונקו)תושבות וחיתוך פתח מתאים להתקנה שטוחה,  מובנות

 "מ. ס 60-כהיה דלתות, י ה תיעומק הארון, כולל חז •

  ס"מ מעל פני הריצוף.  90-דה יהיה כשל משטח העבו יוןסף עלגובה  •

ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית   10-בתחתית הארון תותקן הגבהה בנויה )סוקל( בגובה של כ •

 הארון.

 מ"מ לפחות. 17-18וויץ( בעובי לבוד )סנד דפים יהיו מעץגוף הארון והמ •

 מ"מ לפחות. 5-6ובי ט( בע)דיקוד לב מעץ הארון יהיה בג •

 לוחות פוסטפורמינג.   / MDFסנדוויץ( /דלתות הארון תהיינה עשויות מעץ לבוד ) •

בעלות מסילות   לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. המגירות תהיינה ס"מ 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב  •

 ממתכת.  טלסקופיות

ארון, יותקנו פתרונות מכניים  דת הפינה של היחי תר. בלא יורש ונד אם לבד,נה אחת בפי  לארון המטבח התחתון יכלו •

 נשלף כדוגמת מג'יק קורנר או שווה ערך.  לאחסון

 סוגי ציפוי ארונות המטבח יהיו בהתאם לרכיבים המפורטים להלן:     -

 דיות מתכת.פורמינג. ירמייקה / פוסטציפוי חיצוני: פו  •



 תנה בהיתר בניה מו
ו  נויים רק ל   כפוף מפרט נערך לפני קבלת היתר   ע"י רשויות התכנון   שי

 

                        _______ ____                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

   , ג' ב'נספחים א',  

 30  מתוך  14 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה   -ט מכר למשתכן מפר /  X*  דגם   /חדרים   4ת דיר /104,105מגרשים   באר יעקב   בע"מ/ טבזוהר וצפריר שר  ניה/הב ות מסד לאיכ 

 

 . יקהרמי ו פומלמין א ם:יפ ציפוי פנימי וגמר מד •

 כמפורט להלן: יציג המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכרלבחירת הקונה מתוך סוגים וגוונים ש  וגווניו יהיו פויי הציסוג   -

הם בגוון  אחד מהם בצבע לבן ואחד מגוונים שונים לבחירה,  5ציפוי חיצוני: על המוכר להציג בפני הקונה לפחות  •

 ניטרלי. 

  ן לבן.וו גבציפוי פנימי:  •

ר שלא להתקינם, על המוכר ט הדיי. החלי להחלטת הקונהארון תחתון הינם וכו' מובנים בור  ח, תנ ל מדיש נהתק הן ותכנו -

 ללאובנים )לספק את ארון המטבח בשלמותו, לרבות דלתות ומדפים, במקומות שיועדו להתקנת הכלים החשמליים המ

 ות. ההכנות הנדרש חללים( לרבות

 ;שךהערה בהמה אר מידות: ( 1)  

 

בעובי לא פחות  רת הקונה משטח עבודהחילבלכל אורך הארון התחתון יותקן  ור:בח תחתון: תיאמט ארון  ה מעלעבוד טחמש

יין(,  לפי הענ 1,2)חלקים  4440 דרישות ת"י ל מאבן טבעית או פולימרית )כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך(, העונה ס"מ 2-מ

  תקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטחותאם לההמשטח י יקפם.כל הת בונוהאר חס לחזיתבי  מס" 2עם שוליים בהבלטה של 

עם עיבוד בחזית  י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר )הקונה רט עליון מיותקן קנ

  (.הזלא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע  .ים בכל היקף המשטחאף מ כולל ,המשטח ככל הנדרש

גוונים   3ציג בפני הקונה י המוכרידו. צגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על גמאות שיווון  דוגמתוך ה מנוהק רת לבחי גוון:

  ד(.קה ולא לוח בודד אחאבן קיסר יהיו בהדבאבן טבעית או לוחות ה )אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי. , ולפחות

  

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

מ"א ארון   1ר להמיר עד תכנון המטבח הספציפי המוכר יהיה רשאי להציע לדייל מהבהתא מעלה,ו םדריח 4.5ות בדיר: רהעה

 מ"א.  2יהיה מ"א ואורך המטבח העליון  5כלומר, אורך ארון המטבח התחתון יהא מטבח עליון.  מ"א ארון 2 -מטבח תחתון ב

 : הלןרט לכמפוהעליון ן ור הצעת המוכר יתוכנן האה לקבל את החליט הקונ

 פינות. יף והמשכי ללארצ יהיה  הארון  •

ובתנאי   ס"מ 60"מ לפחות. ניתן שגובה ארון עליון יהיה ס 30ס"מ לפחות ועומקו  75ה גובהו של הארון העליון יהי  •

 גנון קלפה(. שפתיחת הארונות העליונים תהיה כלפי מעלה )מ

 ו.רכואלפחות מדף אחד לכל  עליון יכלולארון מטבח   •

 .רישות המפרט לגבי ארון המטבח התחתוןיהיה בהתאם לדון  העלי המטבחן ואר  יפויה וצמבנ  •

     .ראה נספח ג' :הכיור, הסוללה, החיפוי  , משטח העבודה,המטבח ארונותמחיר לזיכוי בעד 

 

(, וויץ'דנסד )לבו עץ מ עשויון חתת  ארון שירותים(, יותקןהעט בחדר בדירה )למ רחצה יחדרחד מבכל א אחרים )ציין(:ארונות  3.3.3 

   MDF   5או סיבית עמידה במים ברמהP  310לפי תקןENס"מ לפחות הכולל   80יהיה תלוי או מונח באורך מינימלי של רון . הא

 לב בכיור. ש / ניאו קוורץ משו/ שי מחרס דלתות, מדפים, צירים בלתי מחלידים, משטח עבודה אינטגרלי   

     ן.אי :החצהרן ארו בעד  לזיכוי  ירחמ                   

 

    :רותעה

מחושבת פעמיים   מידת אורך הארון התחתון תימדד לאורך קיר המטבח. פינה אורך מטר 5 תחתון  מטבח ארון  אורך מדידת (1)

  ות.ונ ראבאורך ה יכללו  תוך הארונו שולבים בתמה( מקרר )למעט כיריים וכיו"ב למדיח, תנור, םהמיועדי  חללים באורך הארון.

קיימים   ונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבחאר עבור של זיכוי רה במק (2)

 צורך תחזוקה.ח/ים אלו ללפת פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה

 .הקונה טתלחלה נתונה תחתון  בארון  יםמובנ  'וכו  רתנו ח, ידמ של הארון לצורך התקנה כנון ת (3)

 שיועדו  במקומות דלתות ומדפים, לרבות, בשלמותו  המטבח ארון  לספק את המוכר על ,להתקינם שלא ההקונ החליט -

 .דרשותהנ תההכנו  ותרבול ( חללים ללא (המובנים הכלים החשמליים להתקנת

 .רוכשהת א החברהבו תנחה בע ובמועד ם שהחברה תקלוח זמני פי הבאחריות הקונה לדווח על בחירותו על 
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 יסה: כב לתלייתמיתקנים  3.4

 ממרפסת השירות יותקן מתקן חיצוני לתליית כביסה. 

               חבלי כביסה 5ס"מ,  160מלי של יבאורך מינים  וגלגל (מגולוונות מתכת ) בעל זרועות: )קטנה( מיתקן לתליית כביסה      3.4.1

ס"מ   120-יפחת מ כו לאם שאורמתקן מתרומ אי שיותקןתנבוס"מ  160-טן מקן יהיה קשאורך המתתן ני ק.סטימפל

 ס"מ.  800-המצטבר של חבלי הכביסה לא יפחת מ והאורך

נת על קיר המבנה.  ושמעו מתקן ממתכת מגולושמ ,סת שמשמרפ/אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר :גג/לדירות הגן       3.4.2

  "מ. ס 160לי של באורך מינימחבלי כביסה  5ר. המתקן יכלול לפחות ייב ומקובע לקיצ  יהיה  ןתקהמ 

 3י החלטתו, להמיר מתקן זה במתקן מסתובב )קרוסלה( עם עמוד הכולל לפחות "בדירת הגן הדייר יהיה רשאי, עפ -

 ף.ו למשטח מרוצבטון ו/א טח ממתכת מגולוונת. המתקן יהיה יציב ומקובע למשם או מיניומאלו זרועות מתקפלות

 . UVרינת דים לקכותיים, עמים יהיו איליבחבכל המתקנים ה 3.4.3

בתחתית  ס"מ. 60-. עומק הנישה לתליית כביסה לא יפחת מ5100יהיה מחומר עמיד העומד בת"י מס' מסתור כביסה:  3.4.4

 המשטח של פלס עליוןניין. מבהל הפרדה מבטון שינוקז למערכת איסוף מי הגשם ש יותקן משטח יסהכל מסתור כב

 .  הדירה י מפלס רצפתלפחות מפנמ "ס 30-יהיה נמוך ב

 .מ"ר לתליית כביסה 1.7ניתן לשלב מערכות טכניות במסתורי הכביסה ובתנאי שיישמר שטח פנוי של  3.4.5

 

 

  המשך.ות ב. ראה גם הערות נוספ)מידות בס"מ(  ים בדירהונות ותריס, חל רשימת דלתות – 3טבלה מס'  3.5

 תריסים ונותלח   דלתות ---

 חדר 
  ידתמוכמות 

  הפתח
 ב( )גובה/ רוח  

עץ ר )חומ
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

עץ ר )חומ
ומיניום/  אל
 כת/ אחר( מת

ה  פתיחסוג 
כ/  "עכ/)ציר
 ( יס/אחר נגרר/כ 

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב( )גובה/ 

  /חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 ת/ אחר( מתכ
 ם יחומר שלב

סוג פתיחה)ציר/  
  נגרר//כ.ע.כ 

 ( שמלי/אחרכיס/ח

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 105/210-כ

 חדר דיור 

1 

 כ.ע.כ רר  גנ אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 יבוי ידנ כולל גי 
 260/225 -כ --- 260/225 -כ

בח טמ  

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   ג מזוג  אלומ' 

--- 

--- --- --- 

 --- 120/120-כ ---

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג מ' אלו 

1 

 ינה יד ילגל ' אלומ אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

 ד  ממ"
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
  לה(. י ג ציר )ר

 פתיחה חוץ 

1 

 ג וג ' מז אלומ
לפי הנחיות  

 הג"א 

1 

 .  כ.ע.כנגרר   אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 80/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
לפי   לכיס   ררתיסים, הנגרס ו   ז, הדףגד ג כנף אחת, פלדה נ

          הנחיות הג"א.
--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ומ' מזוגג לא

1 

 גלילה ידני אלומ'  ' אלומ

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

ח. רחצה  
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ
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 תריסים ונותלח   דלתות ---

 חדר 
  ידתמוכמות 

  הפתח
 ב( )גובה/ רוח  

עץ ר )חומ
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

עץ ר )חומ
ומיניום/  אל
 כת/ אחר( מת

ה  פתיחסוג 
כ/  "עכ/)ציר
 ( יס/אחר נגרר/כ 

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב( )גובה/ 

  /חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 ת/ אחר( מתכ
 ם יחומר שלב

סוג פתיחה)ציר/  
  נגרר//כ.ע.כ 

 ( שמלי/אחרכיס/ח

ח. רחצה  
 הורים

1 
 +  עץ

 אור  -צוהר/צו 
 יר רגילה צ

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 קיפ( )

--- 

--- --- --- 

 --- 60/120-כ 70/210-כ

מרפסת  
 שרות 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 כ.ע.כ  נגרר   אלומ'  אלומ' 

 170/105-כ 170/105-כ 80/210-כ

   ירתדימחסן 
)ככל  

 שהוצמד(

 ח עץ/פ 1
לטת  לפי הח

 ברההח
 גילה ציר ר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/200 -כ

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 ניגררת, שתפלמרגילה+ פתיחה =  )דרייקיפ(סב נטוי = פתיחה משתפלת )נטוי(, קיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר= אלומיניום,  אלומ'  :ביאורי מילים .א

מעלה,  = תריס נגלל כלפילילה ג ,על כנף קבועה נכיתא העבתנואחת = כנף גיליוטינה ר, יבק )כיס( ומחהלתוך גנף ו/או = כנף נגררת על ככ ע..כ

   .ו/או חשמלי )ידני( באמצעות רצועה

 תות/הדל ירה תתאים לסה"כדב תות הכללישהכמ ובלבד בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאו, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע דלתות/חלונות .ב

  לה.ות בטבצויננות המחלו

דלת מגן מפלדה לכניסה ראשית )ביטחון( בעלת מערכת בריחים חבויים הננעלים   :תהיה בהתאם למפורט להלן -לדירת המגורים  כניסההדלת  .ג

  צהנית הצעינוסף, סגר בטחון פנימי   :לןהל וכמפורט 5044 לפחות בארבעה כיוונים ומופעלים על ידי מנגנון גליל התואמת לתקן ישראלי מס'

משקוף בניה מפלדה  .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף  , ות"ט נעה ו"רוזידית לינדר,  יצמערכות צירים, מגן , (סקופיתלטת/פנורמי)

 לפי בחירת המוכר.  ןובגמר וגו היה תמ"מ לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בצביעה בתנור. דלת הכניסה  1.25מגולוונת בעובי של 

על  23לבודות בהתאם לתקן ישראלי מס'  תים תהיינה דלתוסה לחדר ינדלתות הכ בהתאם למפורט להלן: היו ורים י המג בדירת הפניםות דלת .ד

  כנף חות. מ לפ"ס 7חלקיו ובפתיחת ציר רגילה. הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט מחומר עמיד למים בתחתית הדלת בגובה 

חוזק, אקוסטיקה, קיים,  – יוה ערך בכל היבט תפקודו שוי פלקסבורד ו/או מילוי אחר למי גרת עםל מסבקים עוחות מודלת תהיה עשויה משתי לדה

 – םצדדים לפחות. כנף הדלת לרבות לוחות והדבקי 3-)קנט( מצופה ב –אחר. צירים יותקנו בהתאמה לסוג הדלת והמשקוף. היקף כנף הדלת 

שני הצדדים. ת מכם, עם מנעול וידיות מתימצוני מתועש המתאים לעמידות ביי חבציפו  ה אוורמייקבע או בפיהיה בצ גמר הדלתות: .םידים לממיע

לדלת ויכלול פסי אטימה. המשקוף לאחר התקנתו  , בעל הלבשות פולימרי או בגמר ובגוון תואם 23יהיה בהתאם לתקן ישראלי  משקוף הדלת:

יהיה   :גוון דלתות הפניםלת. דהאור בכנף -פנוי" וצוהר/צו-וספ"ת י דמוייבובנעול סרותים, מהאמבטיה, המקלחת והשי  ירמים. בחדיד למיהיה ע

אפשרויות שונות לבחירה   3בהתאם לבחירת הקונה מתוך דוגמאות שיציגו המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר. על המוכר להציג בפני הקונה 

 .ןבלא בגוון ן היהלפחות, אשר אחת מ

המורכבים משני לוחות , ישות התקןרלפי ד  רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) יגוג שקוף ז עםם יניואלומ מסוג  : חלונות)למעט ממ"ד(חלונות  .ה

 ןק עלי תו תיו בההחלונות ורכיביהם י. (מ"מ 6עם מרווח אויר של , משני הצדדים לפחותמ"מ  4 )זיגוג בעובי זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם

נעילה. החלונות יותקנו על ידי מתקין  ו ה מובנות, מנגנוני פתיח צירים, גלגלים, ידיות ,EPDM יגומאטמי  גוג,גלי זיכללם: סרואביזרים מקוריים, וב

ניום י מו לן מסוג אחלו  היהי :בממ"ד. חלון יהיה בעל ויטרינה, מסוג אלומיניום מזוגג ונגרר כנף על כנף חלון חדר הדיור:  מורשה מטעם היצרן.

   .העדכניות העורף  דפקו וראותם להבהתא, נגרר לדהם כנף פמזוגג ע

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה נוסף  נתיב ןקיות  ההזזה בכל חלונות. ןאי :רשתות .ו

 יסים. י תר ללפי הקיים בתיאור הדירה( יהיו בעהכל פתחי הדירה, למעט חדרי אמבטיה, חדר שירותים, חדר רחצה ומטבח ) :תריסים .ז

 לאטימה מוגברת. עובי הפחים בכולל אטם גומי בין השל ף ניום במילוי פוליאוריתן מוקצילומ ם פח אשוייתריס עו שלבי הגלילה או הזזה יהי  סיירתב 

 דני. חה יי. בחדר דיור יורכב ארגז תריס גלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומנגנון פת יהיה בהתאם למידות הפתח והוראות היצרן

למרפסת שירות גם   ניםוהחוץ, לרבות במטבחים הפ בחים ללא אוורור ישיר לאווירטובמטריים סני בחדריםת, שירו בחדרי - לאוויר החוץ  רו ראוו  .ח

 צינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסוי.  יבוצעאם איננה סגורה בתריס ו/או בחלון,  
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ים בזיגוג בליתכן פתחים המשו האלומיניום. ץועי  ו/או יכלן האדר פ"י תכנו פרופיל, גוון, עה דגם .םאלומיניויים ו עש מסגרות החלונות והתריסים .ט

 . מחסום, ו/או קירות מסךמעקה/כע המשמש קבו

 "(, לפי תכנון האדריכל.שקופה או עמומה )"חלב ,בטיחותיתזכוכית  תותקן )באם יש חלונות(,ושירותים רחצה בחדרי  .י 

רישות כיבוי  ד ו   הנחיות יועץ הבטיחות   י או רפפות קבועות, לפ / ו   בדלת   ה סבכ ו/או    מכני וורור  ו/או א ן  ( יעשה באמצעות חלו סן ח מ   ל שנרכש כ כ )   ן ס אוורור המח  .יא 

 . אש 

  בטחון/אש.לפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות דלת כניסה לדירה/ות בקומת היציאה מהבניין:  .יב

  .עו, אין לקבוע סורג קבה(מואמור לשמש את כלל הדיירים בק רום)בח תיקומ חילוץ כפתח כרזהמו בדירה ו/או חלון ד"ממחלון ב -לוץ י פתח ח .יג

 יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה. "פתח חילוץ"בפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כ בנוסף,

 2 -ם כהממ"ד גבוהי  ף סף הדלת וריצוחיצונית.  ,גררתנ/תחלדה אטומה, הנפתכניסה למרחב מוגן הינה דלת פ תלד :ףהעור קודי פלפי דרישות  .יד

חסומים   פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים, לכיס. חלון אלומיניום + זיגוג וכן תהנגרר מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת,  ס"מ

הפרעה   רוצ תיפתח האוורור  וליד ע"ג הקיר   ,פיקוד העורף(חיות לפי הנ)סינון אויר  מערכת תקנהת יתנים לפרוק.בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, ונ 

תקינתו והתקנתו  הרי שמתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  (.2010)תקנות הג"א מאי  המערכת לפי מידות היצרן. מקומית. מידות

  הוסמכו לכך ע"י פיקוד העורף.ש  ע"י הגורמים נוספתבדיקת תקינות ואטימות  ש, יחייב כע"י הרורוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ו ו נבדק

מקרה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל התואם  מניעת ספק יודגש כי בכלל

 ות של פיקוד העורף.הנחיות מעודכנ 

אביזרים   צורך בהתקנתהעקב , "נטו"טאות מידות פתחים מבאינן ובס"מ, ערות משובניה , הינן מידות 3מס' בלה טת המפורטות בהמידו – מידות .טו

  מסך ינות/קירותשל מלבני דלתות/ חלונות/ויטר  ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים ו כגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכןימים למש

   בתקנות התכנון והבניה. רשכנדתחים אלו לפ ח,ממידות/שט לא יפחת  יםחים המתקבלתמקרה גודל הפבכל  .)לפי הענין(
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 ראה גם הערות לאחר טבלה זו. - ואה וכלים סניטרים בדירהרמתקני תב – 4טבלה מס'  3.6
 

 מיתקן
 מיקום 

 מטבח 
 הורים  חדר רחצה

 )מקלחת(
 רחצה כלליחדר 
 מבטיה( )א

 ראח מרפסת שרות 

   כיור מטבח
 ה( דת/כפול)בוד

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ה )א( ראה הער

 --- --- --- --- א'  ג סו 

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

 כיור רחצה 

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- משולב בארון  משולב בארון  ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  3.3.3ראה סעיף  --- סוג 

 --- --- אין אין --- י ₪  זיכו 

 טילת ידיים נכיור ל
 '( ג'( )א)

מידות  
 "מ()בס

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

 --- --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪  

 )ב'( וארגז שטיפה אסלה

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- (בראה הערה ) (בראה הערה ) ---

 --- --- א'  א'  --- סוג 

 --- --- אין  אין  --- יכוי ₪  ז

 ט/ אמב

 )ב'( מקלחת

מידות  
 )בס"מ(

--- 
 מקלחת

 (ברה )ראה הע
 אמבטיה 

 (בערה )ראה ה
--- --- 

 --- סוג 
 וף משופע צרי

 )מקלחת(
בטיה  מאא' )

 ( אקרילית או פח
--- --- 

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪  

רים  למים קסוללה 
 כיור,חמים ל/

 )ג() ד( מהמשטח

 --- --- (גה )ראה הער (גראה הערה )  (גה הערה )רא דגם 

 --- --- א'  א'  א'  סוג 

 --- --- ראה נספח ג' ה נספח ג'רא ראה נספח ג' י ₪  זיכו 

מים  סוללה לאמבטיה ל
 )ה( ים וחמיםרק

 --- --- (ג)ראה הערה  --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- סוג 

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

סוללה למקלחת למים  
 ()ה קרים וחמים

 --- --- --- (גהערה ) ראה --- דגם

 --- --- --- א'  --- סוג 

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

ה מכונת כביסל ם(י )קר חיבור מים
 )ז(והזנת חשמל  לניקוזר חיבו 

 --- יש  --- --- ---

  לשרוול בדופן חיצונית 4תח "פ
כולל  , )ז(כביסהמייבש מ  פליטת אדים
גנה ומשקולת תריס ההזנת חשמל, 

 . גירהס

 --- יש  --- --- ---

לחיבור   חיבור למים וניקוז, הכנה
 )ח( ליםמדיח כ

 .(חהמטב שולבת בניקוז כיורמההכנה )
 --- --- --- --- יש 

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

 --- --- --- --- 1 )הכנה(  )י(נקודת גז לבישול

 --- --- --- --- --- )הכנה( )י(מים נקודת גז לחימום
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 : ואחרות טבלהל ערותה

 שה(.ף להסכם הרכי רו בטבלה, או במסמך אחר שצ  צוין  אםבפועל רק ב)הקיים 

קערה ס"מ או  40/60בודדת במידות קערת מטבח  -וכר יציג לבחירת הקונה: ח בהתקנה שטוחה. המ : במטבח תותקן קערת מטבמטבח יורכ (א)

י  פלבמידות  ה שולחני )אינטגרלי(:חצ כיור ר .ט/נירוסטהסילי קוורץ/קוורץ גרני : חרס/נהלבחירת הקו רה . חומר הקעס"מ 80/46 במידות כפולה

  החברה. יע" שיבחר פק,היצרן/ס

בעל קיבולת כמותי ) דו חרס :הדחה מיכל .בעל צירי נירוסטה  ,כבד :אסלה ה מושב( מונחתבלוק" )-אסלת שירותים תהיה מחרס "מונו: אסלה (ב)

 . 1385עפ"י ת"י ר( ליט 6של  ליטר וארוכה 3ה קצרה של הדח

 , בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר.  ימ"מ הומוגנ 3.5י בעובי  לריתהיה מחומר אקבטיה האמס"מ.  70/170במידות  טיה:אמב

  ל.צופה אמאיימ"מ לפחות מ 2.5בעובי  לחילופין מפח .מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה מפרופילי ברזל מגלוון 

 המשטח  זלניקו שיפועים עם 2272 י"ת בדרישות העומד גמרב ,דין לכ בהוראות הנדרש פי על המידותמ יפחת לא חתהמקלתא  חשט מקלחת:

 )לא תותר התקנת אגנית כחלופה למשטח משופע במקלחת(.

 אחת( ית זרת יד חמים/קרים בעיסות מים )ו  י דו כמותימנגנון קרמ דגם מערבל /מיקסר בעל  יהיו בציפוי כרום ניקל, וחמים כל הסוללות למים קרים  (ג)

 רישות התקינה הרלוונטית בארץ.דלמים חמים העומדים בכל  ותסדר 3ת הקונה מתוך לבחיר". ויכללו "חסכמים

מסוג  המטבח יהיההעבודה או הכיור. ברז  פרח והם ימוקמו על מישור משטח-יותקנו ברזים מדגמים מיקס בכיורי הרחצה ובכיור המטבח -

  ס"מ. 15ק מעוס"מ  15היינה גובה ז רחצה תס"מ. מידות בר 25בה גו ס"מ, 20להלן. עומק ף במידות ברז נשל

 מוט כוונן,ורי, מתלה מתכולל צינור שרש מיקס מהקיר, ,דרך( 3רב דרך )אינטרפוץ  - תותקן סוללה למים חמים וקרים :תמקלחה בתא -

  בקוטר ס"מ וראש מקלחת 30 ר, זרוע מהקיר באורךלחילופין ולפי בחירת הדייאו ף. ת ומזל"מ לפחוס 60באורך  ה טלסקופי ומוביל אנכיהחלק

 "מ.  ס 15

ט  ונן מו י, מתלה מתכות למילוי האמבטיה וכן צינור שרשורוללה למים חמים וקרים, מיקס מהקיר, הכוללת יציאה תחתיס תותקן  :באמבטיה -

 מזלף.לפחות וס"מ   60ורך לסקופי ומוביל אנכי באהחלקה ט

 .ניל יברזולביוב, : חיבור כוללת אסלה ארגז/י שטיפתכיורים ו התקנת  (ד)

 .: לבןבועותקגוון ה (ה)

 חיצוניתבדופן   4"פתח , : הזנת חשמלההכנה למייבש כביס קוז, הזנת חשמל.נקודת מים )קרים(, חיבור לני  :בור למכונת כביסה כוללתי הכנת ח (ו)

 .תריס הגנה ומשקולת סגירה  , כוללכביסהה מייבשמ אדיםפליטת  לשרוול

 לסיפון קערת המטבח.וברז והכנה לחיבור לביוב, לת: למדיח כלים כול הכנה (ז)

 אביזרי קצה. באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא: הכנה לנק' גז (ח)

 העירונית. קת מהרשת המסופ ים בטמפרטורהמ קרי : מים קרים (ט)

 או הכיור.  מישור משטח העבודה  = קרי ברז הממוקם על פרח קבוע. שרוול לף מתוךראש ברז הנשנשלף =  (י)

  זרת ידית אחת. עסות מים לקרים /חמים, בי)מיקסר( = ו  מערבל

 או שניהם. ברז ו/ו/או לפיית  אה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת)אונטרפוץ( = חלוקת כניסה/יצי דרך-רב

 

 פה,צ, ברהבניין( משותפים לכללוכן )בחלקם יתלטני ביוב צנרת ופתחי ביקורת לקו: אחר ורךלכל צ בדירה,  לציה נוספיםאביזרי אינסט   3.6.1

 אש(.  רישות כיבוי וכמות, עפ"י ד )מיקום מתזי כיבוי,יתכן האינסטלציה.  במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס, רהק בקירות או בסמוך לת

 בין   כבלי פיקודלהעברת גז ווצנרת  למפוצו/או  יני מרכזיקוז למזגן מיה. ניאינסטלצלטת מהנדס הלפי הח ,מיקוםב קי מיםארון למחל

 .  למאיידד עהמיולמעבה, עד המיקום  דהמיקום המיוע

 

 ערה:ה

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

 ות ורצפה, בסמוך לקירו/או בסמוך לקירות ותקרה   ,"ספסלים"

פתחי ביקורת, ולכן   ו תכן וידרשי   ן ניי הברים לגובה בקולטנים העוב ת מהנדס האינסטלציה ש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיו י  ,בנוסף

 תחזוקה.  גישה לצרכי  חי ביקורת אלו, אין לחסום אותם ויש לאפשרצוע פתבי שידרידירות בהם ב
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  בהתאם לארית, התקנתה תהיהנדרשה מערכת סולפי הוראות כל דין. תהיה באמצעות מערכת הספקת מים חמים לדירות  :מיםחימום    3.6.2

 .  579תקן ישראלי  לדרישות

לתכנן   מאפשרהעם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק  חימום הכולל( אגירה )דוד לכל דירה יותקן מכל     3.6.2.1

 י ההפעלה. נמראש את זמ

   חימום המים באמצעי , יעשה חימוםתי אמצעות מערכת סולארב ות כל דין לא ניתן לספק מים חמים דירות שלהם לפי הוראל   3.6.2.2

 . התקן קוצב זמן לחימום המים )טיימר( לרבותהקיימים בעניינם.  בתקניםעומדים ם באמצעותם , ובלבד שהמים המסופקיאחרים  

 לן לפי המחמיר מבניהם. ל דין או מהמפורט להגירה לא יפחת מהוראות כאנפח מיכל ה 3.6.2.3

 ;ליטרים 150 -חדרים 4,5,6בדירות  ליטרים, 120 -יםחדר 3 בדירת :תבקיבול חמים למיםל אגירה )דוד( כי מ 3.6.2.4

      מהנדס האינסטלציה. ןו תכנ גג עליון לפי  או בסמוך להשירות או במקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת  :ם הדודמיקו  3.6.2.5

 ת.  טיה, מקלחקערות מטבח ורחצה, אמב :חמים לכליםחיבור מים  3.6.3

 )בדירות הגן(.  .יש :י""דלברז    3.6.4

 החלטת החברה(.מיקום לפי )יש  :נה מים לדירהלמו  הכנה 3.6.5

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

 : פלסטי או אחר.םכי שפפלסטי או אחר, : דלוחין   

  ועד נקודת הגזור הספקת הגז בדירה ממק דירה יכלול צנרת גזיר המח  ,יש: עד נקודת הגז במטבחהגז ו  ה ממקורבדיר צנרת גז 3.6.7

   .הראשית במטבח וכן הכנה למונה גז דירתי

 : יש. ההכנה למונה גז לדיר 3.6.8

 

  הערה:

או במיקום  ,כנית המגרשואר בתם במגרש והמתמיקום הקיי יאום עם חברת הגז ובבת סידור באמצעות צובר/ים תת קרקעי/ים מרכזי/ים

 . ההנאה מתאימה לחברת הגז, לעניין הנחת צנרת הגז ותחזוקתן במגרש זיקת הצורך תינת ע ע"י החברה. במידתיקבר שחא

 

דו לשמש את כל בעלי ערכת גז מרכזית שנועמ ל, מיתקנים או צנרת ש1969 -ה )ב( לחוק המקרקעין, תשכ"ט 59ובהר בזאת כי בהתאם לס' מ

 . המשותף  רכושחלק מהפירוק, יהוו ו וסת הניתנים לאלמעט מיכל, מונה הדירות או חלקם, 

 

 (טבלה זו אחר אה הערות ל)ר ני חשמל ותקשורתמתק – 5טבלה מס'  3.7
 

 מחיר זיכוי לנקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפון, ראה נספח ג'
 

 מיקום 
 ר נקודת מאו 

 ,תקרה /רקי 
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 ההגנ
44IP     

 ע קת בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;הטלוויזי 

 ;תקשורת נק'
 .נק' טלפון 

 דות נקו  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה  יסהכנ
 מבואה  או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

  חדר למפסק תאורה  -
 . מדרגות 

  לכול לוח חשמל דירתי -
 יכות ירה )ניתן שיהיה בסמסג

 לכניסה או למבואה( 
 . ת כולל שקע ארון תקשור -

 יהטלפוניה/טלוויז   ןו אר-

 דיור  חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 

1 

תוספת    -שמלי יס ח תרתוכנן  
לת  חשמל להפע  נקודת

   התריס 
 ( שמש ה גם מרפסת )רא

 - - - 1 1 פרוזדור 

מ'   3בפרוזדור באורך מעל 
ת  ניי פ או בפרוזדור הכולל 

ר לפחות  נקודות מאו   2"ר", 
 + מחליף. 
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 מיקום 
 ר נקודת מאו 

 ,תקרה /רקי 
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 ההגנ
44IP     

 ע קת בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;הטלוויזי 

 ;תקשורת נק'
 .נק' טלפון 

 דות נקו  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 1 מטבח 

 
 
 
4 2 

, כ"א במעגל  3
 בור: ע  נפרד,

, מקרר  מדיח, תנור
זי עבור  תלת פא  1+

 כיריים חשמליות 

- 

  בתי התקע יהיה מעל ום מיק
ככול    משטח העבודה

בהתאם לתכנון  האפשר ו 
בתי התקע עבור   .המטבח

כיריים חשמליות ועבור  
המדיח ימוקמו מתחת  

 בודה. הע  חלמשט 

 1שינה  חדר
 יקרי  ע

 ( הורים)

1 
)כולל מפסק  

 (  למנורה  מחליף

4 
יד  ל )שניים 

 המיטה( 
- 1 1 - 

 ממ"ד
פי  נורה ל מ

הנחיות פיקוד  
 העורף

 לפי תקנות פקע"ר  1 1 - 3

 משני שינה דרח
 )ילדים( 

 
1 3 - 1 1 - 

 הורים  רחצה חדר
 )מקלחת(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

 לתנור( בית תקע  )
- 

 ור חימום. לתנ  בית תקע 
ני + מפסק היכן  אוורור מכ

 שנידרש 

 כללי חדר רחצה
 )אמבטיה( 

1 
 ן מים( גו )מ

- 1 
1 

 תנור( לית תקע  ב)
- 

+  תנור חימוםבית תקע ל
צב זמן הכולל מפסק  התקן קו 

ום עפ"י  מיקלדוד השמש ב
 ן.  התכנו

אוורור מכני + מפסק היכן  
 שנידרש 

 

 מרפסת שרות 
1 

 ם( )מוגן מי 
- - 

2 
  44IP בדרגת הגנה

ה  למכונת כביס 
 ש יבולמי

- - 

 שמש  מרפסת
1 

 )מוגן( 
- 1 - - 

+ מפסק   י לל תריס חשמל כו 
 פתיחה ידני.   + מנגנון 

 מחסן
 ( שהוצמד)ככל 

1 - 1 - - 

שר מדובר במחסנים  כא
ות, אין  שאינם צמודי דיר 

מבחינת משהב"ש   מניעה
שהזנות החשמל של כל  
המחסנים  יחוברו למונה  

ותף ונפרד למחסנים  מש
ה  ונותקן מאו לחילופין יבד לב

להחלטת  נפרד לכל מחסן, 
 בחירתו. המוכר ועפ"י 

 כביסה  רו מסת
 ם()באם קיי 

- - - 
1 

 )פקט הכנה למזגן( 
- 

 
- 

 

  לה ואחרותהערות לטב

 מ"מ.   2.5עם כבלים , מחובר ישירות ללוח למפסיק זרם נפרד על גבי מעגל חשמלי נפרדבית תקע ד" = "בית תקע כח במעגל נפר (א)

  תר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.שני שקעים או יו ) ם חשמל רגיל.קן חשמלי הניזון מזר ע" בודד לחיבור מתשק= " ל(תקע מאור )רגי ית ב (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5ע בכבלים החיבור יבוצ

 שקעים ודר עם עול להיות מחוביכ לניזון מזרם חשמל רגיה לחיבור מתקן חשמלי  עם כיסוי, מוגן מים שקע בודדמוגן מים:   ע מאור )רגיל(בית תק  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5ר יבוצע בכבלים החיבו ע בנפרד(.קשחד, נספר כל קעים או יותר בפנל אשני שקרי )

  –ויזיה בין מחשבים, נקודת טלו –וכוללת נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת קומפלט לחדר   נקודות, מגיעה 3  תקשורת וטלפון = טלויזיהנקודת  (ד)

ור הדירה לרשת  ללא חיבכל דין.  יל כנדרש על פת שידורי כבלים. הכושרות לחיבור לקליטאפמור, ודורי חובה, כאשי תחיבור לקליט

 כולל כיסוי.  1מודול  55וקופסא  קודת ההכנה בקירהתקשורת ועד נת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז  אינטרנט. נקודת התקשור /הטלפונים

 ת. כולל נקודת הדלקה אחאהיל/ ארמטורה(,   -יוכיסו קרה )ללא נורהו תא ית נורה על גבי קיר בנקודת מאור  (ה)
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  לכמות ם תוספתושאינ' האו קיר(, המצוינים בסעיף של נקודות המאור )בתקרה  ור בלבד לאופן ההדלקהתא  הדלקה כפולה= רנקודת מאו  (ו)

 '. המאור המצוינות בסעיף ה נקודות

דרגת הגנה  ביזר הקצה מוגן מים ל חשמל נפרד אך אבעגכרח בממוגן שאינו בהקע תבית או אחר=  IP44ה עם דרגות הגנרגיל בית תקע  (ז)

 ה.הוגב

ת ועד נקודת ההכנה  מריכוז תקשור הכנה לנק' תקשורת )מחשב( כה בלבד.לא צוין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחוט משיבאם "הכנה"=   (ח)

 .בקיר

לי(.  לא "תנור להט" )ספיר"מפזר חום" ו יר(,דיריות היותקן )באחצה הרח מעל דלת חדרם נמצאת באם ההכנה לתנור חימו הכנה לחימום = (ט)

 מום כוללת שקע מוגן מים. ההכנה לתנור חי י חימום לא מסופקים ע"י החברה.ק יודגש כי אמצעפסלמניעת 

תה/ם  ם/מכבים את אויקילדריחוק ביניהם, אך מהניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בקודה/ות מאור נ =חליףמ (י)

 מאור.  דה/ותקונ

. הנקודה תחובר ישירות  אזית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לכירייםתקן נקודת תלת פותר תלת פאזי= מגורים הכוללת חיבו  בדירת (יא)

 דירתי. ל המשקע והמפסק בלוח החש. הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית 2.5/5מל ותחווט בכבל פאזי בלוח החשלמפסק תלת 

 

   .יש: ת מאורו ית: בכל קומה: נקוד דרגות/ מבואה קומתמחדר  3.7.1 

באם אין  )או חדר המדרגות  קומתית ר במבואהצן מתוך הדירה להדלקת או לח יש. חצני הדלקת אור: ל יש. פי מאור:ו ג

 . יש, לתאורת חדר/י מדרגות. )משותף( שעון שבת יש. :(מבואה

 י. כולל כיסו 1ול דומ 55ר וקופסא ועד נקודת ההכנה בקי כה מריכוז תקשורת יוחוט משתכלול צינור  רת ונקודת התקש  :לפון חוץ ט 3.7.2

 לפי החלטת החברה. , או אחרזמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3

 , לפי דרישות הת"י. סטנדרט  :: סוגדלקה/שקעאביזרי ה 3.7.4

  יל(,)כולל שקע רגדירתי  ולוח תקשורת (עתידבהרחבה   לפחות לצורך ליםומוד 6-רת מקום פנוי ל)כולל השאדירתי  לוח חשמל 3.7.5

 יש.  :מפסקי פחת החשמל. פי תכנון מהנדסל מיקום: .יש :הרבתוך הדי 

   מן.כולל קוצב ז .יש :חשמלי שמש/מים,  ודת חשמל לדודנק 3.7.6

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

כניסה  ה אינטרקום בדלתפעמון, ותשתית פנימית וחיצונית למערכת הכוללת  כת אינטרקוםמער. : ישאינטרקום מערכת 3.7.8

י רת שמע/דיבור באחד מחדלמקם את נקודת האינטרקום במבואה או בכניסה לדירה, וכן פומי יש מיקום: ין.הראשית לבני

 . המגורים בדירה

 ן. : אירדת(וספת במעגל סגור )נפמערכת טלוויזיה נ  3.7.9 

  2010-תש"ע( 3תק' )מס'  מיתקן לאנטנות ציתורטלוויזיה רב עלקליטת לחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיה ת שידורי הכנה לקליט 3.7.10 

 :  799 לפי תקן ישראלי, ת"י בבניין יותקן מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה,

 )אק"א(.  וידואליתליטה אינדיוומיתקני אנטנות לק קליטה משותפת )אק"מ(מיתקני אנטנות ל                   

ליטת שידורי החובה אם קיים הסדר אחר קן לאנטנות לקה מחובת התקנת מיתרבת לפטור את החהוועדה המקומית רשאי . 3.7.11 

 ה בלא תשלום. בניתן לקלוט שידורי חוהמבטיח שבכל דירה יהיה  

 : תקנים אחריםמי  3.7.12 

ת, יש  חוץ לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירו  שיר לקירלא אוורור יניטריים ובמטבחים לדרי שירות, בחדרים סבח -

   ץ, לרבות רפפת כיסוי.מכני לקיר חו נור מצויד במאוורריצ להתקין 

ת החשמל הישראלית  אזי ולרשים לחיבור תלת פאל הדירתית. המערכת תתמערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמ -

 החשמל המשתנים. זנת תעריפי הותאפשר 

ני זרם )שלושה חייש  חשמלי םרכיב המודד זרידה בלוח החשמל הדירתית אשר מתבססת כל יחידת מד :רכת תכלולהמע

 ית ומציגונים בצורה מקומת טי המקבל ומעבד את הנ, יחידת תקשורת לשידור אלחוטי, צג דיגיטלי אלחו וח תלת פאזי(עבור ל

  מ' 1.5במקום נגיש ובגובה   ה,את הכניס/ במבו ניסהדירה בסמוך לדלת הכהצג יותקן בפנים ה .אותם בצורה ברורה

 ואת עלותם הכספית.   )בקוט"ש( המצטברתו השוטפת רגיהת נתוני צריכת האנא צג יציג לפחותהמהרצפה. 

 .3.5 בלת פתחים סעיף ראה גם בט חה ידניגנון פתילרבות מנ, ים/יסרנקודת חשמל להפעלת התחשמלי כולל  ים/תריס -
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 דירה: / חימום, ב מתקני קירור   .4 

 ן. אי  מרכזי  דירתי מיני  מיזוג אוויר 4.1

    :תכלול אשר ,פאזי תלת רטיתסטנד אחת מרכזית ינימ למערכת הכנה

 פיזור המאפשר אחר או במיקום ןו המסדר או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד למאייד מתוכנן מיקום .1

 ;הדירה חלקי לכל וקצר יעיל אוויר

 הרצפה  יובמיל  ונעה קירמוכנסת ב חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה"ת בולר הנדרשות התשתיות ביצוע .2

 המאייד וזניק 2.5* 3נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד ידלמאי המתוכנן המיקום בין

 עד ,סגב בלוח כיסוי צעותבאמ הסתרה יכלולייד  למא "צמה"ה מוצא .הכביסה רלניקוז מסתו או הרצפ למחסום

 .בפועל המערכת תלהתקנ

 .רוןקיר המסד על טהתרמוסט למיקום עד דהמאיי ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת 3.

 .אוויר מיזוג סמהנד ידי על המערכת לתכנון בהתאם יהיה ההכנות מיקום .4

 .המעבים / מעבהה למיקום ומוסתר מוצנע םומיק 5

מזגנים   תנלהתק וז כהכנהתבוצע גם צנרת ניקה, השירותים והמטבח( דרי הרחצרה )למעט בחבכל אחד מחדרי הדי .: איןמזגן מפוצל  .24

 ה יהיה אר ובמילוי הרצפה ומוצהמוגן הדירתי יבוצע ניקוז מחוץ לחדר. צנרת הניקוז תוסתר בקיפוצל(. למרחב עיליים )מ

וצא הצנרת יוסתר עם אביזר  . מקום מהאינסטלציה בהתאם לתכנון מהנדסן מתחת לכיור, הכול או לחילופין לסיפום הרצפה עד מחסו 

 . וסגור עם פקק  חרושתי מתאים

וצע ת אחת כאמור, תב יצעות מערכת מיני מרכזס מיזוג האוויר תכנון הדירה אינו מאפשר מיזוג לכל חלקיה באמקביעת מהנד פיככל שעל           

 ים.רבות צנרת חשמל, צנרת גז וצנרת ניקוז מנדרשות לל התשתיות ההדירה שתכלול את כ מפוצל/ים ליתרת חלקיף הכנה למזגן/נים בנוס

 

   .איןזית בבניין: ון ממערכת מרכאויר דירתי הניז גו מיז  4.3

   .איןדירה: ימום מים וחימום הלהפרדת ח, בעלת אפשרות םי ירתי עם רדיאטורים לממערכת הסקה הפועלת על ידי תנור גז ד  4.4

 וללת שקע מוגן.נקודה לתנור חימום הכ ת ואמבטיה תבוצעדרי המקלחבח. : איןלחימום הפועל בחשמור תנ  4.5

 : אין. שמלייםקונבקטורים ח  4.6

 .: איןקק"ל/מ"ר 120-80, רצפתי חימום תת מערכת   4.7

 : אין.קנים אחריםמית  4.8
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 :  ת בדירה, במחסן ש ובטיחו סידורי כיבוי א* .5

 .: ישש()באם נרכ במחסן  .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר רים(:ש אוטומטית )ספרינקלמערכת כיבוי א 5.1  

 .כבאותרש ע"י רשות ה דיככל שי: אי עשן לג 5.2  

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

 

 

 ת:ת פיתוח ושונו עבודו  .6

 חניה  6.1 

      גרש;חום המתב: כולםי היתר הבניה. לפ: לכל הבניינים סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 אין. (: רט)לפ במקום אחר יותחנ    

 כנית המכר. כמצוין בתו: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר : יש,ותפת(שמניה לנכים )פרטית/ח 6.1.2  

   גת תג נכה רשמייבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם הצכנית המגרש/סבחנייה לנכים כמסומן בת

 שאינו נכה. דירי הבית וגם לדיירנכה, בין כלל  וכשובהעדר ר חבורה(, שרד התמ מטעם

 .  2.11ראה סעיף מקורה:  ניההח רצפתמר ג 6.1.3

 יש. : מהכביש גישה לחניה 6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר. מיקום  חות.אחת לפ: לדירהמספר חניות  6.1.5  

   אין. :חניהלבכניסה מחסום  6.1.6  

 

 ש המגר חו פית 6.2 

 החיצונית  הרחבה .יןיבנל  הכניסה למבואת עד חוברמה חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום ה חיצונית:רחבת כניס   6.2.1

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

 . ריון בההניתן בעל גו הריצוף יהיה ככל תלבות/ אבן טבעית/: בטון/ אבנים משגמר: חומר מדרגות/שבילים 6.2.2  

 : אבנים משתלבות/ אבן טבעית חומר גמר .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

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

  קלאות.להנחיות משרד הח    

 ן מותרת שתילת צמחיה בעלת שורשים רדודים בלבד )לא עצים ורת בטמעל תק )כולה(. בטון.מעל תקרות  חצר,   

  (.-ולא צמחיה עמוקת שורשים   

  יש. :מערכת ממוחשבולל ראש  כבמגרש  השקיה תכמער 6.2.5  

 לשטח  ונהה( הכוכולה/חלקמעל תקרה ר )חצר, לפי תוכנית המכ :חדרמיציאה לחצר ; יש:  ה לדירות הגן חצר, צמוד 6.2.6  

   מערכת השקיה. וללא  ןמגונ לא   

 כש בעת יעשה ע"י הרו  ( ן מים משולי הבניי  רחקת: סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות )לההערה   

 .  רטיתסידור הגינה הפ    

 , '(וות וכשוח צנרת,מרזב/ים, )ל , חלחוביוב ומיםה/ות, גז, יתכן גישמ :  לדירת גן  ט מערכות משותפות, בחצר הצמודהפירו  6.2.7  

 (.ושלא בהכרח יוצג בתוכנית המכר ןהעניי )הכל לפי כיבוי ת,קשורתחשמל,    

   יציאה נוספת ככל שיש מ'. 2.5ל ובעומק לפחות ש מ"ר.  7-לא פחות מבשטח : יש, גן הצמודה לדירת  רצמשטח מרוצף בח 6.2.8  

 ס"מ מכל צד.  30ציאה בתוספת תח היפרוחב מ' ולפחות ב 1.20י של ה משטח מרוצף בעומק מינימללחצר הפרטית יהי   

 ת.  ויתר הבניה ודרישת הרשו לפי היחומר:  : ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.9  

 . ברהולפי קביעת הח  אושרתתוכנית הפיתוח המ לפימוצע בגובה מ    

 . אין(: הבחלק קומה פתוחהשת )לקומת עמודים מפו  6.2.10  
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 פותמערכות משות .7

 מערכת גז:  7.1 

 ית  נכהמתואר בתו ובמיקום ,, בתאום עם חברת הגזקרקעי -גז תת י/צובר באמצעות ידור מרכזיס לאספקת גז: הכנה   7.1.1  

 ת הנאה  וזיק נהדת הצורך תינתבמי המקומית. פ"י דרישות הרשותע ו/או בע ע"י החברהאו במיקום אחר שיקהבניין  המגרש או   

 הינם בבעלות חברת הגז. ,י הגז כאמור/צובר זאת כימובהר ב  גז ותחזוקתה.להנחת צנרת ה    

 ;יש: מרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6סעיף ) 4ראה טבלה : קוםמי : יש. ת גז בתוך הדירהקפצנרת אס 7.1.3  

 :דורים לכיבוי אשסי  7.2 

 ות. חץ הבטיות הכיבוי והנחיות יועע"י רש ככל שידרש :מדרגותי /להפעלת לחץ בחדר תמערכ 7.2.1  

 טיחות.בהכיבוי והנחיות יועץ ע"י דרישות רשות ה שידרש ככל: במבואות/פרוזדוריםליניקת עשן  מערכת 7.2.2  

 חות. י והנחיות יועץ הבטיוע"י דרישות רשות הכיב כל שידרשכ :זים )ספרינקלרים(מת –בוי אוטומטית מערכת כי  7.2.3  

 ות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. לפי דרישות רש יש.  :כולתן לרבות ארגזי כיבוי ות  עמדות כיבוי  7.2.4  

 ות. חיות יועץ הבטיחנה ע"י רשות הכיבוי ו שככל שידר גלאי עשן: 7.2.5  

 יבוי בשטחים משותפיםכ)הידרנטים( וארונות  , ברזי כיבוי אש כיבוי ו  גילוי  תמערכו הכבאות, לרבות כל סידורי הערה:      

 ת. ות רשות הכבאו דריש ות לפי מיקום וכמ פרטיים, או     

 יש.  :בחניוניםאוורור מאולץ  7.3 

 אין. : (ת)להזנת הדירו  מרכזיתמערכת מיזוג אוויר  7.4 

 . אין מוש הדיירים:אויר בחדר/ים לשי  כת מיזוגמער 7.5 

    הכניסה דלת דלי הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות מיקום: גוי.לדואר ש 1ועד הבית, ול 1לכל דירה,  :תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו  ,בנייןל   

בבניין   דייריםהחדר/ים לשימוש כלל  משותפים(, בחלקים)ערכות תאורה מאגר מים, ממים,  תומשאבו : מערכות סניקהםי רמיתקנים אח 7.7 

 תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  :מיקום וכמות .וכו'  ןהבנייסמוכים לטובת  בנייניםבאו  נים סמוכים,יובת בני ולט  

 

 ית חיבור המבנה למערכות תשת .8

 י הנחיות הרשות המקומית.לפ: חצרל  נפרד ה מיםמונ: יש; לבית אשי רנה מים מו : יש; ם מרכזי י מ חיבור לקו  8.1  

 יש.   חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 ; יש. שמלרת החחבאות בהתאם להור ,רשת החשמלחיבור הבניין ל 8.3  

 . הטלפונים ירה לחב'חיבור הדכולל א ל הבניה )בקשה להיתר(:תכנון ובהתאם לתקנות ה  :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 8.4  

   (.3.7.10 סעיף  הכנה בלבד )ראה גם .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזי קשורת חיבור הבניין לרשת ת 8.5  

 פועל עבודות שביצועם בבמחיר הרכישה.  כלוליםם, ניקוז, דרכי גישה, ומכי, קירות תמדרכה, כביש: וח כללי הגובל במגרשפית 8.6  

 החברה.באחריות ת המקומית אינם ושיעשה ע"י הר  

 . בלבד( 1,2בבניינים ) -דחסנית ניידים,  : מיכליםמיחזור /שפהבחדר א 8.7

 . יש: ור אשפהמיקום למחז

 .קומות בלבד יבבניין רב  ,שי :יםורהמג  בקומות קומתי  ופתחוט( )ש מצנח אשפה

 . הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה

 

 )בכל מגרש(  רכוש משותף .9

 : ר הרכוש המשותףו אתי  9.1 

 ותפים בתוכנית המכר. באם סומנו כמש : תפיםמקומות חניה משו  9.1.1   

 . אין: (חלקית פתוחה ועמודים, קומת כניסה) חלקית קומה מפולשת 9.1.2   

 לפי החלטת בחברה.: ירותינם צמודים לדים שאסנמח 9.1.3   

   ;מ"ר 14-לא פחות מ בשטח: :5,6ניינים בב; מ"ר 20-ח: לא פחות מטשב :1,2בבניינים . יש: מבואה )לובי( בקומת כניסה 9.1.4   

 יש.  : מבואה )לובי( קומתית 9.1.5   
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   ;1 :5,6בבניינים  ;2 :1,2 בבניינים(: )מספר י מדרגותחדר 9.1.6   

   ;1  :5,6בבניינים ; 3 :1,2בבניינים : תמספר מעליו : יש; מעליות: יש; פיר מעלית 9.1.7   

 יש.הגג:  על ידי מיתקנים עלק התפוס החל פחות: לשותףמ גג 9.1.8   

 ם.ממ"די -גנים דירתייםיש מרחבים מו אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין. : ותףחדר דודים מש 9.1.10   

 וסמכת  מ אחר שתדרוש רשות תקןוכל מי,  מערכות סולאריות :( כגוןשותפותמ ו/אוטכניות )פרטיות : יש מערכות געל הגם תקני מי  9.1.11  

 . כל הדין על פי   

 . ; יששטח ללא גינון  : יש.גרשושטח פתוח בתחומי המ חצר 9.1.12   

 טכניים, מרכז מחזור אשפה וחדרים  קשורתבות תלרכות חדרי מער: רכוש משותף לקים נוספים של הבית שהינםמיתקנים וח 9.1.13   

  מכר. ה וכניותכרכוש משותף בת  םימסומנ הים במפרט זה, כמפורט בפרקים אחרומתקני אשפה ו   

 

 להוציאם מהרכוש המשותף:  שאין  (מיםיבאם קי) םחלק/י  9.2 

 ילוט(., )מי מדרגות/חדר 9.2.1  

 .קומה טכנית 9.2.2  

 ת.תפמשו  גישה לחניה 9.2.3   

 ומת כניסה. לובי בק  9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 על הגג. ותפים(שמה) המיתקנים השונים גישה מחדר מדרגות אל 9.2.6  

 אל חדר מכונות.גישה מחדר מדרגות  9.2.7  

 . )משותפים( ים/קומתי לחדר/ים טכני  גישה מחדר מדרגות או מלובי  9.2.8  

 .על הגג תפיםמשו  םנימיתקהתפוס על ידי  –ק הגג חל 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 ים בדירות(. יש מרחבים מוגנ -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 משותף. ככל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש  חדרים טכניים וחלקיםעט חניות פרטיות, חניון למקומות : חלק אחר 9.2.12  

 

 ותף בית מש 9.3 

 מכר דירות(, המוכר דירה בבית משותף או בבית  חוק ה –)להלן  1974 – דל"חוק המכר )דירות(, התשל 6בהתאם לסעיף  )א(  

 התקנון המצוי  של   ל או משנה הוראהלהחיל על הבית מבטשבדעתו  שחל על הבית או ןו שם כבית משותף והתקנהמיועד להיר     

 אלה העניינים:אותו עניין; ו ם עלטיר פרהמכ פרט או לצרף לחוזהנויים להלן, חייב לכלול במניין מן העניינים המהמתייחסת לע    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 תף הצמוד לדירה; וש רו של החלק ברכוש המשיעו (2)   

 בשירותים המחויבים בקשר אליו; וצאות הבית המשותף ושיעור ההשתתפות בה  (3)   

 תף; לטות בדבר ניהול הבית המשוסדרי קבלת הח (4)   

 )א( לחוק המכר דירות; 3רך האמור בסעיף השיכון בצו בדע שר קבחר שכל עניין א (5)   

 שהתחייב   מור בחוזה המכר, כמי יראוהו, על אף הא  קטן )א(  ם המנויים בסעיף ינטים על עניין מהעניי מוכר שלא מסר פר )ב(  

 המשותף.   ין יחולו על הביתהמצוי לגבי אותו עני שהוראות התקנון     

 

 : ף הצמוד לדירההמשותש ברכו שיעורו של החלק  9.4

 . בהתאם לחוק המקרקעין ובכפוף לשינויים בהתאם לדרישת הרשויות

 

 בית:ות בדבר ניהול הטלסדרי קבלת הח 9.5

 . 1969 -וק המקרקעין התשכ"טיה על פי הקבוע בחיה 
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 :יו ובשירותים המחויבים בקשר אלוצאות הבית המשותף השיעור ההשתתפות ב 9.6

 ם לדרישת הרשויות לשינויים בהתאבכפוף ו עיןבהתאם לחוק המקרק 

 הבלעדית של החברה.קביעתה  בבית המשותף לפי תמשותף ויוצמדו לדירו החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש ה עמדות .א

 החברה.  הבלעדית של ת המשותף לפי קביעתהוש המשותף ויוצמדו לדירות שבביהמחסנים יוצאו מהרכ .ב

 לעיל(.  9.2.9עיף בסמור  ת וגגות )למעט החלק כאמרפסו .ג

 מוצא מהרכוש המשותף.   )ככל שיש במגרש( דר השנאיםח .ד

 

 

 ותף. הבית המשלקונה ולנציגות  ו סמכים נוספים שיועברמ ספח א' נ

   .ת כלליותהערו נספח ב' 

 . זיכויים טבלת       נספח ג'
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 לקונה ולנציגות בעלי הדירות  עברווספים שיומסמכים נ – 'נספח א 

 

 :טק בלתי נפרד של המפריצורפו כחלו  ת אלתוכניו 10.1  

 דירה. הצוניות( של )חית של כל חדר ומידות כלליות מידוהכוללת  1:50 -מ בקנה מידה לא קטן ת הדירה תכני 10.1.1   

 המשותף בקומה. ימון הרכוש לת סהכול 1:100 -ן מא קטמצאת הדירה בקנה מידה לתכנית הקומה בה נ 10.1.2   

 בקומה. ותף רכוש המשהכוללת סימון ה 1:100 -מידה לא קטן מ פוסית בקנהטיומה תכנית ק  10.1.3   

 ש המשותף  הכוללת סימון הרכו 1:100 -בקנה מידה לא קטן מ רתף סה/ קומות מפולשות; קומות מתכניות קומת כני 10.1.4   

 . 1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  לו ניתן לצרף ות אדים; תכנירתיים מוצמושטחים די   

 . 1:100 -קטן מ אלקומת גג בקנה מידה  תכנית 10.1.5   

משותפת   חצרהכוללת סימון  1:250בלת היתר בניה בקנה מידה ית לקשהוגשה לרשות המקומ  תכנית המגרש כפי 10.1.6   

 וגינות צמודות. 

 

 ן לרבות על פיתאם לכל דיבהסור ת ולחומרי הגימור, שיש למורכלכל המע ושימוש זוקההוראות תחרה יינתנו בעת מסירת הדי 10.2  

 ין: המכר דירות בעני  קחו   

 ירה על גימורם. לתחזוקת כל רכיבי הדפעולות שוטפות  א()   

 יר,  אוו  כות מיזוגמערטיחות, מערכות בת בדירה לרבות השירות המותקנו כוללת ותחזוקה מונעת של מערכותתחזוקה  )ב(   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

 שות. קופתיות, אם נדרתו יון ביקורות שוטפות תדירות ואפ  ()ג   

 ספק ומספר טלפון ליצירת קשר. ת שמות יצרן/תקנים בדירה, לרבו ומערכות המו  ודות אחריות של ציודמפרט טכני ותע )ד(   

 

 ימור של  וחומרי הג  ותמערכשל התכנית והוראות תחזוקה    ה בבנייןהראשונ דירהו נמסרת הדירה אשר להמוכר ימסור לרוכש  10.3  

 : ענייןבהמכר דירות  ק פי חו ין לרבות עלאם לכל דחובה למסור בהת שיהבניין ש  

 ת כל רכיבי הבניין על גימורם. פעולות שוטפות לתחזוק )א(   

   וגמיז מערכות בטיחות, מעליות, מערכותבבניין לרבות נות רות המותקהשימערכות וללת ותחזוקה מונעת של  תחזוקה כ )ב(   

 באלה.וצא ת וכיוי , מערכות אלקטרו מכנאוויר   

 אם נדרשות.  ת,רות שוטפות ותקופתיואפיון ביקודירות ות )ג(   

 שר. רת קלפון ליציפק ומספר טנה, לרבות שמות יצרן/ סותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במב  מפרט טכני )ד(  

 מיליה. יפקסר פסומ  לרבות מספר טלפוןת והפיתוח כוהמעררשימת צוות המתכננים של הבניין,  )ה(   

 מל ותקשורת, מערכות בטיחות  חשבלבד של אינסטלציה סניטרית, ות ( למערכות המשותפ AS MADEיות עדות )תכנ )ו(   

 רים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור  האמולמסמכים  המוכר יצרף  מכניות במבנה ובפיתוח.ומערכות אלקטרו   

 מינויה. נה שתמונה( מיד עםת )הראשוה של בעלי הדירועוציגות הזמנית או הקבור אותם לנמסל   
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 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

   יה והתקן הישראלי,ת תקנות התכנון והבנ כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישו .1

 . 2010-"ע( תש3מיתקן לאנטנת תק' )מס'  .2

 : מיתקני אנטנות לקליטה משותפת )אק"מ( ומיתקני אנטנות         799בבניין יותקן מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה, לפי תקן ישראלי, ת"י               

 )אק"א(.לקליטה אינדיווידואלית               

קיים הסדר אחר המבטיח שבכל אם  קליטת שידורי החובהל טנותמיתקן לאנ מחובת התקנת החברה רשאית לפטור את מית הוועדה המקו .3

 .דירה יהיה ניתן לקלוט שידורי חובה בלא תשלום

בה החלל בהן הן  שנו את צורת ו/או גוכאמור יכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת ויגז וכו'  מיזוג, חשמל, תקשורת, מים, ביוב,ן: כגומערכות  .4

 עוברות. 

)ברזל( וכן התחמצנות מינרלים   ,"עיניים" בדלי מרקם, גוון, גידים,יתכנו תופעות טבעיות כגון: הכפוף לתקנים, ובפוי באבן טבעית, בריצוף וחי .5

 המקצוע  ולכללי התקינה לדרישות בכפוף  הכול .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

ות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות יר וי קבחיפ. ( במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםיעשו מרווחים )פוגות בחיפוי ובריצוף  .6

 .)גרונגים(

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

ובזכות  לצורך גישה, כן ןיי בנני הלרבות שימוש במתק  קונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתנים אחרים סמוכים, ההמשמשות הבניין ו/או בניי

 ים אלו. כן יהיו גופים אלו פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין שטח השימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמו

 ריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות. רים הפולטים ריחות חחל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומ .8

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

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

אך לא   ים ליצור הפרעהתליית כביסה, מקטינים החלל ועלול  ורבאז  של דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו  מםמיקו  .10

 פחות מן הקבוע במפרט.

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

 ות לרעשים ומפגעים. התקנ 

להתקין מערכת מיזוג אוויר לרבות הנמכת  ים( בדירה, והרוכש ירצה לררינקאוטומטית )ספקיימת מערכת כיבוי אש ויתכן והואיל   .12

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

מנת   עלזאת ש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וופן תכוף לפחות בשלוהמוגן, בא חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב  .13

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

  , מחסניםטיים, כגון גינות, חניותאשר יעברו בשטחים פריתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה ו .14

 ן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט. פר , מסומרפסות פרטיות

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

 ם.  מהווים חלקים משותפיהבניין, ו

 נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה. כיו דרם, מעברים ואפילברכבים כבדים על שבילינסיעה  .16

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

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

[, תגברנה הוראות  11.12.2017 – 12]מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1להוראות נספח ג'סתירה בין הוראות המפרט ל רה שבמק .19

-לבין  המפרט לעילראות"( "ההו )להלן:ו המכרז כמו כן, במקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/או הוראות הדין ו/א  וף לכל דין., בכפהנספח

 תגברנה ההוראות. 
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 בלת זיכויים  ט  –' גנספח 
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