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

 באר יעקב שם האתר 

  
 Y* דירה מדגם 

  
 חדרים  4 מס' חדרים 

  
 4 מס' קומה 

  
 14 מס'   הדיר

  
 "( גבוה" מגורים ) 5 ין בני / סוג מס' 

  
 104 מס'  מגרש 

 

 זוהר וצפריר שרבט בע"מ

 07.10.2021תאריך: 
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 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 
 וחניה.   סןמח רה בבניין,מיקום 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
 ון השלד.אי לתכנחרא  פרטי מהנדס  :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  2ה בל)ט : 3.2סעיף 
 (. 3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה ) : 3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  : 3.4סעיף 
 רשימת דלתות, חלונות ותריסים.  ,(3)טבלה  : 3.5סעיף 
 (. 3.6.1-3.6.8ספים )ואביזרי 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
 (. 6.2.1-6.2.8ש )פיתוח 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. ות תיב  : 7.6סעיף 

 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  : 7.7 יףסע
 (. 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 
 רו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה. עושי : 9.4סעיף 
 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

 
 . המשותף  יתהבה ולנציגות מסמכים נוספים שיועברו לקונ נספח א' 
 . הערות כלליות נספח ב' 

 זיכויים. תנספח ג'   טבל
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 *Y : מדגםדירה  . באר יעקב  שם האתר: 

 חדרים  4 : מס' חדרים   

 14 מס': דירה   

 4 : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   חניה  

 "( גבוה"  מגורים) __ : ייןבנ ה  מס' / סוג  

 __ מס':  מגרש   

 

 "מפרט מכר" 

 1974  – ד רות(, התשל" המכר )דילפי חוק  
 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  וצפריר שרבט רהזו:  בין זה ו חנספח ל

                                             ז  ת.      לבין:  

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

 

       מתאריך:

 

 

 י פרטי זיהו    א.
 

    ומית בהמשך.קמיקבע 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 ':גוש מס

 ; 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  

 .הר חכי :בדירה שכהזכות שהקונה רו 

 .שראלמקרקעי י רשות :שם המחכיר  2.1

   __  _: ילת תקופת החכירהחת    ___ תקופת החכירה:  2.2

 

 ( "הדירה")להלן  דירה מס' וקומה: .3

, ה(שינ 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( שמשסת מרפ מרפסת שירות, חת(,לקהורים )מ חדר רחצה ,( אמבטיה) כללי ר רחצהדח ,פרוזדור
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                        _______ ____                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

   ' , גב'נספחים א',  

 29  מתוך  4 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה   -ט מכר למשתכן מפר /  *Y דגם   /חדרים   4ת דיר /104,105מגרשים   באר יעקב   בע"מ/זוהר וצפריר שרבט  ניה/הבת לאיכו  מסד

 

   שטח הדירה .5

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

 . הרשל הדי החוץ קירותעל פניהם החיצוניים של  בריםהעו לוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקוויםהשטח הכ )א( 

   –לעניין זה 

  בינה לבין שטח משותף  הדירה לבין מרפסת השמש,לה, לרבות בין ה לבין מה שמחוצה דיר ה יןהמפריד בקיר  –" קיר חוץ " (1)

 ית אחרת.דירה או תוכנ בקומה או בינה לבין 

 ר החוץ; במרכזו של קיולע האמור בור קו המצ רה אחרת יער חוץ מפריד בין הדירה לבין דיכאשר קי

 י הקיר יכללו את החיפוי.נפם חיפוי אבן ר; בקיר עבלא גימו  רפני הקי –" יו החיצוניים של קיר חוץ נפ" (2)

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

 יים;  המשטחים המשופעים והאופק של כל  פקיאוה י ההיטלבד לפחת בליחושב פעם א לך מדרגות בדירהשטחו של כל מה (ג)

 המדרגות. לה מהלך יצורף למפלס  שממנו עו חהשט

  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 

   הדירה. אינו כלול בשטחש, וק ב'בחל  9.4 יף : ראה סעהמשותף הצמוד לדירה ברכוש לקחהשיעורו של  (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

 .ר_______מ": בשטח, אחת מעל בלבד[ הנמצא קומה

 המוצמדת(;  )יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מקום החניה ________ : מס' מקורהה חני  6.2

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

 אין. :(3)תי בשטחדיר מרתף 6.4

 אין. : גג מוצמד לדירה בשטח 6.5

 אין.: (4)חצר מוצמדת בשטח 6.6

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

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

 

ת המקומית והתקנון.  ו שף לאישור הרקרקע, בכפו יין בקומת : על שטח המסומן בתוכניות המכר כשטח משותף חיצוני לבנהערה

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

 לפי החלטתה.

 

 בי השטחים: הערות לחישו 

  ידי הקווים לעהמצולע הנוצר בתוך וא הרצפה הכל מרפסת הוא שטחת 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   אורלשמש ו/או ל אשר מידת חשיפתה לקה, ו מקורה בשלמות או בחא ו/ החשופ ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי 

כדי  בה שיש לה ה והן מחוצ הקרקע ית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחוםס חמיקומה בבניין יכפוף ל

 .שיפת המרפסת לשמשחלהשפיע על 

בינו לבין חלק של דירה  המחסן מפריד רות; כאשר קיר הקי טחש ן בתוספתהמחס , הוא השטח הכלוא בין קירות מחסן  שטחו של .2

 יכלל שטח הקיר במלואו. יהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף  חב של ורהשטח שמתחת למחצית הק ר רת ייכללאח

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

כאשר קיר   של הקיר; למחצית הרוחבטח שמתחת כלל רק השיי ריד בינו לבין חלק של דירה אחרת כאשר קיר המרתף מפ

 ייכלל שטח הקיר במלואו. המרתף גובל בשטח משותף 

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

 שטח למעשה.ר לבין המכה
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 סטיות קבילות: .7

 ייה ממפרט זה:כסט אותןקבילות ולא יראו   תלן הן סטיוהמפורטות לההסטיות 

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 

 .האבזרים למעשה דותפרט ומיזרים במהאבוכמויות 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. 
 . בע"מסים מהנדאברהם ש. בן    :"(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. 

 הבניין או חזית  תשלא ישנו אבבניין, בתנאי  וחלקים אחרים חרותם בחלוקה פנימית של דירות אייו נס שי אי להכניהמוכר רש    *

 . תף ש המשוברכו שטחים

 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, 104במגרשים  יםני הבני החברה. לטתאו במקביל, לפי החים ו/נו בשלביב הבניינים (.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 רשגמ)ב 2 ו בניין( א 205 )במגרש 1ין בשם בניהידוע   ים,בניין "רב קומות" למגורומגורים. 

 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.-רב אחדהבניינים כבית משותף  תשומו שלירשבכל מתחם 

 

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

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

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(דירות

 

 שנועדו למגורים, יםרכת חדרמע חדר או  -דירה""נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - ד( התשל"דירות)לפי חוק מכר  )*(

 .ראחאו לכל צורך  ,קלעס
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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  

 ומהבק
 רותעה סוג השימוש 

 מרתף  תמוק

  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. 
ינים אשר  ניות של הבחדרי המשאב 

  יםהמרתף, מוזנ  ת ו מנמצאים בקו 

 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, ת/ מעלי  ,יתמבואה קומת: יןיבכל בנ

   . ותמדרג  י/חדר

 . מחסנים  ות, מעברים, חניות, מיסע  כללי:

  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: 

 . מדרגות י/רחד

 , ם י נמחס  מעברים,  ת,ו יסע ת, מחניו  כללי:

בסמוך לבניין   – )טרפו חדר שנאים

חירום, חדר ריכוז    חדר חשמל (,המסחר

  כניותות טומערכ  מונים, מתקנים

לפי דרישת  )למגורים/מסחר/משרדים( 

 המתכננים והרשויות. 

 

 105,206ים מגרשב לכל הבניינים ותפותשממרתף ת קומו 

 אור כינוי או תי

 קומה

ל  קומות מתחת/מע

 כניסה ה מתקו למפלס

 )ד(  לבניין תעבוהק

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

ומערכות    מתקניםיים, חדר/ים טכנ  ,(2 מס'

לפי     (םי ד סחר/משררים/מגו מ)ל ניותטכ

 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  

ים  ישרתו גם בניינאחד  יין  בבנ

   .ם י סמוכ

 --- -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 

י דרישת  פל  (משרדים/)למגורים/מסחר

 יות. ם והרשו י נ נכהמת
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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 

ורים, מעלית,  מגורים, מבואת כניסה, פרוזד

  רד ח יירים,וחת הדרול דר ות, חחדר מדרג 

ופניים/ עגלות, מחסנים, חדר אשפה/  א

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  

פי  קנים ומערכות טכניות למדרגות, מת 

 . ת ו י ותכננים והרש המת דריש 

--- 

 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, 

טכניות לפי   מדרגות, מתקנים ומערכות 

 יות. שוהרכננים ו דרישת המת

--- 

 וןילע גג 

 )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(.  ליוןהע  ג במניין הקומות לא נכלל הג

 
 
 

 ( 1,2מס' ) ""רב קומותים ורמג  ן בנייל בכ
 

 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  וחו ר מעליות, חדרי מדרגות, חדר ל

אשפה   ידרח  ת,עגלו  / יםהדיירים, חדר אופני

 . (, חדר מיחזורתי סנדח)

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

   פתת ו צובר גז בפיתוח/ חצר מש 

 . בין המגרשים

 1-3 מגורים ת קומו
5 

 ( )בכל קומה

ורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  גמ

מעליות, חדרי מדרגות, מצנחת אשפה  

  מערכותים ו מתקנפירים, )שוט(, מחסנים,  

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 4-16 מגורים קומות 
4 

 )בכל קומה( 

  מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,

  נחת אשפה יות, חדרי מדרגות, מצ מעל

ם ומערכות טכניות  י נ תקפירים, 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(,  

 דרישת המתכננים והרשויות. 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

 מגורים עליונה  מתוק

 אוז()פנטה
18 2 

וזדורים,  ית, פרתמ קו ים, מבואה ורמג

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  ת חנמצמפוחים, ות סולאריות, מערכ

ת  יו כנ מערכות טמתקנים ו שוט(, )

לפי דרישת   ות(, יטפר )משותפות/  

 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 יאם להיתרבהתלה נו שינויים בטבתכיי (א)

 ניסות היא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה  כהמ זוש לציין איי ן,לבניי  אחת כניסהמ יותררה שיש במק ()ב

 )בקשה להיתר([.   

 שמעל קומת הקרקע.לקומות  ט זה ביטוי פרטני לבניין המסחר/תעסוקה/משרדים )בכל מגרש(רינתן במפ לא  )ג(  

 

 : מגורים ל בניין כב שי()רא ףמשות חדר מדרגות 1.4

   ;1 :5,6נים בבניי ; 2 :1,2נים ניי בב  :כל בניין בות רגמדה 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.  רי מדרגות נוספים:דח ;גגפלס העד למ -2מרתף 

ותהיה חשמלית ללא ו/או עם  24.81עליות מס' מל אליהתקן הישר ת שולדרי המעליות תתאיםיש;  :םורי מג ין בניכל ב מעליות 1.5

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

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

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

 . (, בהתאם להוראות כל דיןבכל בניין  )באחת בלבד .בלבד 1,2ינים  ינבב יש :)*(שבת ודיקמנגנון פ 

א ולכל לתקרת התובה המעקה ועד חות אנכיים. על הקיר באחורי תותקן מראה מגפלב"ם בלו צופוקירות התא י :תאכל  גימור

צבוע בתנור או   ופיס עצבתהיה צבועה בא התלפחות. תקרת  מ"מ 27בעובי של  התא תצופה בגרניט או שישרוחב התא. ריצפת 

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

 . יהיה הפיקוד פיקוד "יעד"נה שלוש מעליות או יותר וצה תהיי ם(. במידה ובקבמאסף לשני הכיווני

 הקומות:  פרמסבהתאם ל  נקבעתמהירות המעלית 

  מ' / ש'. 1.0מהירות  :5,6נים בבניי  ' / ש'.מ 2.0מהירות  :1,2ם י נ יי בבנ

 . אין מר:עמדת שו  1.6

 

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

 . 1969-טכ"ז' בחוק  המקרקעין תש 59
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 : (מגורים )בכל בנין  הבניין ועבודות גמרי רמחו  .2

  .בשילוב רגילהמתועשת ו :שיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס שלד הבניין: 2.1

 ; השלד לפי חישובי מהנדס :עובי  .םטרומיי/עשיםזוין מאלמנטים מתובטון מו/או  בטון מזוין :מרחו  :קרקעת קומת רצפה ותקר 2.2

    . 1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי: 1045 לפי תקן ישראל מס' :מי תר דבידו

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

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

  יין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.בנ ףו צי ר

  ד.שלה לפי חישובי מהנדס :בי עו  לד.הש מהנדס  תכנוןון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי בט :חומר :ניין גגות הב 2.4

   .1045לפי תקן ישראלי מס'  :רמי ת דו די ב  .הרלוונטיםודרישות התקנים  לפי הנחיות היועץום: שיפועי ניקוז ואיט

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

 , (אחר או או בלוק תאי )איטונג ,גבסוקי לבס, לוחות גברות, הפונה לדי החוץ ובצד מית של קירניפן פדוב ,מתועש למחצה/מתועש

   .1045ישראלי מס'   לפי תקן :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי  לעמידה בתקינה הרלבנטית.וף פכב לוהכ  

 י.הישראלירוק" של מכון התקנים  ות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן צבעי תקר

 : גימור קירות חוץ  2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה. מיקה. קרת גמדו חחיפוי קשי אוו/אבן מלאכותית,  ו/או    טבעיתאבן  :קרי עי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1

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

 ית. קומ בתאום עם הרשות המם ציפוייוחלוקת ה , גווןהאדריכל יהיה רשאי לשנות סוג :חיפוי אחר 2.6.3

  מהנדס   נחיות ה או משולב, לפי ו/ (ו אחרא ו/)איטונג י תאק  ולאו בו/בטון   או בלוקימזוין ו/  בטון  : חומר:רותהדי קירות הפרדה בין  2.7

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

 .יכלנון האדר ה לפי תכלב לפי תכנון המהנדס, גובמשו  בטון ו/או בלוק ו/או :בהחומר וגו : שיש()ככל  ותמרפס ן 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

וק" מטעם מכון ר י קןת בעל "תוילי )טיח וצבע אקר ים( כדוגמת הריצוף +פנל חיפוי בשיפולים ) :חומר פנים:גימור קירות  2.8.2

 הישראלי( עד לתקרה.  התקנים

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

  ת התקנים הרלבנטיים,ישוצו צמנט לבן בהתאם לדרראאו גרניט פורצלן או ט ה בן נסורהמדרגות יהיו מאת: מדרגו  2.8.3

 ות ומשטחי הבניים )פודסטים( ופסים מחוספסים כנגד החלקה. דרגמ ה  ךרוים תואמים לאובעלות שיפול

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

 . 1142"י אם לתבהת, משולב )לרבות מאחז יד(מתכת ו/או בנוי ו/או  :מאחז יד /מעקה 2.8.5

   ת.ו גדרמה י/ חדרעות מצבא :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

  םם מכון התקניבעל "תו תקן ירוק" מטע)טיח וצבע ע מעל החיפוי הקשיח יבוצ ,לפחות  בה משקופי הדלתות, עד לגופורצלן

 עד לתקרה.  לי(שראיה

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

 .  ורצלןאו גרניט פנסורה ן אב: ריצוףיבוצע טיח מעל תקרה זו. 

 :יתראש מבואה )לובי( כניסה 2.10

לפחות עד לגובה משקוף דלת  וסורה )שיש( או קרמיקה או גרניט פורצלן, ן נבאת , כדוגמקשיח חיפוי :חומר :ימור קירות פניםג

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

 קורטיבית. או תקרה ד ו/או תקרת משנה רוק"(,י  סינטטי )"בעל תו תקן 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 מ: מרחו :ףצו רי 

 . למניעת החלקה 2279הישראלי 
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ע בעי צבובטון ט חומר: גימור תקרה:ינטטי. ס במלביןצבוע ב, ו/או משולו/או טיח בטון טבעי  ה: י ירות חנגימור ק חניה מקורה: 2.11

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

 מספור ושילוט לפי הנחיות יועץ התנועה.

לפי   ה,וגמת פוליסיד או חומר דומינטטי דס מלביןטיח + צבע  ה:ותקר קירותם טכניים ואחרים: ם, לחדרי פרוזדורים למחסני 

 .רהבחה החלטת

  :חדרים לשימוש משותף     2.12

 ( וכדומה. חדר/ים טכניים )ככל שיהיו

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

 ם. קניתהן וק" מטעם מכובעל "תו תקן יר נטטי. כל הצבעים, סיבטון צבוע בצבע        

 . או משולבאו פורצלן אריחי קרמיקה או טראצו  :גימור רצפה       

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

 

  :הערות

 שראלי.ון התקנים הי וק" מטעם מכ"תו תקן יר יהיו בעלי ם פני  כל צבעי תקרות וקירות .1

י  הישראל יהיה בהתאם לדרישות התקן  )בדירות ובשטחים המשותפים(שונים חלקי הבניין הבריצוף  ל הש קהניעת ההחלת מדרג .2

    .החלקהלמניעת  7922

 

טת על ידי הנשל חה חשמליתגגת, בעלת פתיאלומיניום מזויה דלת בניין תה הכניסה לדלת  :ן בניי כל ל ראשית דלת כניסה 2.13

   .שמן נטרקום ומחזירמערכת אי

 ר שמן.כולל מחזי דלתות אש, :ת חדר מדרגותו תדל 2.14

 .דלתות פח דלתות חדרים טכניים:  

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

 .יש :משותפים וחלקים   ריםחד ,םים טכניי /חדר חניות, ,תו רגות, מבואות קומתי דמ רי, חד, לוב ן בנייכל לבכניסה , תאורה 2.16

ולחצן   תומתימבואה ק /בת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגותור בכל קומה, ומנגנון שורים יהיו לחצן הדלקת אג מהן בבניי              

   .מבואה קומתית/וך הדירה להדלקת  אור בחדר המדרגותמת

  דריכל.אה עיצובון לפי ד(  בגוני בלבהחיצו י אחר )בחלקםציפו פח מכופף צבוע בתנור או 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, :דירתייםים תאורה במחסנ 2.18

 . טתובחירת המוכר והחל "יפעהמחסן  הדירתי אליו משויךלמונה          

 של הבניין/ים   שמל של הרכוש המשותף הח תכערהזנה ממ יש. :ניות משותפותלמערכות אלקטרומכו  אורהתלחיבור חשמל  2.19

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

 שונות(. הרשויות ה פוף לאישורהבניין, בכתו גם שר וי  

 המקומית. פי דרישת הרשות וב המספר יהיה לואר. עיצמוי  בניין חיצונ פרין יותקן מס בחזית הבני  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 מחו א פ: לי שרות ופרוזדורחדר  גובה   

 מ'; 2.05 -פחות מ אל : י )באם נרכש(ה מחסן דירתוב*ג  

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

 בוע על פי דין. מן הגובה המינימלי הקלא יפחת הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות  המינימלי
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 המשמשים אותה.לה או ים דמוצ טחים המה ובשבדיר וגימורים ימת חדריםרש – 2' ה מסבלט 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 

 צוףיר
מ"א   מחיר לזיכוי למ"ר/ 

 שקלים חדשים ב
 הערות

 הערות בהמשך. רוט בפ ראה  אין ( 3)ראה  ( 2) האר ( 1)בלוקי בטון  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 ון  חיפוי מעל משטח אר 

 . וט בהערות בהמשך פר הרא 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 

 . ך הערות בהמשראה פרוט ב אין ( 3)ה אר ( 2) האר ( 1)בלוקי בטון  בטון,  חדר שינה הורים 

 . בהמשך רות ע הב ראה פרוט אין ( 3)ראה  ( 2) הרא ( 1)בלוקי בטון  , ון בט שינה   חדר 

 ממ"ד 
 זוין  מ בטון 

 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 פורצלןחיפוי 

 הורים   חדר רחצה 
 ( מקלחת ) 

 ( 1)ן וטב  בלוקי  בטון, 

 ןיא ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . 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)ון י בטבלוק  בטון,  מרפסת שמש  
 . 2.6ה סעיף אריר חיצוני ק  י וחיפוי/ציפ

 ה גם פרוט בהערות בהמשך. אר

 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, 
תכנון  לפי עובי קירות מחסן 

 ולפי כל דין  דס האדריכל/המהנ

 

 לטבלה: והבהרות הערות 

  :תרו חומר קי  ( 1)

 להלן:  גבס בתנאים חותבלוקי בטון תאי/בלקי גבס או לו/ן/בלוקי בטוןטוב :יים מדירה יהיו עשו בקירות ומחיצות הפנים 

 מ"מ לפחות. 0.6עובי דופן הפרופילים  -

 מ"מ לפחות. 70רוחב הפרופילים  -

 .כית / מינראלי(עים / זכוג למ"ק )צמר סלק" 12של לחות  בצפיפות 2בידוד " -

 יהיו אחד מאלה: ת הגבסצימחמכל צד של 

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 )

 ספק הלוחות. י היצרן/ות ומפרט יו בהתאם להוראפרטי הביצוע יה

 . למפרטיו כתב את התאמתםבר התקנת הלוחות ויאשר חא  ודבצע פיקוח צמפק הלוחות ין סיצר
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ניתן שמעטפת הפנים של קירות אלו מתועשת / מתועשת למחצה, ים בשיטה העבוצבבניה רוויה, כאשר קירות החוץ מ :קירות חוץ 

בידוד ": 1045 י"בתנטית לרבות בידה בתקינה הרלק תאי. הכל בכפוף לעמבלואו בלוק בטון וקי גבס, עשויה מלוחות גבס, בל תהיה

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

 :תקרות/גמר קירות ( 2)

 בהתאם גמר יהיהה גןת. במרחב המוהבניה של הקירו לי או בהתאם לחומר אקרי + צבעטיח יונלית יהיה, : בבניה קונבנצ גמר הקירות

 : לבן. גוון  .לי צבע אקרי+  ורף פקוד הע הנחיותל

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

 לבן.  :גוון  .אקריליבע פוי(: צללא חי )בתחום ושירותיםקירות בחדרי רחצה גמר 
 

 :סותות במרפגמר קיר

 שלום נוסף.  ות ללא תגמת כלל החזיתוהקירות במרפסות יהיה כד רגמ

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

 כדוגמת החזית. 

 . י לאשרון התקנים הי ירוק" מטעם מכ קן פנים יהיו בעלי "תו ת כל צבעי התקרות וקירות

 

   :ריצוף ( 3) 

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

 פוי קשיח. ת חיוא אם כן צוין בגמר הקיר ס"מ לפחות, אל 7בגובה  הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף 

  ולים.אין צורך בשיפ פה בחיפוי קשיחהחוץ מחו רקיבמקומות בהם 

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

 ן בהיר ניטרלי. ורים, לפחות אחד מהם בגויחים בשימוש בדירות מגולדוגמאות/גוונים נפוצים ושכ

מילוי  לה )המוכר יציג לקונה בחירה בין שני גוונים של רוב(.  LAPPATO" )יק חלקיתרתהיה בגימור "מבהסדרות  ןבילפחות אחת מ

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

  צהרת הספק( )עפ"י אישור וה אינו ניתן לאספקה     ס"מ  45/45במידות    יח לריצוף במידה ואר   
 לן:כמפורט לה  י לופחייב להציע לקונה סדרה נוספת או מידות אריח ח   ולם יהיה א   במידות אלו   ר יהיה פטור מהצגת אריח כ ו המ 

   )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המוכר( :   

 בנוסף    אריח במידות חלופיות    א. 

 של ריצוף  סדרות   5ל הפחות,  כ ר יציג לקונה, ל יח, המוכלכל מידת אר ד לריצוף, כלומר וע מיריח הא   דת לכל מי    יצוף סדרה נוספת של ר   ב.   

 לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי; בשימוש בדירות מגורים,    ות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים דוגמא  3-ו           
יט נרג )   פורצלן ג  ם מסו אריחי .  ' סוג א  . ס"מ   60/60במידות  ים  יחאר(: סותפמרו שירותים,ה )למעט חדרי רחצ הדירהל בכריצוף  -

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

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

 בחדרי  -  נטיות ובדרגת התנגדות להחלקהב הרל התקינה והחקיקה  שות  דריו   2279  העומד בדרישות ת"י . ( פורצלן גרניט  ) 

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

. ( ניט פורצלן גר )   פורצלן   סוג א'. אריחים מ  ג סו ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  יר ממידות לבחירת הדי :שמש במרפסתריצוף  -

 לפחות. R-10 נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה  בהתקינה והחקיקה הרל ישות ודר   2279ת ת"י  והעומד בדריש 

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

 

  קירות:י חיפו ( 4) 

תואמים  ות/גוונים מכל סדרה הדוגמא  3-סדרות של ריצוף ו 4 הפחות, ללכ קונה,כר יציג ליפוי, המוחל ועדיח, המי ראלכל מידת   

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

לוי  י)למנים של רובה וו ג 3ין ב הר חיקונה ביג לציהמוכר (.  LAPPATOית" )לפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור "מבריק חלק   

 .ןר כהה ולבבהיר, אפו אפור  ניםוופוגות, בין אריחים( בג – קיםמיש
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, 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.   33X33 ס"מ, 20X50ות נוספות דימבלמפורט וכן  דות דומותאריחים במי 

  -מעל החיפוי ועד לתקרה . לפחות במידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה משקוף הדלת רחצהי ר/בחד חיפוי קירות

 טיח + צבע אקרילי. 

 בע אקרילי. + צ טיח   ירות: וי ובקהחיפ   ל ע מ מ'.  1.50בה  חצה עד גורותים חיפוי קירות במידות כמפורט בחדרי הריבחדר הש

ס"מ לפחות לכל אורך משטח   60בגובה  מידות לפי החלטת החברה.  ורצלן( סוג א' ב פ  או אריחי קרמיקה )רגיל  :  מטבחחיפוי ב - 

יפוי חה   ל הסף העליון ש ביבו בקו חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וס   -  BI.  כאשר התנור אינו ביחידת  ( העבודה )מעל ארון תחתון 

  צבע אקרילי. +  ח  על הריצוף(. מעל החיפוי ובקירות: טימ' מ  1.50ובה  )ג  הרצפה ועד   הקרמי 

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

י חלקמים למעבר למניעת  םיי טנבת התקנים הרללפי דרישוהרצפות והנקזים באזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין והקירות, 

 חדרים סמוכים. ו/או  בניין

 

  הערות:

  דין ולפי דרישות התקנים הרלבנטיים למניעת מעברהת ראופי הוטמו לרטובים ייאה יםהנקזים באזורת ו, הרצפוהקירות איטום:

 . מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.   

 . ס"מ 2 -עד כייתכן הפרש של  ,כיםחללים סמובין ל  ות,סת שר ומרפ "ד, חדרי רחצה, ממבכניסה לדירה – הפרשי מפלסים

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

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

  חברה. ת ה ט החל   , לפי ס"מ   60  -מ   ת ו פח   ן ורות שאורכ באם יש פינות קמ   , PVCום או  פרופיל אלומיני יבוצעו פינות מ   –חיפוי  פרופיל פינות ב 

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

 ותקן   וככל שת, בתוכנית המכר, במדויק ו/או בכלל ,ומןסת באם תותקן, לפי החלטת החברה, מובהר כי לא בהכרח– , קורה/ותרגולהפ 

  ו/או משולב, לפי תכנון האדריכל.ם לומיניואאו ו/ הפלד וו/א ו בטוןא/ו עץמ עשויה יהתה        

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

 ות )גרונג(. נ ושיפולים, ללא קיטום פיואזורים טכניים. חיפוי 

נדרש   לריצוף טראצו לפחות. מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(נדרש חיפוי, וף ולריצ נים קישות הת דר יפל – וגות(ים )פמרווח 

 מ"מ לפחות. 1 מרווח של

 

 (במפרט מכר זהאו בסעיף אחר כך בטבלה  ותקנו בפועל רק אם צוין )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל י 

 

 ארונות: 3.3

   ן:תחתו  ארון מטבח   3.3.1

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

 יח כלים. (, הכנה למדחשמל להצתה ישול ונקודתנקודת גז לב)תושבות וחיתוך פתח מתאים להתקנה שטוחה,  מובנות

 ס"מ.  60-כ ההיית הדלתות, י הארון, כולל חז מקעו •

  ס"מ מעל פני הריצוף.  90-דה יהיה כשל משטח העבו יוןלסף עגובה  •

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

 הארון.

 מ"מ לפחות. 17-18ובי לבוד )סנדוויץ( בע ן והמדפים יהיו מעץהארוגוף  •

 מ"מ לפחות. 5-6ובי ט( בעלבוד )דיק ץעמ הארון יהיה בג •

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

  ות תהיינה בעלות מסילותלפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. המגיר  ס"מ 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב  •

 תכת. טלסקופיות ממ

ארון, יותקנו פתרונות מכניים  דת הפינה של היחי בתר. לא יואם נדרש ו ,דלבל פינה אחת בהתחתון יכלו המטבחארון  •

 נשלף כדוגמת מג'יק קורנר או שווה ערך.  לאחסון
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 סוגי ציפוי ארונות המטבח יהיו בהתאם לרכיבים המפורטים להלן:     -

 פורמינג. ידיות מתכת.פורמייקה / פוסטיצוני: ציפוי ח  •

 רמייקה. ופ ו פים: מלמין אי פנימי וגמר מדפוצי •

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

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

 לי. רניט

  בגוון לבן.ציפוי פנימי:  •

ר שלא להתקינם, על המוכר ט הדיי. החלי להחלטת הקונהארון תחתון הינם וכו' מובנים בור  נ ח, תל מדיתקנה שן והונתכ -

 ללאשמליים המובנים )לספק את ארון המטבח בשלמותו, לרבות דלתות ומדפים, במקומות שיועדו להתקנת הכלים הח

 ות. ( לרבות ההכנות הנדרשליםחל

 ;שךראה הערה בהמ מידות: ( 1)  

 

בעובי לא פחות  רת הקונה משטח עבודהחילבלכל אורך הארון התחתון יותקן  ור:בח תחתון: תיאמט ן ארו  ה מעלמשטח עבוד

ניין(,  לפי הע 1,2)חלקים  4440 ת"י  שותדריל מאבן טבעית או פולימרית )כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך(, העונה ס"מ 2-מ

  תקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטחותאם להיטח המש יקפם.ונות בכל הראה מ ביחס לחזיתס" 2טה של ים בהבלעם שולי

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

 זה(. וע וי בגין אי ביצ. לא יינתן זיכיקף המשטחכולל אף מים בכל ה ,דרשהמשטח ככל הנ

גוונים   3ציג בפני הקונה י המוכרידו. צגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על גמאות שיווד   ווןגמתוך ונה מרת הק יחלב גוון:

  דד אחד(.קה ולא לוח בויהיו בהדבאבן קיסר אבן טבעית או לוחות ה )אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי. , ולפחות

  

 אין.ח עליון: מטב ארון  3.3.2 

מ"א ארון   1ר להמיר עד תכנון המטבח הספציפי המוכר יהיה רשאי להציע לדייל מהבהתא מעלה,ו חדרים 4.5 תובדיר: הערה

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

 רט להלן: ופמכרון העליון ת המוכר יתוכנן האהחליט הקונה לקבל את הצע

 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  •

 י מעלה )מגנון קלפה(. שפתיחת הארונות העליונים תהיה כלפ

 אורכו.פחות מדף אחד לכל ארון מטבח עליון יכלול ל  •

 .רישות המפרט לגבי ארון המטבח התחתוןיהיה בהתאם לדון  העלי המטבחן יפוי ארוצו המבנ  •

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

 

(, וויץ'סנדלבוד ) ץ עמ עשויתחתון   ארון , יותקןתים(שירוהבדירה )למעט בחדר  רחצה יחדרבכל אחד מ ן(:אחרים )ציי ארונות  3.3.3 

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

 . קוורץ משולב בכיור מחרס / שיש / ניאו גרלידלתות, מדפים, צירים בלתי מחלידים, משטח עבודה אינט   

     ן.אי :ההרחצארון  דבע  מחיר לזיכוי                    

 

    :רותעה

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

 ארונות. באורך ה ו לליכ שולבים בתוך הארונותמה( מקרר )למעט ו"בם וכיכיריי  למדיח, תנור, םהמיועדי  חללים באורך הארון.

קיימים   קחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבחוביצוע עצמי, על הקונה ל חשל זיכוי עבור ארונות המטב הרקבמ (2)

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

 .הקונה טתחללה נתונה ן תחתו  בארון  מובנים 'וכו  רתנו ח, ידמ של רך התקנההארון לצו  כנון ת (3)
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 שיועדו  במקומות דלתות ומדפים, לרבות, בשלמותו  המטבח ארון  לספק את המוכר על ,להתקינם שלא הקונה ליטחה -

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

 .רוכשאת ה החברהה תנחבו שהחברה תקבע ובמועד  םלוח זמני ירותו על פי הבאחריות הקונה לדווח על בח 

 

 מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

 השירות יותקן מתקן חיצוני לתליית כביסה.  תספממר

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

ס"מ   120-מקן מתרומם שאורכו לא יפחת ת מ ןובתנאי שיותקס"מ  160-משאורך המתקן יהיה קטן  ןתני ק.סטימפל

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

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

  ס"מ.  160ורך מינימלי של אב חבלי כביסה 5לול לפחות ר. המתקן יכומקובע לקי בייצ  יהיה  המתקן 

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

 למשטח מרוצף. ובטון ו/א ומקובע למשטח ממתכת מגולוונת. המתקן יהיה יציב ם או מיניומאלו זרועות מתקפלות

 . UVתיים, עמידים לקרינת וכ יחבלים יהיו אתקנים ההמ בכל 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 ס עליוןלפניין. מבהל מי הגשם ש הפרדה מבטון שינוקז למערכת איסוף  יותקן משטח יסהכל מסתור כב

 מפלס רצפת הדירה.   ינס"מ לפחות מפ 30-נמוך ביהיה  

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

 

 

 

  המשך.וספות בהערות נ . ראה גם)מידות בס"מ(  ים בדירהונות ותריס, חל רשימת דלתות – 3טבלה מס'  3.5

 םתריסי חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
ניום/  אלומי

 ר( מתכת/ אח

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

עץ ר )חומ
ומיניום/  אל
 כת/ אחר( מת

ה  פתיחסוג 
כ/  כע"/)ציר
 ( אחר / ס י כ נגרר/ 

כמות ומידת  
  תחהפ

 )גובה/ רוחב( 

  /)עץ חומר 
אלומיניום/  

 חר( מתכת/ א
 חומר שלבים 

ציר/  סוג פתיחה)
נגרר/  /כ.ע.כ 

 אחר( כיס/חשמלי/

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 105/210-כ

 חדר דיור 

1 

 כ.ע.כ רר  גנ אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  ומ' לא
 מליגלילה חש

 כולל גיבוי ידני
 350/225 -כ --- 350/225 -כ

 מטבח 

--- 

--- ---  

1 

   נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

 --- 120/120-כ ---

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג מ' אלו 

1 

 ניה יד ילגל ' אלומ אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  

 דר  כח
 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  

 חוץ פתיחה 

1 

 אלומ' מזוגג 
ת  לפי הנחיו 
 הג"א 

1 

 .  כ.ע.כנגרר   אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 80/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
לפי   לכיס   תררגיסים, הנורס   ז, הדףגד ג כנף אחת, פלדה נ

          ג"א.הנחיות ה
--- --- 
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 םתריסי חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
ניום/  אלומי

 ר( מתכת/ אח

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

עץ ר )חומ
ומיניום/  אל
 כת/ אחר( מת

ה  פתיחסוג 
כ/  כע"/)ציר
 ( אחר / ס י כ נגרר/ 

כמות ומידת  
  תחהפ

 )גובה/ רוחב( 

  /)עץ חומר 
אלומיניום/  

 חר( מתכת/ א
 חומר שלבים 

ציר/  סוג פתיחה)
נגרר/  /כ.ע.כ 

 אחר( כיס/חשמלי/

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 רר כ.ע.כ גנ אלומ' מזוגג 

1 

 ידנילה גלי  אלומ'  אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

ח. רחצה  
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/120-כ 80/210-כ

ח. רחצה  
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 לה ציר רגי 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 פ( )קי 

--- 

--- --- --- 

 --- 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

 י  רתדימחסן 
ל  ככ)
 וצמד(שה

 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 אנכיתבתנועה אחת = כנף ליוטינה גי ר, בקי )כיס( ומחהלתוך גנף ו/או ף נגררת על כ= כנ כע.כ.

   .ו/או חשמלי )ידני( באמצעות רצועה

 תות/הדל ים לסה"כה תתא רידב 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   בהתאם למפורט להלן: יהתה  -לדירת המגורים  כניסההדלת  .ג

  צהנית הצעינוסף, בטחון פנימי  סגר  :לןלה 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"נעה ו"רוזט ידית ינדר,  מערכות צירים, מגן ציל, (תסקופיטלת/פנורמי)

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

על  23לבודות בהתאם לתקן ישראלי מס'  ינה דלתותה לחדרים תהי דלתות הכניס למפורט להלן: בהתאםהיו 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,  – ה ערך בכל היבט תפקודיקסבורד ו/או מילוי אחר שוווי פלמיל גרת עםל מסבקים עוחות מודעשויה משתי להיה ת לתהד

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

דדים. ת משני הצ , עם מנעול וידיות מתכמתועש המתאים לעמידות במיםצוני י חיבציפו  ה אוורמייקבע או בפיהיה בצ תות:ר הדלמג .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 הפניםת. אור בכנף הדל-וי" וצוהר/צופנ-וס"תפ י דמוייבובנעול סרותים, מהמקלחת והשי  טיה,במהא 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 התקןלפי דר רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) שקוף יגוג ז עםם יניואלומ מסוג  : חלונות)למעט ממ"ד( ונותלח .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

לה. החלונות יותקנו על ידי מתקין  נעי בנות, מנגנוני פתיחה ו צירים, גלגלים, ידיות מו ,EPDM גומיאטמי  גוג,גלי זיכללם: סרמקוריים, וב זריםיבוא

ום י ני 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 ף העור פקוד וראותם להבהתא, נגרר לדהם כנף פוגג עמז

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה נוסף  נתיב ןיותק ההזזה בכל חלונות. אין :רשתות .ו
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 יסים. י תר ללפי הקיים בתיאור הדירה( יהיו בעהכל פתחי הדירה, למעט חדרי אמבטיה, חדר שירותים, חדר רחצה ומטבח ) :תריסים . ז

 מוגברת. עובי הפח ים לאטימהולל אטם גומי בין השלבבמילוי פוליאוריתן מוקצף כניום לומים פח אשוייתריס עו שלבי האו הזזה יהי  גלילה סיריתב 

 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

ת שירות גם  נים למרפסוץ, לרבות במטבחים הפוללא אוורור ישיר לאוויר החבחים ובמטטריים סני בחדריםת, שירו בחדרי - החוץ ויר ו א ל רו ראוו  .ח

 צינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסוי.  יבוצעאם איננה סגורה בתריס ו/או בחלון,  

ם בזיגוג יתכן פתחים המשולבי יניום.האלומץ ועי  ו/או יכלן האדר פ"י תכנו פיל, גוון, עפרוה םדג .םאלומיניויים ו עש מסגרות החלונות והתריסים .ט

 . מחסום, ו/או קירות מסךמעקה/ש כקבוע המשמ

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

רישות כיבוי  וד   חיות יועץ הבטיחות נ ה או רפפות קבועות, לפי  / ו   בדלת   סבכה ו/או    מכני וורור  ו/או א ן  באמצעות חלו   יעשה   ( סן מח   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

  .ע, אין לקבוע סורג קבו(לשמש את כלל הדיירים בקומהאמור רום )בח תיקומ חילוץ כפתח כרזהמו בדירה וןו חלא/ו "דממחלון 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 -ממ"ד גבוהים כסף הדלת וריצוף החיצונית.  ,נגררת/תחלדה אטומה, הנפתמרחב מוגן הינה דלת פיסה לנכ 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 יר  ע"ג הק ,פיקוד העורף(חיות לפי הנ)סינון אויר  תמערכ תהתקנ 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 

  לכך ע"י פיקוד העורף. שהוסמכו ע"י הגורמים נוספתדיקת תקינות ואטימות  בייב ח ש, יכע"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 יעת ספק יודגש כי בכל למנ

 ות של פיקוד העורף.הנחיות מעודכנ 

אביזרים   רך בהתקנתהצועקב , "נטו"ידות פתחים מבטאות מאינן ובס"מ, ערות משובניה הינן מידות  ,3ס' מבלה טת המפורטות בהמידו – מידות . טו

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

   ת התכנון והבניה.בתקנו רש כנדתחים אלו לפ ח,ממידות/שט לא יפחת  יםמתקבלהחים תמקרה גודל הפבכל  .)לפי הענין(
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 ראה גם הערות לאחר טבלה זו. - ואה וכלים סניטרים בדירהמתקני תבר – 4בלה מס' ט 3.6
 

 מיתקן
 מיקום 

 מטבח 
 הורים  חדר רחצה

 )מקלחת(
 רחצה כלליחדר 
 מבטיה( )א

 ראח מרפסת שרות 

   כיור מטבח
 ה( דת/כפול)בוד

דות  י מ
 בס"מ()

 --- --- --- --- ה )א( ראה הער

 --- --- --- --- א'  סוג 

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

 ידיים  טילתנכיור 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

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

ת  ו מיד
 "מ()בס

--- 
 מקלחת

 (ברה )ראה הע
 אמבטיה 

 (בראה הערה )
--- --- 

 --- סוג 
 משופע  ריצוף 

 )מקלחת(
בטיה  אמא' )

 ( אקרילית או פח
--- --- 

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪  

רים  למים קסוללה 
 כיור,חמים ל/

 )ג() ד( מהמשטח

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

 --- --- א'  א'  א'  ג ו ס

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

מים  סוללה לאמבטיה ל
 )ה( ים וחמיםקר

 --- --- (ג)ראה הערה  --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- סוג 

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

סוללה למקלחת למים  
 )ה( קרים וחמים

 --- --- --- (ג) ההער ראה --- דגם

 --- --- --- א'  --- סוג 

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

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

 --- יש  --- --- ---

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

 . גירהס

 --- יש  --- --- ---

ר  לחיבו חיבור למים וניקוז,  הכנה
 )ח( ליםמדיח כ

 .(המטבח לבת בניקוז כיורההכנה משו)
 --- --- --- --- 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(.להסכם הרכי  ףבטבלה, או במסמך אחר שצור  צוין אם בפועל רק ב)הקיים 

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

  יבמידות לפ ני )אינטגרלי(:חצה שולחכיור ר .ט/נירוסטהילי קוורץ/קוורץ גרניס רס/ח: נהלבחירת הקו . חומר הקערה ס"מ 80/46 במידות כפולה

  החברה. ע"י 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 ( רליט 6של  ליטר וארוכה 3ה קצרה של הדח

 , בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר.  מ"מ הומוגני 3.5בעובי  רילי תהיה מחומר אקבטיה אמהס"מ.  70/170במידות  טיה:אמב

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

 המשטח  לניקוז שיפועים עם 2272 י"ת בדרישות העומד גמרב ,דין כל בהוראות הנדרש פי על המידותמ יפחת לא תחהמקל תא חשט מקלחת:

 )לא תותר התקנת אגנית כחלופה למשטח משופע במקלחת(.

 אחת( ית זרת יד מים/קרים בעחמים  יסות )ו  מנגנון קרמי דו כמותידגם מערבל /מיקסר בעל  יהיו בציפוי כרום ניקל, וחמים כל הסוללות למים קרים  (ג)

 רישות התקינה הרלוונטית בארץ.ים חמים העומדים בכל דלמ  ותסדר 3ת הקונה מתוך ירלבחויכללו "חסכמים". 

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

  ס"מ. 15עומק ס"מ  15היינה גובה ת ס"מ. מידות ברז רחצה 25בה גו ס"מ, 20הלן. עומק לדות יף במברז נשל

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

  בקוטר מ וראש מקלחתס" 30ר, זרוע מהקיר באורך ופין ולפי בחירת הדיילחיל ואף. ת ומזלס"מ לפחו 60באורך  ה טלסקופי ומוביל אנכיהחלק

 .  "מס 15

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

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

 .ניל יברזו : חיבור לביוב,כוללת אסלה ארגז/י שטיפתכיורים ו תקנת ה (ד)

 .: לבןעותגוון הקבו  (ה)

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

 .ומשקולת סגירה  הגנה סתרי , כוללכביסההמייבש מ אדיםפליטת  לשרוול

 יפון קערת המטבח.ז והכנה לחיבור לביוב, ולסברלמדיח כלים כוללת:  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)

 ור.  מישור משטח העבודה או הכי = קרי ברז הממוקם על פרח .עקבו שרוול ראש ברז הנשלף מתוךנשלף =  (י)

  זרת ידית אחת. ת מים לקרים /חמים, בע)מיקסר( = ויסו  מערבל

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

 

 ,, ברצפההבניין( ותפים לכללמש ו)בחלקם יתכן לטני ביוב נרת ופתחי ביקורת לקוצ: חרא ורךלכל צ לציה נוספים בדירה, אביזרי אינסט   3.6.1

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

 בין   יקודלהעברת גז וכבלי פוצנרת  למפוצו/או  יני מרכזיממזגן לקוז יה. נילטת מהנדס האינסטלצלפי הח ,מיקוםב קי מיםארון למחל

 .  למאיידד המיועמעבה, עד המיקום המיקום המיועד ל

 

 הערה:

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 תקרה  בסמוך לקירות ו  ,"ספסלים"

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

 תחזוקה.  גישה לצרכי  קורת אלו, אין לחסום אותם ויש לאפשריחי בצוע פתבי שיידרדירות בהם ב
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  בהתאםלארית, התקנתה תהיה נדרשה מערכת סוראות כל דין. תהיה לפי הו באמצעות מערכת פקת מים חמים לדירות הס :מיםחימום    3.6.2

 .  579תקן ישראלי  לדרישות

לתכנן   מאפשרהלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק אעם  חימום הכוללאגירה )דוד(  לכל דירה יותקן מכל     3.6.2.1

 ההפעלה. מראש את זמני 

   חימום המים באמצעי , יעשה חימוםתאמצעות מערכת סולארי ב דין לא ניתן לספק מים חמים דירות שלהם לפי הוראות כל ל   3.6.2.2

 . התקן קוצב זמן לחימום המים )טיימר( לרבותמים בעניינם. י הקי בתקניםם באמצעותם עומדים , ובלבד שהמים המסופקיאחרים  

 המחמיר מבניהם.  ל דין או מהמפורט להלן לפירה לא יפחת מהוראות כנפח מיכל האגי 3.6.2.3

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

      מהנדס האינסטלציה. תכנוןגג עליון לפי  או בסמוך להשירות או במקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת  :דו ם הד מיקו  3.6.2.5

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

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

 מיקום לפי החלטת החברה(.)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   

  קודת הגזנועד בדירה ממקור הספקת הגז  דירה יכלול צנרת גזיר המח  ,יש: עד נקודת הגז במטבחהגז ו  ה ממקורבדיר רת גזצנ 3.6.7

   .הראשית במטבח וכן הכנה למונה גז דירתי

 יש. : הכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

  הערה:

או במיקום  ,כנית המגרשואר בתם במגרש והמתהקיי יאום עם חברת הגז ובמיקום בת קרקעי/ים מרכזי/יםסידור באמצעות צובר/ים תת 

 . המתאימה לחברת הגז, לעניין הנחת צנרת הגז ותחזוקת הנאההצורך תינתן במגרש זיקת  ע ע"י החברה. במידתיקבר שאח

 

ש את כל בעלי ערכת גז מרכזית שנועדו לשממיתקנים או צנרת של מ, 1969 -ה )ב( לחוק המקרקעין, תשכ"ט 59בזאת כי בהתאם לס'  ובהרמ

 . המשותף  רכושחלק מהפירוק, יהוו ו וסת הניתנים ללמעט מיכל, מונה אהדירות או חלקם, 

 

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

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

 מיקום 
 נקודת מאור 

 ,תקרה /רי ק
 כולל מפסק 

 ע תק בית
 רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 ההגנ
44IP     

 ע תק 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 

כולל   ח חשמל דירתילו  -
 ירה )ניתן שיהיה בסמיכות גס 

 כניסה או למבואה( ל
 . ת כולל שקע ארון תקשור -

 יהטלפוניה/טלוויז   ןארו -

 דיור  חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 

1 

תוספת    -שמלי יס ח תרתוכנן  
חשמל להפעלת   נקודת

   התריס 
 ( שמש מרפסת  ה גם )רא

 - - - 1 1 פרוזדור 

מ'   3בפרוזדור באורך מעל 
ת  י בפרוזדור הכולל פני או 

ת  נקודות מאור לפחו  2"ר", 
 + מחליף. 
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 מיקום 
 נקודת מאור 

 ,תקרה /רי ק
 כולל מפסק 

 ע תק בית
 רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 ההגנ
44IP     

 ע תק 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
משטח העבודה ככול  

לתכנון   ם בהתאהאפשר ו 
בתי התקע עבור   .המטבח

כיריים חשמליות ועבור  
ימוקמו מתחת  המדיח  

 בודה. ע למשטח ה

 1שינה  חדר
 עיקרי  

 ( 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. נ בית תקע לת
פסק היכן  אוורור מכני + מ
 שנידרש 

 כללי חדר רחצה
 )אמבטיה( 

1 
 ן מים( ג)מו 

- 1 
1 

 תנור( לית תקע  ב)
- 

+  תנור חימוםבית תקע ל
צב זמן הכולל מפסק  התקן קו 

מיקום עפ"י  לדוד השמש ב
 ן.  התכנו

וורור מכני + מפסק היכן  א
 שנידרש 

 

 מרפסת שרות 
1 

 ם( )מוגן מי 
- - 

2 
  44IPבדרגת הגנה 

ה  למכונת כביס 
 ש ולמייב

- - 

 שמש  מרפסת
1 

 )מוגן( 
- 1 - - 

+ מפסק   לל תריס חשמלי כו 
 פתיחה ידני.   + מנגנון 

 מחסן
 ( שהוצמד)ככל 

1 - 1 - - 

שר מדובר במחסנים  כא
שאינם צמודי דירות, אין  

נת משהב"ש  ימבח מניעה
שהזנות החשמל של כל  
המחסנים  יחוברו למונה  

ונפרד למחסנים    ותףמש
ה  ותקן מונאו לחילופין י בלבד

להחלטת  רד לכל מחסן, נפ
 בחירתו. המוכר ועפ"י 

 כביסה  רמסתו 
 ם()באם קיי 

- - - 
1 

 )פקט הכנה למזגן( 
- 

 
- 

 

  לה ואחרותהערות לטב

 מ"מ.   2.5כבלים עם , מחובר ישירות ללוח למפסיק זרם נפרד י מעגל חשמלי נפרדבעל גבית תקע "בית תקע כח במעגל נפרד" =  (א)

  תר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.שני שקעים או יו ) ם חשמל רגיל.קן חשמלי הניזון מזר ודד לחיבור מתע" ב= "שק ל(תקע מאור )רגי  בית (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5ע בכבלים החיבור יבוצ

 יםשקע ר עם עודול להיות מחובכי ון מזרם חשמל רגילניזה לחיבור מתקן חשמלי  עם כיסוי, מוגן מים שקע בודדמים:   ן מוג  בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

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

  –יה ויזבין מחשבים, נקודת טלו –ת נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת לוכולנקודות, מגיעה קומפלט לחדר   3  תקשורת וטלפון = טלויזיהנקודת  (ד)

ור הדירה לרשת  ללא חיבכל דין.  ל כנדרש על פית שידורי כבלים. הכולחיבור לקליט שרותמור, ואפדורי חובה, כאיחיבור לקליטת ש 

 כולל כיסוי.  1מודול  55וקופסא  ההכנה בקיר קודתת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז התקשורת ועד נאינטרנט. נקודת התקשור /הטלפונים

 ת. כולל נקודת הדלקה אחל/ ארמטורה(, אהי  -וכיסוי קרה )ללא נורהתנורה על גבי קיר או ית בנקודת מאור  (ה)
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  לכמות ושאינם תוספת' האו קיר(, המצוינים בסעיף של נקודות המאור )בתקרה  ור בלבד לאופן ההדלקהתא  הדלקה כפולה= נקודת מאור (ו)

 '. המאור המצוינות בסעיף ה ותד נקו

דרגת הגנה  ביזר הקצה מוגן מים מל נפרד אך אבל חשכרח במעגמוגן שאינו בה בית תקעאו אחר=  P44Iה עם דרגות הגנרגיל בית תקע  (ז)

 ה.הגבו

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

 .בקיר

לי(.  לא "תנור להט" )ספיר"מפזר חום" ו יר(,ריות הדייותקן )באחצה חמעל דלת חדר הרמצאת ם נבאם ההכנה לתנור חימו הכנה לחימום = (ט)

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

תה/ם  ם/מכבים את אוידליקוק ביניהם, אך מריחות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בנ הניתנקודה/ות מאור  =חליףמ (י)

 מאור.  תדה/ונקו

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

 דירתי. הוהמפסק בלוח החשמל  שקע. הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית 2.5/5חווט בכבל תמל ולמפסק תלת פאזי בלוח החש

 

   .יש: ת מאורו ית: בכל קומה: נקוד מבואה קומת /דרגותחדר מ 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 .שי :(מבואה

 י. כולל כיסו 1ול דמו 55ר וקופסא ועד נקודת ההכנה בקי יכוז תקשורת כה מרוחוט משיתכלול צינור   נקודת התקשורת :חוץ  לפון ט 3.7.2

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

 , לפי דרישות הת"י. דרט נסט  :: סוגאביזרי הדלקה/שקע 3.7.4

  יל(,)כולל שקע רגדירתי  ולוח תקשורת (עתידהרחבה ב  לפחות לצורך םמודולי 6-קום פנוי לרת מ )כולל השאדירתי  לוח חשמל 3.7.5

 יש.  :מפסקי פחת החשמל. פי תכנון מהנדסל מיקום: .יש :הבתוך הדיר

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

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

הכניסה   אינטרקום בדלת, ותשתית פנימית וחיצונית למערכת הכוללת פעמון רכת אינטרקוםמע. : ישאינטרקום רכתמע 3.7.8

ת שמע/דיבור באחד מחדרי את נקודת האינטרקום במבואה או בכניסה לדירה, וכן פומי םלמק יש מיקום: הראשית לבניין.

 . המגורים בדירה

 ן. : אירדת()נפוספת במעגל סגור מערכת טלוויזיה נ  3.7.9 

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

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

 א(. וידואלית )אק"קליטה אינדיוומיתקני אנטנות ל "מ(קליטה משותפת )אקמיתקני אנטנות ל                   

שידורי החובה אם קיים הסדר אחר  ליטתרה מחובת התקנת מיתקן לאנטנות לקבת לפטור את החהוועדה המקומית רשאי . 3.7.11 

 בלא תשלום. ניתן לקלוט שידורי חובה המבטיח שבכל דירה יהיה  

 : תקנים אחריםמי  3.7.12 

ת, יש  לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירו שיר לקיר חוץ ללא אוורור יניטריים ובמטבחים ם סדרי שירות, בחדריבח -

   בות רפפת כיסוי.רץ, לינור מצויד במאוורר מכני לקיר חוצ להתקין 

ת החשמל הישראלית  אזי ולרשלחיבור תלת פ  ל הדירתית. המערכת תתאיםמערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמ -

 החשמל המשתנים. פי זנת תעריהותאפשר 

)שלושה חיישני זרם  חשמלי םרכיב המודד זרלוח החשמל הדירתית אשר מתבססת כל יחידת מדידה ב :ערכת תכלולהמ

 ית ומציגים בצורה מקומטי המקבל ומעבד את הנתונ , יחידת תקשורת לשידור אלחוטי, צג דיגיטלי אלחו ת פאזי(לוח תעבור ל

  מ' 1.5קום נגיש ובגובה  במ את הכניסה,/ במבו כניסהדירה בסמוך לדלת הם ההצג יותקן בפני  .אותם בצורה ברורה

 ואת עלותם הכספית.   )בקוט"ש( רתבהמצטו השוטפת את נתוני צריכת האנרגיה צג יציג לפחותהמהרצפה. 

 .3.5 בלת פתחים סעיף ראה גם בט חה ידניגנון פתילרבות מנ, ים/נקודת חשמל להפעלת התריסחשמלי כולל  ים/תריס -
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 דירה: ר / חימום, במתקני קירו    .4 

 ן. אי  מרכזי  דירתי מיני  וג אווירמיז 4.1

    :תכלול ראש ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית ניימ למערכת הכנה

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

 ;ירההד חלקי לכל וקצר יעיל אוויר

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

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

 עד ,בסג בלוח כיסוי צעותבאמ הסתרה יכלולייד  למא "צמה"ה מוצא .הכביסה רלניקוז מסתו וא רצפה למחסום

 .לבפוע המערכת תלהתקנ

 .רוןקיר המסד על התרמוסטט 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 מיקום 5

ת מזגנים  נלהתק וז כהכנהתבוצע גם צנרת ניקירותים והמטבח( דרי הרחצה, הש ירה )למעט בחבכל אחד מחדרי הד .ין: אמזגן מפוצל  .24

 יהיה ר ובמילוי הרצפה ומוצאה הדירתי יבוצע ניקוז מחוץ לחדר. צנרת הניקוז תוסתר בקי ןהמוגעיליים )מפוצל(. למרחב 

צנרת יוסתר עם אביזר  . מקום מוצא הס האינסטלציהבהתאם לתכנון מהנדול ן מתחת לכיור, הכאו לחילופין לסיפום הרצפה עד מחסו 

 . וסגור עם פקק  חרושתי מתאים

וצע אחת כאמור, תב צעות מערכת מיני מרכזית וג האוויר תכנון הדירה אינו מאפשר מיזוג לכל חלקיה באמזס מיקביעת מהנד ככל שעל פי          

 ים.צנרת חשמל, צנרת גז וצנרת ניקוז מנדרשות לרבות כל התשתיות ההדירה שתכלול את  לקימפוצל/ים ליתרת חף הכנה למזגן/נים בנוס

   .איןבניין: בזית אויר דירתי הניזון ממערכת מרכ גזו מי   4.3

   .איןדירה: ימום מים וחימום הלהפרדת חבעלת אפשרות  ירתי עם רדיאטורים למים,מערכת הסקה הפועלת על ידי תנור גז ד  4.4

 .וללת שקע מוגןנקודה לתנור חימום הכ טיה תבוצעדרי המקלחת ואמבבח. : איןלחימום הפועל בחשמור נת  4.5

 : אין. קונבקטורים חשמליים  4.6

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

 : אין.קנים אחריםמית  4.8

 

 :  ת בדירה, במחסן ש ובטיחו ידורי כיבוי אס* .5

 .: ישש()באם נרכ במחסן  ."י רשות הכבאותדרש עיככל שי: הבדיר רים(:ש אוטומטית )ספרינקלאמערכת כיבוי  5.1  

 .תכבאודרש ע"י רשות ה יככל שי: אי עשן גל 5.2  

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

 

 

 ת:עבודות פיתוח ושונו  .6

 חניה  6.1 

      גרש;ום המ: בתחכולםבניה. י היתר הלפ: לכל הבניינים סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 אין. (: רט)לפ אחר יות במקוםחנ    

 כנית המכר. כמצוין בתו: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר : יש,ותפת(מש/ניה לנכים )פרטיתח 6.1.2  

   ה רשמיגת תג נכיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם הצפיבה/חנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סב

 שאינו נכה. דירי הבית וגם לדיירבין כלל נכה,  וכשובהעדר ר חבורה(, רד התמטעם מש

 .  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: מספר חניות לדירה 6.1.5  

   ן.אי  :חניהלבכניסה מחסום  6.1.6  
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 ש המגרח פיתו  6.2 

 החיצונית  הרחבה .יןיבנל  הכניסה למבואת עד חוברהמ חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום נית:רחבת כניסה חיצו    6.2.1

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

 ר. יאבן טבעית/ הריצוף יהיה ככל הניתן בעל גוון בה : בטון/ אבנים משתלבות/גמרשבילים/מדרגות: חומר  6.2.2  

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

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

  להנחיות משרד החקלאות.    

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

  (.-ולא צמחיה עמוקת שורשים   

  יש. :מערכת ממוחשבולל ראש  כבמגרש  השקיה מערכת 6.2.5  

 לשטח  ונהה( הכוכולה/חלקמעל תקרה , לפי תוכנית המכר )חצר :חדרמיציאה לחצר ; יש:  גן ה לדירות החצר, צמוד 6.2.6  

   וללא מערכת השקיה.  ןא מגונל   

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

 .  רטיתסידור הגינה הפ    

 , '(וחות וכשו צנרת,מרזב/ים, )ל , חלחוביוב ומיםגז, יתכן גישמה/ות, :  לדירת גן  שותפות, בחצר הצמודהט מערכות מפירו  6.2.7  

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

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

 מכל צד.  מס" 30תח היציאה בתוספת פברוחב מ' ולפחות  1.20י של מרוצף בעומק מינימל לחצר הפרטית יהיה משטח   

 .  תר הבניה ודרישת הרשויותלפי היחומר:  : ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.9  

 . ברהולפי קביעת הח  אושרתתוכנית הפיתוח המ לפימוצע בגובה מ    

 . ןאי (: בחלקה קומה פתוחהשת )לקומת עמודים מפו  6.2.10  

 

 פותמערכות משות .7

 מערכת גז:  7.1 

 ת  המתואר בתוכני ובמיקום ,, בתאום עם חברת הגזקרקעי -גז תת י/צובר באמצעות מרכזי ידורס הכנה לאספקת גז:   7.1.1  

   ת הנאהוזיק נהת הצורך תינתדבמי המקומית. הרשות  פ"י דרישותע ו/או בע ע"י החברהאו במיקום אחר שיקהבניין  המגרש או   

 בבעלות חברת הגז. םהינ ,צובר/י הגז כאמור בזאת כימובהר   גז ותחזוקתה.להנחת צנרת ה    

 ;יש: מרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6סעיף ) 4ראה טבלה : קוםמי : יש. גז בתוך הדירה צנרת אספקת 7.1.3  

 :י אשדורים לכיבו סי  7.2 

 ת. ועץ הבטיחות הכיבוי והנחיות יוע"י רש ככל שידרש :י מדרגות/להפעלת לחץ בחדרת מערכ 7.2.1  

 יחות.כיבוי והנחיות יועץ הבטע"י דרישות רשות ה שידרש ככל: במבואות/פרוזדוריםקת עשן י לינ מערכת 7.2.2  

 והנחיות יועץ הבטיחות.   ויי דרישות רשות הכיבע" כל שידרשכ :זים )ספרינקלרים(מת –בוי אוטומטית מערכת כי  7.2.3  

 יבוי והנחיות יועץ הבטיחות. כות הש. לפי דרישות רש י: תכולתן לרבות ארגזי כיבוי ו   עמדות כיבוי  7.2.4  

 ות. יות יועץ הבטיחע"י רשות הכיבוי והנח שככל שידר גלאי עשן: 7.2.5  

 שטחים משותפיםיבוי בהידרנטים( וארונות כ) , ברזי כיבוי אש בוי כי ו  גילוי  תמערכו הכבאות, לרבות כל סידורי הערה:      

 ת. רישות רשות הכבאו ד מות לפי מיקום וכ פרטיים, או     

 יש.  :בחניוניםאוורור מאולץ  7.3 

 אין.  :)להזנת הדירות( מרכזיתמערכת מיזוג אוויר  7.4 

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

    ניסהכה דלת ידל הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות קום:מי  לדואר שגוי. 1עד הבית, וול 1לכל דירה,  :וארתיבות ד 7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות יוה וי  ,בנייןל   
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בבניין   ייריםהדחדר/ים לשימוש כלל  משותפים(, בחלקים)ערכות תאורה מאגר מים, ממים,  תומשאבו : מערכות סניקהמיתקנים אחרים 7.7 

 תוכנית המתכננים והיועצים. ילפ :מיקום וכמות .כו'ו  הבניין סמוכים לטובת בנייניםבאו  נים סמוכים,יולטובת בני   

 

 ית חיבור המבנה למערכות תשת .8

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

 יש.   חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 ; יש. ת החשמלרראות חבבהתאם להו  ,רשת החשמלחיבור הבניין ל 8.3  

 . הטלפונים ירה לחב'חיבור הדכולל  הבניה )בקשה להיתר(: לאתכנון ובהתאם לתקנות ה  :נה לחיבור הבניין לרשת הטלפוניםכה 8.4  

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

 פועל עבודות שביצועם בבמחיר הרכישה.  כלוליםקוז, דרכי גישה, ים, נ ומכידרכה, קירות תמכביש,  :וח כללי הגובל במגרשפית 8.6  

 החברה.באחריות המקומית אינם  יעשה ע"י הרשות  

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

 . יש: מיקום למחזור אשפה

 .ת בלבדוקומ  יבבניין רב  ,יש :םי ת המגורבקומו  קומתי  ופתחוט( )ש מצנח אשפה

 . הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה

 

 )בכל מגרש(  רכוש משותף .9

 : הרכוש המשותף תיאור 9.1 

 נית המכר. ותפים בתוכבאם סומנו כמש : תפיםמקומות חניה משו  9.1.1   

 . אין: (חלקית פתוחה ועמודים, יסה)קומת כנ חלקית ומה מפולשתק 9.1.2   

 לפי החלטת בחברה. :ירותם שאינם צמודים לדי מחסנ 9.1.3   

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

 יש.   :מבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 ;  1 :5,6בבניינים  ;2 :1,2 בבניינים(: )מספר תחדרי מדרגו  9.1.6   

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

 יש.הגג:  על ידי מיתקנים עלק התפוס החל פחות: לותףגג מש 9.1.8   

 ממ"דים. -נים דירתייםגיש מרחבים מו אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין. : ותףחדר דודים מש 9.1.10   

 סמכת  אחר שתדרוש רשות מו תקןוכל מי,  מערכות סולאריות :( כגוןשותפותמ ו/אות )פרטיות ו טכני: יש מערכות ל הגגעיתקנים מ 9.1.11  

 . כל הדין על פי   

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

 ם, מרכז מחזור אשפה יטכני וחדרים  ות תקשורתבכות לררחדרי מע: רכוש משותף ספים של הבית שהינםמיתקנים וחלקים נו  9.1.13   

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

 

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

 , )מילוט(.י מדרגות/חדר 9.2.1  

 .קומה טכנית 9.2.2  

 .תה משותפגישה לחני  9.2.3   

 ניסה. כומת לובי בק  9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 על הגג. תפים(המשו) המיתקנים השונים גישה מחדר מדרגות אל 9.2.6  

 אל חדר מכונות.גישה מחדר מדרגות  9.2.7  

 . ותפים()מש קומתי לחדר/ים טכני/ים חדר מדרגות או מלובי גישה מ 9.2.8  
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 .על הגג משותפים םמיתקני התפוס על ידי  –ק הגג חל 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

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

 שותף. מרו ע"י החברה כרכוש ככל שיוגד חדרים טכניים וחלקיםעט חניות פרטיות, חניון למקומות : לק אחרח 9.2.12  

 

 בית משותף  9.3 

 ירות(, המוכר דירה בבית משותף או בבית  דמכר חוק ה –)להלן  1974 – דשל"חוק המכר )דירות(, התל 6בהתאם לסעיף  א()  

 וי  התקנון המצשל   ל או משנה הוראהלהחיל על הבית מבטשבדעתו  שחל על הבית אושם כבית משותף והתקנון המיועד להיר     

 עניינים:האלה אותו עניין; ו על םכר פרטיהמ פרט או לצרף לחוזההלן, חייב לכלול במיין מן העניינים המנויים לנהמתייחסת לע    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 ף הצמוד לדירה; רו של החלק ברכוש המשותשיעו (2)   

 מחויבים בקשר אליו; בשירותים הוצאות הבית המשותף ושיעור ההשתתפות בה  (3)   

 תף; בר ניהול הבית המשוסדרי קבלת החלטות בד (4)   

 )א( לחוק המכר דירות; 3מור בסעיף ארך השר השיכון בצו בד עאחר שקבכל עניין  (5)   

 שהתחייב   מור בחוזה המכר, כמי יראוהו, על אף הא  קטן )א(  המנויים בסעיף  טים על עניין מהענייניםמוכר שלא מסר פר )ב(  

 המשותף.   ו על הביתמצוי לגבי אותו עניין יחולהשהוראות התקנון     

 

 : משותף הצמוד לדירההברכוש  שיעורו של החלק 9.4

 . אם לחוק המקרקעין ובכפוף לשינויים בהתאם לדרישת הרשויותתבה

 

 בית:ת בדבר ניהול הסדרי קבלת החלטו  9.5

 . 1969 -וק המקרקעין התשכ"טיה על פי הקבוע בחיה 

 

 :יו ם המחויבים בקשר אלצאות הבית המשותף ובשירותי ו שיעור ההשתתפות בה 9.6

 ישת הרשויות רם לדפוף לשינויים בהתאבכקעין ובהתאם לחוק המקר 

 

 הבלעדית של החברה.קביעתה  בית המשותף לפימשותף ויוצמדו לדירות בהחניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש ה עמדות .א

 החברה.  ת שלהמשותף לפי קביעתה הבלעדי תויוצמדו לדירות שבביוש המשותף  המחסנים יוצאו מהרכ . ב

 לעיל(.  9.2.9יף סעאמור בת וגגות )למעט החלק כמרפסו .ג

 מוצא מהרכוש המשותף.   )ככל שיש במגרש( נאיםשדר הח .ד

 

 

 ותף. הבית המשקונה ולנציגות סמכים נוספים שיועברו למ ספח א' נ

   .ת כלליותהערו נספח ב' 

 . זיכויים טבלת       נספח ג'
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 ה ולנציגות בעלי הדירות נולק מסמכים נוספים שיועברו – 'נספח א 

 ק בלתי נפרד של המפרט:ורפו כחליצות אלו  תוכני  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. הרכוש  ימוןהכוללת ס 1:100 -ן מקטהדירה בקנה מידה לא  מצאתתכנית הקומה בה נ 10.1.2   

 בקומה. ותף רכוש המשהכוללת סימון ה 1:100 -מידה לא קטן מ סית בקנהפוקומה טיתכנית  10.1.3   

 שותף  ש המ 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  תן לצרף י לו ניים מוצמדים; תכניות אושטחים דירת    

 . 1:100 -קטן מקומת גג בקנה מידה לא  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 פים לכל דיתאבהמסור ת ולחומרי הגימור, שיש לורכלכל המע ושמושי יינתנו הוראות תחזוקה  בעת מסירת הדירה 10.2  

 ין: מכר דירות בעני חוק ה   

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

 יר,  מערכות מיזוג אוו חות, מערכות בטיירה לרבות ת בדהשירות המותקנו כוללת ותחזוקה מונעת של מערכותתחזוקה  )ב(   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

 שות. ופתיות, אם נדריון ביקורות שוטפות ותקירות ואפ תד )ג(   

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

 

 ימור של  חומרי הג ו  המערכותשל תכנית והוראות תחזוקה    ה בבנייןונשהרא רה אשר לו נמסרת הדירההמוכר ימסור לרוכש די 10.3  

 : ענייןבהמכר דירות  ק פי חו ין לרבות עלאם לכל דחובה למסור בהתהבניין שיש   

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

   ת מיזוגמערכות בטיחות, מעליות, מערכון לרבות יבבני השירות המותקנות רכות ותחזוקה מונעת של מע וללתתחזוקה כ )ב(   

 באלה.וצא וכי  , מערכות אלקטרו מכניותאוויר   

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

 שר. ומספר טלפון ליצירת ק לרבות שמות יצרן/ ספקנה, ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במב  מפרט טכני )ד(  

 מיליה. יפקס ומספר לרבות מספר טלפוןוהפיתוח ת המערכו רשימת צוות המתכננים של הבניין, )ה(   

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

 נחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור  הרים וכר יצרף למסמכים האמוהמ  ות במבנה ובפיתוח.מכני ומערכות אלקטרו   

 מינויה. נה שתמונה( מיד עםת )הראשושל בעלי הדירו ציגות הזמנית או הקבועהאותם לנ ורלמס   
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 הערות כלליות ואזהרות   –ספח ב' נ 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

   ן הישראלי,תקנות התכנון והבניה והתק  אכות יהיו לפי דרישותכל המוצרים והמל .1

 . 2010-ש"ע( ת3מיתקן 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(.יטה אינדיווידואלית )לקל              

קיים הסדר אחר המבטיח שבכל אם  ליטת שידורי החובהלקנטנות מיתקן לאמחובת התקנת החברה ית לפטור את רשא הוועדה המקומית  .3

 .דירה יהיה ניתן לקלוט שידורי חובה בלא תשלום

בהן הן   נו את צורת ו/או גובה החללו/או סגירה אחרת ויש כאמור יכוסו בתקרה קלהגז וכו'  מיזוג, חשמל, תקשורת, מים, ביוב,ן: כגומערכות  .4

 עוברות. 

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

 צוע המק ולכללי התקינה לדרישות בכפוף  הכול .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

ת ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות רופוי קיבחי. ת לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםעשו מרווחים )פוגות( במידובחיפוי ובריצוף י .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 ןי ניקני הבלרבות שימוש במת חייב לאפשר גישה חופשיתים אחרים סמוכים, הקונה מתות הבניין ו/או בניינ המשמש

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

 ו רעילים, באריזות פתוחות או סגורות. ים הפולטים ריחות חריפים אבמחסנים דירתיים חומרחל איסור חמור לאחסן  .8

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

 ובתפקוד.  אופן שלא יפגע בשימושוב ונפרד למחסנים בלבד הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף 

אך לא   ים ליצור הפרעהתליית כביסה, מקטינים החלל ועלולר  ו באזוהמים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנשל דוד    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

 ת לרעשים ומפגעים. התקנו

להתקין מערכת מיזוג אוויר לרבות הנמכת  ם( בדירה, והרוכש ירצה ריפרינקלאוטומטית )סקיימת מערכת כיבוי אש יתכן ווהואיל   .12

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

מנת  ל וזאת עהראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה   פן תכוף לפחות בשלוש השניםהמוגן, באו ורר המרחב חשוב להדגיש כי יש לאו  .13

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

  , מחסניםגון גינות, חניותשר יעברו בשטחים פרטיים, ככלל הדיירים במבנה ואיתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות  .14

 ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט.  רןת, מספומרפסות פרטיו

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

 הווים חלקים משותפים.  הבניין, ומ

 נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.י לו דרכ ם, מעברים ואפיברכבים כבדים על שביליעה נסי .16

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

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

[, תגברנה הוראות  11.12.2017 – 12]מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1להוראות נספח ג'תירה בין הוראות המפרט ס קרה שלבמ .19

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

 תגברנה ההוראות. 
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 לת זיכויים  טב  –' ג נספח

 

 
 הערות מיוחדות 

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

 ים מע"מ.  כולל להלן המחירים הנקובים  .2
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