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

 באר יעקב שם האתר 

  
 *B3-1 דירה מדגם 

  
 חדרים  4 מס' חדרים 

  
 4-2 מס'  קומה 

  
 6,10,14 מס'   דירה

  
 "( רב קומות "  רים מגו ) 3 ין הבניסוג מס' / 

  
 214 מס'  מגרש 

 

 שרבט בע"מזוהר וצפריר 

 07.10.2021ך: תארי 
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 ם י נייתוכן ענ
 

 פרטי זיהוי פרק א.
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף 
 .(2.1-2.2כש )רוה זכות שהקונוהבעל הקרקע   :2סעיף 
 . ניהן וחבבניין, מחס הדירה מיקום  : 3סעיף 

 אור הדירה. ית   :4 ףסעי
 חישוב שטחה. ואופן  שטח הדירה  :5סעיף 
 (. 6.1-6.7ואופן חישובם )  ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את     ה אורי לדהמוצמדים  נוספים  שטחים רוטפ  :6סעיף 
 ג(.-)א סטיות קבילות    :7סעיף 
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.   :8סעיף 
 ד.לשן הונלתכראי פרטי מהנדס אח  :9 סעיף

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

 
 . (1.1-1.6כל קומה ) של הדוומות ויעקניין, ה הב אורית   :1סעיף 
 . (2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף 
 .יםזר אור הדירה, חומרי הגמר ואביית   :3סעיף 

      גובה הדירה.      : 3.1סעיף 
 הצמודים לה. בדירה ושטחים  רים וגימורים דחמת יש( ר2לה )טב : 3.2סעיף 
 . (3.3.1-3.3.3צה )ארונות מטבח ורח  : 3.3סעיף 
 קן לתליית כביסה. ת מ : 3.4סעיף 
 רשימת דלתות, חלונות ותריסים.  ,(3)טבלה  : 3.5סעיף 
 . (3.6.1-3.6.8ה נוספים )ואביזרי אינסטלצי ,ברזים( כלים,) מתקני תברואה  ,(4)טבלה  : 3.6סעיף 

 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת )  ,(5)טבלה  : 3.7יף עס
 (. 4.1-4.8)בדירה  םרור/חימומתקני קי   :4סעיף 

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

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

 .רכות משותפותעמ   :7 יףעס
 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז ) : 7.1סעיף 
 (. 7.2.1-7.2.5י אש )לכיבו רים סידו : 7.2סעיף 
 חניה.    תפיץ במרולאוורור מא : 7.3סעיף 
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  : 7.4סעיף 
 ים לשימוש הדיירים.ר/חד : מערכת מיזוג אויר ב7.5סעיף 
 דואר. תיבות  : 7.6סעיף 
 משותפות נוספות.  ערכות מוים נקמת  : 7.7סעיף 

 (. 8.1-8.7חיבור המבנה למערכות תשתית )  :8סעיף 
 . תףמשו שרכו  :9סעיף 

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )י ת : 9.1 ףיעס
 ( 9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  : 9.2סעיף 

 ים(.בית משותף )רישום ופרט : 9.3יף עס
 מוד לדירה. כוש המשותף הצ רבלק חהשל  ורו שיע : 9.4סעיף 
 הבית.    החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף 

 רותים המחייבים בקשר אליו. יהבית המשותף, ובשבהוצאות  תפו עור השתתיש : 9.6ף סעי
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  : 9.7סעיף 

 
 נספחים

 
 . ףשות ת המ לקונה ולנציגות הבימסמכים נוספים שיועברו  נספח א' 

 . הערות כלליות ב'  חפנס
 זיכויים. תנספח ג'   טבל
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 *B3-1 : מדגםדירה  . באר יעקב  שם האתר: 

 חדרים  4 : חדרים  מס'  

 __ דירה מס':   

 __ : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   יהחנ   

 "( קומות רב  )"  מגורים -  214  : סוג הבנייןמס' /   

 3 מס':  רש מג  
 
 

 "מפרט מכר" 

 1974  – ד (, התשל" )דירותלפי חוק המכר  

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

 ים שונים( י ניין חיובים וזיכו ע ב

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ( "החברה"או  ת"/וכר"המ )להלן    "מ בע שרבט ריצפר זוהר ו:  בין זה לחו  נספח

                                              ת.ז        לבין:  

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

 

       מתאריך:

 

 פרטי זיהוי     א.
 

   המשך.המקומית ב יקבע ע"י הרשות :ומס' בית  רחובבאר יעקב  :ישוב .1   

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

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

 .1019תמל/ במקום:החלה  תכניתה  1.2

 

 אל )ר.מ.י(.קרקעי ישרמ תרשו :רקעקה לבע .2  

 .חכירה :הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .מקרקעי ישראל רשות :שם המחכיר  2.1

   _  __: החכירהתחילת תקופת     ___ תקופת החכירה:  2.2

 

 ( "ירהד"הלן )לה ה:ס' וקוממה דיר .3

 

, המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –)להלן ן דירתי וגמ חבמר, הנ שי  חדר ,חדר שינה הורים ,לאוכ נתפי , מטבח, כניסה, חדר דיור בדירה: .4

 . ר(דר דיוחמ ה א)יצי משסת שמרפ שירות,מרפסת  חדר רחצה הורים )מקלחת(, ,( אמבטיה) כללי חדר רחצה, פרוזדור
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   ההדיר שטח .5

 :כללים אלה המחושב לפיו  __מ"ר _____ :שטח הדירה הוא

 קירות החוץ של הדירה. ניים של העוברים על פניהם החיצו ידי הקווים ר עלהנוצ בתוך המצולעטח הכלוא שה )א( 

   –לעניין זה 

  בינה לבין שטח משותף  ,שמת השירה לבין מרפס דה ת בין ו, לרבוצה להה לבין מה שמחקיר המפריד בין הדיר  –" קיר חוץ " (1)

 .חרתת אתוכני דירה אוינה לבין או ב בקומה

 במרכזו של קיר החוץ;  רה אחרת יעבור קו המצולע האמורין דיה לבהדיר ץ מפריד ביןשר קיר חואכ

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

 .דירהב כל המפלסיםסכום שטחי  הייה  ירהח הדטשכל מפלס בדירה; לגבי  פלסית יחושב ויפורט השטחרב מ הבדיר (ב)

 והאופקיים;  ים המשופע המשטחיםחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל שב פעם אשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחו (ג)

 . המדרגות מהלך  ו עולהס  שממנף למפלח יצור השט

  1970 –"ל ת(, התשואגרונאיו  , ת תריהלשה )בקניה בהש בתקנות התכנון ולנדרואם ים שגובהם תכללו רק השטחיישטח בחישוב ה (ד)

 ה להיתר(.  תקנות התכנון והבניה )בקש –)להלן 

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

 

 :עדי דירה באופן בלהמשמשים את ה צמדים לדירה או ומים הט שטחים נוספ ו רפי  .6

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

 ._______מ"ר: בשטח, אחת מעל בלבד[ א קומההנמצ

 המוצמדת(;  מקום החניה  ןסימו )יש לצרף תכנית שטחי החניה עם  ________ : מס' מקורהחניה  6.2

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

 אין. :(3)שטחתי במרתף דיר .46

 אין. : גג מוצמד לדירה בשטח 6.5

 אין.: (4)בשטחחצר מוצמדת  6.6

 : שטח(ו)מהות  םיש לפרט  באופן בלעדי  ת הדירהא יםשמם או משדי מצ נוספים המו  חלקים/אזורים,/ש שטחיםי  אם 6.7

 (. ירההד  תס רצפך ממפלסתור יהיה נמוכר. )יתכן ומפלס רצפת המוכנית הממסומן בתכל שכ :מסתור כביסה

 

  .ן והתקנו בכפוף לאישור הרשות המקומית קע, רקחיצוני לבניין בקומת  ות המכר כשטח משותףי נ: על שטח המסומן בתוכהערה

רה ובמיקום  וצלונים וכו' בצו וכסאות, שימשיות , שולחנות ת חורףם, סגירני גון: דוכשימוש מסחרי כלתת   תי ארש ההחברה תהי 

 החלטתה.לפי 

 

 : םטחי שובי הישת לחהערו 

  המצולע הנוצר על ידי הקוויםך בתו אומרפסת הוא שטח הרצפה הכלת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1

קירות הדירה   לשם החיצוניים רפסת ועל פניהשל המ הבנוייםם או המעקיל קירות החוץ יים שנ וצ החי ל פניהםע םירהעוב

 הגובלים במרפסת.

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

 ה כדישיש ב לה חוצה מ והן רקעקה  הי הן בתחוםת כלשיז יה פיוף לבני כפבו ן יחסית לשושנת הרוחותמיקומה בבניי וף לפכ

 .סת לשמששיפת המרפחלהשפיע על 

בינו לבין חלק של דירה  ד מפרי  המחסןפת שטח הקירות; כאשר קיר וסבת ןהמחס  קירות וא ביןשטח הכל, הוא השטחו של מחסן  .2

 ו. אוהקיר במליכלל שטח יתף  טח משושבבל וג המחסןר יק  הקיר; כאשרמחצית הרוחב של שמתחת ל השטח קר אחרת ייכלל

 ס"מ;   20  ביבעו החוץ תלקירומתחת תיאורטי ץ של המרתף בתוספת שטח קירות החו, הוא השטח הכלוא בין מרתף חו שלטש .3

  כאשר קיר ל הקיר;חת למחצית הרוחב ששמת חטייכלל רק השד בינו לבין חלק של דירה אחרת ירכאשר קיר המרתף מפ

 במלואו.  יכלל שטח הקירי משותף  שטחבבל ף גורתמה

ט  מפרע ביהמופ חצר ח הבין שט  5%עד  יה בשיעור שליים בהיקפה; תותר סט , את שטח הקירות התומככולל חצרשל שטחה  .4

 המכר לבין השטח למעשה.
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 סטיות קבילות: .7

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

תותר סטייה גדולה  טח למעשה; ואולם לעניין שטחה של חצר ובין הש  6-ו 5סעיפים בין שטח כמפורט ב 2% ר של עדועבשי סטייה )א(  

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף 

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

     

8. 
 מ. ע"ב םי אדריכלימילוסלבסק "(:לכי רהאד" לן )"לה להיתר הששם עורך הבק

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

 office@milosarc.co.il :לא"דו  
 
 

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

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

 
 info@benabraham-eng.co.il :לדוא"

 

 

 אביזריה ניין, המבנה, הדירה, ציודה ור הבתיאו ב. 

הבניין או  חזית  ו אתנש בבניין, בתנאי שלא י וחלקים אחרים חרותאת רובחלוקה פנימית של דיינויים הכניס שלרשאי המוכר     *

 . ף ת שטחים ברכוש המשו

 אם יש כזה  ראליהתקן היש  שותות יהיו לפי דרי כאוהמלכל המוצרים  *

 

 נייןהבר ו אתי  .1

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

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

  ורים.גממות קו

  ותיר למסחר ולשת קרקע קומ כולל ה ,(215)במגרש  4או בנין ( 214ש )במגר 3הידוע בשם בנין  ריםוגמות" לרב קומבניין "

 ם.יד רומש /וקהעסת /למסחרמשמש  מות"וקהלבניין "רב  נושקין נוסף  ניכן בכמו  למגורים. קומות 18 ועוד

 .(1מס'  )כמפורט בטבלה רותף לחניה ושקומות מרת  2-3  מעל ,מגרש בכל ניםהבניי תשלוש

 אגפי. -רב דחהבניינים כבית משותף אשלשת בכל מגרש ירשמו 

 

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

 ורים;  ות למגדיר 13 :7 מס' בבניין הגבוה

 ;   ת למגוריםוריד 15 :8מס' בבניין הגבוה 

 ;ים בלבדהכוונה למגור, (*)דירות

 

 ,מגוריםלועדו ם שני רחד תכחדר או מער -"דירה"ר, נאמ"הגדרות"  1סעיף  4197 - ד"התשל( דירות)לפי חוק מכר  *()

 ך אחר.או לכל צור לעסק,

 



 ותנה בהיתר בניה מ
וכ   ך ער נ   מפרט  נויים רק ע פו לפני קבלת היתר  יו רש   "י ף לשי  ון ת התכנ ו

 

                       _________ __                                              ____________ 
 חתימת המוכר                                                               החתימת הקונ           

 

   ' , גב'א',   יםפחנס

 29  ך תו מ 6 'עמ 07.10.2021 : ך י תאר/ 12ש מהדורה " משהב -כן ת משכר ל מפרט מ  /*B3-1  דגם  /חדרים   4ת  דיר /214 ש מגרבאר יעקב    "מ/בע  בטשר  צפריר ו זוהר  יה/כות הבני א ל דמס

 

 ל קומה ה של כבבניין וייעוד פירוט הקומות – 1טבלה מס'  1.3 

 214 רשמגב ייניםנבה כלל משותפותמרתף קומות 

 תיאור ו א יוכינ

 קומה

מעל  /תקומות מתח

 כניסה ת הקומלס למפ

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 מרתף  תמקו

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

   . גותמדר י/רחד

 . מחסנים , מעברים, ת מיסעו  חניות,  כללי:

משאבות )בסמיכות  דרי מאגרי מים וח 

  מתקניםחדר/ים טכניים,  .(3לבניין 

  ים( למגורים/מסחר/משרד) ת ו ני טכות ערכומ

 והרשויות.   םננימתכת הלפי דריש

  אשר  בנייניםשל ה  ותאב שמ ה חדרי 

נים  , מוזהמרתף  בקומות  נמצאים

 . המשותףהמתקן מ

 

קנים  סופי של המתמם המיקו 

כות בקומות השונות יקבע  רע והמ

 ם. מתכנני לפי החלטת ה

 

וקמות  שונות הממ ומערכות  כןתי 

ים  ישרתו גם בניינד  חא  בבניין 

   .סמוכים 

 --- -1 מרתף  תקומ

  ות, / תלי ע מ מבואה קומתית, בניין:ל  בכ

   . םי מחסנ , ותרג דמ י/חדר

  ל, חדר חשמיות, מיסעות, מעבריםנח כללי:

  רכותומע  חירום, חדר ריכוז מונים, מתקנים 

לפי   ם(ורים/מסחר/משרדי מג )ל כניותט

 והרשויות. נים  תכנהמ דרישת

 

 215רש מגב םלכל הבנייני  קומות מרתף משותפות

 ר אותי י אוכינו

 מהוק

  ת/מעלחתקומות מ

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  ייןובעת לבנקה

מספר דירות  

 בקומה
 הערות וש ימהשסוג 

 --- -3 תף רמ תקומ

  ות, ת/ מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

 . גותמדר י/חדר

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

ת  כות טכניוערומם  ני מתקכניים, ר/ים ט דח

לפי דרישת   דים(משר/ם/מסחר)למגורי 

 הרשויות. המתכננים ו 

חדרי המשאבות של הבניינים אשר  

ם  מוזני  נמצאים בקומות המרתף,

 . תףהמשו קן תמהמ

 

  נים המתק  ל ש מיקומם הסופי

יקבע    ומות השונותוהמערכות בק

 ים. לפי החלטת המתכננ 

 

  מותוקממ ה ותומערכות שונ  כןית

ם  וכי מס יינים בנ ם ג ין ישרתוני בב

ים  סמוכ נים בניי וקמו באו ימ/ו 

 ין. וישרתו הבני 

 

 --- -2 ף רתמ תקומ

  ות, ת/ מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

 . גותמדר י/חדר

 . ים מחסנ , יםת, מיסעות, מעבר יו חנ :לילכ

)בסמיכות   חדרי משאבות מאגרי מים ו 

  יםקנ מתכניים, ר/ים טדח .(4לבניין 

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

 ת. שויו והר  נניםהמתכ דרישת  לפי

 --- -1 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי ת, מבואה קומתין: בכל בניי

   . מחסניםמדרגות,  י/חדר

ר  דחת, מעברים, חניות, מיסעו  י:לכל

(,  ן המסחרבסמוך לבניי – )טרפו אים שנ 

יכוז  ר  י חדר  ,( 8ן )בסמוך לבניי חדר גנרטור

מתקנים ומערכות כניים, ר/ים טדח  .יםמונ

  פי ל  ר/משרדים( למגורים/מסח) טכניות

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

 או תיאור וי כינ

 קומה

מעל  קומות מתחת/

 כניסה קומת הלמפלס 

 ( )ד נייןהקובעת לב

  ת מספר דירו

 ומהקב
 הערות שימוש ג הוס

 1 קרקע  ןנייבל סה קומת הכני

ים, מעלית,  כניסה, פרוזדור מגורים, מבואת 

ם, חדר  י רדיי דר לרווחת הדר מדרגות, חח

  ים, חדר אשפה/חסנ מלות, ים/ עגאופני 

לפי   כות טכניותרומע נים קתמ , רמיחזו 

 ים והרשויות. דרישת המתכננ 

 . תותפר מש חצ /צובר גז בפיתוח 

 1-3 ים רוגמקומות 
3 

 בכל קומה( )

ת, חדר  מתית, מעליה קו מגורים, מבוא

כות טכניות לפי  קנים ומערמדרגות, מת 

 ויות. ישת המתכננים והרש דר

--- 

 4 מגורים קומות 
 2: 7ין י בנב

 3: 8ין י בנב

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

לפי  טכניות  ומערכות מתקנים   מדרגות,

 יות. וש דרישת המתכננים והר

--- 

 ה עליונ יםמגור תמוק

 )פנטהאוז(
5 

 1: 7ין בני ב

 2: 8בבניין 

מעלית, חדר  אה קומתית, מגורים, מבו 

י  פ לות כות טכני ות, מתקנים ומערמדרג

 ות. שוי רים וההמתכננ דרישת 

--- 

 גג עליון

 ()ראשי
--- --- 

ם  קנימת חדר מדרגות, מערכות סולאריות,

לפי   פות/ פרטיות(,ומערכות טכניות )משות

 והרשויות. ים  כננ המת תש י דר

--- 

 --- --- --- 6 ת למגורים סך הכל קומו

 בבניין קומות סך הכל 
 . 8 : 7בבניין 

 . 9 : 8בבניין 
 . י( שא )הר כלל הגג העליוןומות לא נבמניין הק

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

 

 ר ואתי וא יוכינ

 קומה

  קומות מתחת/מעל

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 מהבקו
 הערות ימוש שה סוג

 ןלבנייקומת הכניסה 

 214 במגרש
 --- קרקע 

רים,  וזדופר  סה,מבואת כני  למגורים:

ווחת  י מדרגות, חדר לר מעליות, חדר 

ר גלות, חדע  , חדרופנייםחדר א , םהדיירי 

 ר. ו זח י , חדר מדחסנית 

, מרחבים  שטחי מסחר, מחסנים ר: חסמל

 ממ"מ(. ים )מוגנ 

  מערכותמתקנים ו ,  חדר גנרטור כללי: 

לפי    סחר/משרדים( ם/מיר)למגו  ותני כט

 והרשויות.   םהמתכנני  תדריש 

 ותפת. צר מש ח /תוח צובר גז בפי

 ןלבניייסה קומת הכנ

 215במגרש 
 --- קרקע 

רים,  דוסה, פרוזי נ כ  ואתמב ים:למגור

דר לרווחת  , ח ת ו גמדר  י ר דחמעליות, 

ר עגלות, חדר , חד, חדר אופנייםהדיירים

 דחסנית, חדר מיחזור. 

ים, מרחבים  נס חר, ממסח י ח טש מסחר: ל

 . מוגנים )ממ"מ( 

  ים ומערכות טכניות קנ מתכללי: 

ישת  לפי דרים/מסחר/משרדים( רו מג)ל

 תכננים והרשויות. המ

 ת. פת ר משו וח/ חצבפיתגז  צובר

 1-17 מגורים ת קומו
4 

 ( המקו  לכ)ב

  ת, פרוזדורים,מגורים, מבואה קומתי 

אשפה    תת, חדרי מדרגות, מצנחמעליו 

לפי   ותינ ות טכומערכ  םי , מתקנ )שוט(

 ויות. ש רדרישת המתכננים וה

--- 



 ותנה בהיתר בניה מ
וכ   ך ער נ   מפרט  נויים רק ע פו לפני קבלת היתר  יו רש   "י ף לשי  ון ת התכנ ו

 

                       _________ __                                              ____________ 
 חתימת המוכר                                                               החתימת הקונ           

 

   ' , גב'א',   יםפחנס

 29  ך תו מ 8 'עמ 07.10.2021 : ך י תאר/ 12ש מהדורה " משהב -כן ת משכר ל מפרט מ  /*B3-1  דגם  /חדרים   4ת  דיר /214 ש מגרבאר יעקב    "מ/בע  בטשר  צפריר ו זוהר  יה/כות הבני א ל דמס

 

 ר ואתי וא יוכינ

 קומה

  קומות מתחת/מעל

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 מהבקו
 הערות ימוש שה סוג

 מגורים עליונה קומת 

 וז(טהא)פנ
18 2 

פרוזדורים,  אה קומתית,  מגורים, מבו 

אשפה    תח, מצנמדרגות חדרי  , תמעליו 

י  לפ תו יטכנ   תוכרנים ומע וט(, מתק)ש

 והרשויות. דרישת המתכננים  

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

,  ת ובמשא וחדר ם י ממאגר  חדרי מדרגות,

כות  ומער  םמתקני  מערכות סולאריות,

י דרישת לפ  ת(, פרטיו   טכניות )משותפות/

 שויות. המתכננים והר

  חדר המשאבות  :215במגרש 

המשאבות  לכל המגרש, משותף 

שבחדר תקבלנה הזנה מהלוח  

 הציבורי של הבניין. 

על לוחות המשאבות יהיו מונים  

פרטיים אשר יאפשרו לדיירי הבניין  

להתחשבן עם יתר הדיירים  הגבוה 

 . בפרויקט

 --- --- --- 18 רים וגסך הכל קומות למ

 בנייןקומות ב סך הכל 
 . 21 : 3בבניין 

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

 

  :והבהרות הערות

  .ניהבה ירת יהבהתאם לייתכנו שינויים בטבלה  (א)

 בניה  הו נון קובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכסות היא הכניסה הלציין איזו מהכנין, יש י לבני אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 [. (רלהית )בקשה  

 מגרש( לקומות שמעל קומת הקרקע. )בכלעסוקה/משרדים ני לבניין המסחר/תפרט  יו ביט הז טלא ינתן במפר    )ג(

 

 : מגורים בכל בניין ראשי( ) ףתשו מ ותג רדמחדר  1.4

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

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

 ; גגה לספלמעד  -3 תף מר

 ן. יא  חדרי מדרגות נוספים:

ו/או עם  ותהיה חשמלית ללא 24.81ת מס' וות התקן הישראלי למעליריש לד איםהמעליות תתיש;  :מגורים ן יי בנכל ב יותמעל 1.5

   ;3 :3,4 ניםבבניי  ;1 :7,8ם ני בבניי  :בניין  לכב יותהמעלר פ מס .תחדר מכונו

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

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

 . (ןידכל  וראותלהתאם , בהיןבני  בכל  )באחת בלבד .בלבד 3,4ם  ניבבניי  יש :)*(וד שבתמנגנון פיק

 לכלולתקרת התא  מעקה ועדמגובה ה האעל הקיר באחורי תותקן מר . כייםנא"ם בלוחות פלב ופויצ  קירות התא :תאכל  גימור

צבוע בתנור או   ייה צבועה בצבע סופא תהת התקרת. תמ"מ לפחו 27 שלי ו שיש בעוברניט א גופה בצא תפת הת . ריצרוחב התא

קומת הקרקע  )במלא  היהיה מאסף מט  :יותית/פיקוד המעל יפה.ישירה או עק   הרתאו קן בהתת ותומונמכ רהקתתכוסה ע"י 

 "יעד". פיקוד  פיקודהיה תר יה או יו מעליות  ושלש בוצה תהיינהמידה ובקונים(. בו יהכ מאסף לשני 

 הקומות:  פרמסאם ל בהת נקבעתהמעלית  תרו מהי 

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

 . ןאי מר:עמדת שו  1.6

עיף  לס  תאםבה להו י ו/או חב' הנ יןרי הבנייי ד  נציגות י"ע  קבע ת, שהפעלתו ת נון פיקוד שבג נמעלית בעלת מ ונה ב כו ה כי ר הבמו  –"מעלית שבת"   *()

 . 1969-קעין תשכ"טבחוק  המקר ז'  59
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 : (יםמגור )בכל בנין  מרין ועבודות גחומרי הבני  .2

  .בשילוב רגילהמתועשת ו :בניהשיטת ה; השלד י תכניות מהנדספל שלד הבניין: 2.1

 ; השלד מהנדסישובי לפי ח  :עובי  .םטרומיי/ועשיםים מתטנ בטון מזוין מאלמ ו/או יןבטון מזו  :רמו ח :ת קומת קרקעררצפה ותק 2.2

    . 1חלק  1004מס' י אלשרי ןתק  פיל סטי:בידוד אקו  1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד 

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

   .1חלק  1004' מס ישראלילפי תקן   ד אקוסטי:ידו . בעץיות הטללפי הח :בשיטה

  לי למניעת החלקה.ראישה קן תשות הם לדרי גורים יהיה נגד החלקה בהתאניין המבריצוף 

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

   .1045לפי תקן ישראלי מס'  :מי רבידוד ת .נים הרלובנטייםקתשות ה ודרי  לפי הנחיות היועץטום: ז ואי ו ק שיפועי ני 

  לובאם מכל .השלד מהנדס תיונחה ו התכנון האדריכלי לפי הגילר בובשיל מתועשת למחצה, /תועשתמ :ץ ת חוקירו  2.5

 , (אחראו  נגו י )איטבלוק תאאו  ,גבסבלוקי  גבס,חות ול ובצד הפונה לדירות,החוץ קיר  ת שלימ ינ בדופן פ ,למחצה מתועש/מתועש

 .  1045 ס'י מראלשי  לפי תקן :בידוד תרמי דס. הנמהן נו תכלפי : עובי  מידה בתקינה הרלבנטית.ף לעובכפ להכו  

 .י ראלן התקנים הישירוק" של מכו  ן "תו תק ים יהיו בעלי פנת רו י קצבעי תקרות ו 

 חוץ: קירות גימור  2.6

 ניה. הכל לפי התנאים בהיתר הבקרמיקה.  תחיפוי קשיח דוגמו/או ,  יתותמלאכאבן   ו/או  טבעיתאבן  :עיקרי  ,פוי י צ/חיפוי  2.6.1

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

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

  ס נד ה מ   ת יו נח ה פי משולב, ל אוו/ (אחר וא /ו)איטונג  יבלוק תא אוו/בלוקי בטון   אוו/ ן מזוי בטון  ירות: חומר:דהן יפרדה בהקירות  2.7

 .  1חלק  1004י הנדרש על פי ת"י  סט קו הא   ד מקרה יעניקו את שיעור הבידו   ל כ ב ו   האקוסטי,   והיועץ לד  הש 

 .נון האדריכללפי תכגובה  משולב לפי תכנון המהנדס,  או/וק לוב אוו/בטון  :חומר וגובה :ככל שיש() תו מרפס רדה בין הפ קיר

 :מדרגות י /רדח 2.8

גות  חדרי המדרל טיוסק אהבידוד ה ;לפי חישובי המהנדס עובי: .בלמשואו בנוי  או ן זוי מבטון  חומר:מעטפת: קירות  2.8.1

 ת כל דין.וראויבוצע על פי ה תוהמעלי

וק" מטעם מכון בעל "תו תקן יר לי )ע אקרייח וצבפנלים( כדוגמת הריצוף + ט ) םולייפש ב חיפוי ומר:פנים: ח ירות גימור ק 2.8.2

 . לתקרה הישראלי( עד התקנים

 הישראלי(.  םניתקה  ןובעל "תו תקן ירוק" מטעם מכ) יסינטט דיסוטיח   ומר:ח ה:רקר תוגימ

  דרישות התקנים הרלבנטיים,להתאם בלבן אצו צמנט ר ט אוורצלן  גרניט פאו  ה רו מאבן נסויהי המדרגותת: רגו דמ 2.8.3

 קה. לחד הכנג ספסיםים מחורגות ומשטחי הבניים )פודסטים( ופסלים תואמים לאורך המדשיפולות בעו

 כל דין. יפיבוצע על  מעלית/יותוהת גו רדהבידוד האקוסטי לחדר/י המ :י טדוד אקוסי ב 2.8.4

 . 1142, בהתאם לת"י (דחז יאות משולב )לרבמבנוי ו/או מתכת ו/או  :דמאחז י  /קהמע 2.8.5

   .המדרגות י/ חדרבאמצעות  :גיה לגלע 2.8.6

 : קומתיתמבואה )לובי(  2.9

  קרמיקה או גרניט או)שיש(   אבן נסורה ת גמוד, בחיפוי קשיח יהיהפנים  רות יק גימור  ומר:ח קומתית:  ואהב מ יםנרות פר קי מוגי 

  כון התקניםמטעם מירוק" בעל "תו תקן )טיח וצבע ע וציבח שיקהחיפוי מעל ה ,חותלפ  דלתותמשקופי ה הבוגרצלן, עד לפו

 עד לתקרה.  (יהישראל

לא   מונמכתה קרת שלבמקרה . הישראלי( ן התקניםוכרוק" מטעם מי  ו תקן"ת בעל)טטי נ סי די ס+  יחט תקרה: חומר:גימור 

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

 :יתאשר סהני כ )לובי(מבואה  2.10

  תלשקוף דמ בהגועד ל לפחותוצלן, ניט פורה )שיש( או קרמיקה או גררוי קשיח, כדוגמת אבן נס פוחי :מרחו  :ימור קירות פניםג

 .הישראלי( םימטעם מכון התקנ "בעל "תו תקן ירוק )י יל קרא בעהחיפוי הקשיח יבוצע טיח וצ למעהכניסה. 

 טיבית. ה דקוראו תקר תקרת משנהו/או  ק"(,ירו קןת ל תוע)"בטטי סינ  סיד+  טיח: מרו ח :תקרהר ומי ג

העומדים בתקן  ו "ר, מ 0.64-ד לא יפחת מדוהאריח הבשטח לן. צט פורג גרניאבן נסורה )שיש( או אריחים מסו :רחומ :ריצוף

 . למניעת החלקה 2279י לאשרהי
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עי צבוע ן טבבטו ר:חומ  גימור תקרה:ין סינטטי. לבבמע וצבמשולב,  ו/אוטיח  ו/אוי  בטון טבע :הי נקירות חור מ י ג  חניה מקורה: 2.11

סימון חניות, עת, כולל פובמסעה לא משק חלומ וןטבת.  קומוה בין  משופעתבמסעה  בטון  רצפת חניה:גימור . יטבמלבין סינט 

 ועה.נתט לפי הנחיות יועץ הלושיו ורמספ

לפי   דומה,חומר   ן סינטטי דוגמת פוליסיד אויבלמבע צטיח +  קרה:קירות ות: חריםטכניים וא םי רחסנים, לחדלמ םפרוזדורי 

 .החלטת החברה

  :חדרים לשימוש משותף     2.12

 מה. כדו( ויושיה )ככל כנייםים טר/חד

   -יים נם טכבחדרי :רהקת רגימו . (כו'ו םיארונות חשמל, מ  )למעט גומחות,יסיד, ולפ  תמוגסינטטי ד צבוע בצבעטיח  :תו רגימור קי 

 . ירוק" מטעם מכון התקנים ןתו תקבעל "כל הצבעים,  סינטטי.ע צב וע בבבטון צ       

 . בשולאו מ ןרצלפו וא ראצו ה או טאריחי קרמיק  :גימור רצפה       

 לפי היתר הבניה. , הנמובורות לאשפה ט : אצירת אשפה             

 

  :תהערו 

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

הישראלי    קן התת ם לדרישו התאיהיה ב ותפים(שים המובשטח )בדירותנים חלקי הבניין השו בצוף  י רה דרגת מניעת ההחלקה של .2

    .החלקה תעלמני  2279

 

ידי מערכת ת על לטנשית הלחשמ ת פתיחהגת, בעלזוגום מאלומיני ת לד התהילבניין   הסיהכנדלת  :ן ניי בל יתאשר דלת כניסה 2.13

  .ומחזיר שמןטרקום  אינ

 מחזיר שמן. ש, כוללת אדלתו  :גותדרמ רדלתות חד 2.14

 .חות פדלת טכניים:ים רחדות דלת  

    (.בדבל תומו הק י רב יניני בביש ) :מתי וקת לובי תו דל 2.15

 .יש :יםותפמש וחלקים   חדרים ,םיי כנים ט/חדר חניות, ,ותמדרגות, מבואות קומתי  , לובי, חדרן בנייכל לה בכניס, הורתא 2.16

  ןצחול קומתית האמבו/תדרגור המקבועה בחד לילהורת בת לתאשגנון ה, ומנור בכל קומאהדלקת   חצןהיו לים יור מג הבבניין               

   .יתמת ה קומבוא /ותדרגר המדאור בח  תקלדה להדירך המתו

  יכל.דראה עיצובבגוון לפי   י בלבד(החיצונ  קםציפוי אחר )בחל אור בתנו פח מכופף צבוע ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

  או , ןסחמלכל רד נפ  מונה תנילופין התק חלאו  ,נפרדונה המחסנים למהחשמל של כל ת ונר הזחיבו :דירתייםנים במחסרה תאו  2.18

 . בחירת המוכר והחלטתו עפ"ימשויך המחסן אליו ירתי דהלמונה          

 ים  של הבניין/ ף המשות כושהר שמל שלהחת כהזנה ממער : יש.יות משותפותטרומכנלמערכות אלקלתאורה ו  מלר חשו חיב 2.19

 סמוך  יין הנבקמו בימו  ו/או  ין הסמוךי נבבקמו ימו אך ין,  י נבאשר ישרתו ה פותותת משערכול )יתכנו מנדס החשמנון מה כלפי ת  

 ת(. ווישרתו גם הבניין, בכפוף לאישור הרשויות השונ   

 . תקומימ הות רש ה שתלפי דריר יהיה מספ. עיצוב הארמו ובניין חיצוני   ן יותקן מספרהבניי בחזית מספר בניין: 2.20

 

 ( י ו פרטי זיה – 'פרק אור בלאמ ירה )בנוסףתיאור הד .3

 : *ההדירבה גו  3.1

 מ'. 2.50-לא פחות מ תית התקרהתחוף עד פני הריצ מ דירההגובה    

 מ';  2.05 -לא פחות מ :רוזדו רגובה חדרי שרות ופ   

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

שטח ה בדירבה הגו . בכל מקרההנמש  ותותקריות נמכות מקומ יטות, הלכות, ברת, מעת קורולמעט תח: רההע *

 . תקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דיןפי הרה על בי חלקי דיע לגוהקב  ימלינ ימה
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 .ם אותהמשי המשלה או ם די צמבדירה ובשטחים המו  גימוריםדרים ו רשימת ח – 2טבלה מס'  3.2

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

 (1)רותיקחומר  אור י ת 

 ( 2)רותותקרות קי רגמ
 (4)יחיפוי ות אריחדימו

 ( )בס"מ

 (4)וחיפוי  (3)ףריצו
 מידות אריחים )בס"מ( 

 ריצוף
מ"א   / "רי למומחיר לזיכ

 חדשים  בשקלים
 רותעה

 . בהמשך  וט בהערות פר ראה אין ( 3)ה רא ( 2) אהר ( 1)בלוקי בטון  בטון,  כניסה 

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

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

 ראה פרוט בהערות בהמשך. 
 ןאי ( 4)ראה  חתון ת ן  רו א   משטח   חיפוי מעל 

 . שך בהמ ות ערה פרוט בהאר אין ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)ון בלוקי בט , ון בט ל אוכ   נת פי 

 . ות בהמשך הערט בה פרואר אין ( 3)ראה  ( 2) האר ( 1)ן בלוקי בטו ון, טב ר וזדו ר פ 

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

 . שך מבהערות בהראה פרוט  אין ( 3) הרא ( 2) אהר ( 1)טון וקי ב לב בטון,  ה שינ   ר ד ח 

 ממ"ד 
 ן  זוי מ  בטון 

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

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

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

 . ךבהמש ראה פרוט בהערות 

 אין ( 4)ראה  ןלפורצ  טגרניחיפוי 

 ם רי ו ה ה  חצ ר חדר  
 ( מקלחת ) 

 ( 1)ן בטובלוקי  בטון, 
 ןאי ( 3) ראה ( 2) אהר

 . שךבהמ  בהערות  פרוטה אר

 אין ( 4)ה אר לןגרניט פורצחיפוי 

 . בהערות בהמשך  טוראה פר אין ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)טון ב י לוק , בון טב ת ו ת שר פס מר 

 אין ( 3)ראה  2.6יף ע ס אה ר ( 1)טון בלוקי ב  בטון,  ש  שמ   מרפסת 
 . 2.6ראה סעיף קיר חיצוני ציפוי  חיפוי/

 . שך בהערות בהמ ראה גם פרוט

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

 י  ת ר די ן  מחס 
 או מחסן מוצמד 

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

תכנון   פיחסן ל ירות מעובי ק 
 יןכל דולפי   נדס הכל/המי האדר

 

 

 בלה: טלת הרו בהו רות עה

  :רותחומר קי  ( 1)

 הלן: לס בתנאים בגס או לוחות קי גבלאי/בון ת בלוקי בט/בטון/בלוקי בטון :מויים שע יו הי ם בדירה  צות הפני ומחי  קירות

 מ"מ לפחות. 0.6 רופיליםעובי דופן הפ -

 .חות"מ לפמ 70 םילירופרוחב הפ -

 אלי(.רנמי / תיזכוכ /ם סלעיצמר ק"ג למ"ק ) 12ות חל לפות שיפבצ 2בידוד " -

 :יהיו אחד מאלה מחיצת הגבסמכל צד של 

בעל  לנגיפה חות, מחוזק ומשופר מ"מ לפ 15.9לוח בעובי  ילופיןו לח(, אמ"מ לפחות )מחיצה דו קרומית 12.5 וביבע תלוחו 2 -

 (. תק לפחומ"/ק"ג 1000) הבוהצפיפות ג

 . ותהלוחספק היצרן/רטי ומפ  ותאתאם להור הבו צוע יהי הבי פרטי

 למפרטיו.  םתמאהת תר בכתב את הלוחות ויאשוד אחר התקנ ות יבצע פיקוח צמחופק הל ס יצרן
 

ו אל  ל קירותשמעטפת הפנים ן שניתצה, ועשת / מתועשת למחת בשיטה המ םיהחוץ מבוצע קירות כאשריה, בבניה רוו :קירות חוץ 

בידוד ": 1045בת"י נטית לרבות בהרל הנבתקי הדלעמי ף פול בכ. הכבלוק תאי ואבטון  בלוקבס, ג קיוות גבס, בלה מלוחויעש היהת

 בטון. מבלוקי "י היצרן "כעמידים למים" או ע ים המוגדריםת בבלוקירוהק  ויבנמקרה  רחצה בכל בחדרי, ל מקרהכב. (" םל בנייניתרמי ש
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 :תו קרת/תקירו  גמר ( 2)

 בהתאם הוגן הגמר יהי הקירות. במרחב המ יה שלנבר החומל  התאםאו באקרילי בע + צח יטת יהיה, ילונקונבנציניה : בבירותגמר הק

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

 לבן.  :ון גו  .יליר+ צבע אק העורף  פקוד יותהנחל בהתאם המוגן הגמר יהיה בחבמרינטטי. + סיד סטיח  :ותמר תקרג

 .ןב: לון גו  .ליריאקע בוי(: צפללא חי )בתחוםצה חדרי רח קירות ב גמר
 

 

 :סותפררות במקי  גמר

 לא תשלום נוסף.  לתות זיח הל לכה כדוגמת פסות יהי רות במרגמר הקי

וי  בנ  או םנטיילבהרתקנים ה התואמת לדרישות משולב עם זכוכית אלומיניום  הקקבע אחרת(. מעלא נ באם) :תעיצוב מעקות המרפסו 

 זית. גמת החכדו

 . ים הישראלי נקם מכון הת" מטעקו רתקן י  ו עלי "תהיו בפנים י  וקירותת רו בעי התקצ כל

 

   :ריצוף ( 3) 

 ת. ו לבנטיקיקה הרישות התקינה והחרד(, סוג א' העומד ברצלןט פוה יותקנו אריחים מסוג פורצלן )גרני רבדי יםרדהח ותמערכלכל  

 ח. י קשיופיירות חקבגמר הצוין אם כן  ת, אלאחולפס"מ  7 הבבגו מר הריצוף רות מחויק ל היקף הבכשיפולים  הריצוף יכלול

  .וליםיפשבך רצושיח אין פוי קץ מחופה בחיבהם קיר החו תבמקומו

ם  ה התואמירמכל סד ת/גווניםו דוגמא 3-וף וסדרות של ריצ  4 ,תג לקונה, לכל הפחויצי מוכרלכל מידת אריח, המיועד לריצוף, ה 

 לי. ניטר רי הגוון בבד מהם ות אחם, לפחית מגוררודי בשימוש ב יחיםפוצים ושכגוונים נ/לדוגמאות

)למילוי  של רובה נים גוו  שניהמוכר יציג לקונה בחירה בין (.  LAPPATO) "תילק "מבריק חמור רות תהיה בגיאחת מבין הסד  לפחות

 .כהה ר וון אפוגב אחרתר והיבה בגוון אפורת  חאפוגות, בין אריחים(.  -קים שימ

  הספק(   והצהרת  אישור  י " פקה )עפ לאס   תן ני   ו נאי   "מ ס  45/45ת  דו צוף במי י רבמידה ואריח ל   
 להלן:  אריח חלופי כמפורט דות  ו מייה חייב להציע לקונה סדרה נוספת א יהולם א   ו אל  ות ריח במידר מהצגת א היה פטו המוכר י 

   היא להחלטת המוכר( : )הבחירה בין החלופות    

 בנוסף    אריח במידות חלופיות    א. 

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

 ר ניטרלי;היב  ם בגוון ה מ אחד    ת לפחו ,  ת מגורים ו רי בד   ש מובשי  כיחים גוונים נפוצים וש מאות/ וג ם לדדוגמאות/גוונים התואמי   3-ו 
העומד  . ( גרניט פורצלן )  ן פורצל אריחים מסוג  .  סוג א'   . ס"מ   60/60במידות  ם  יחי רא   : ( ות מרפסו צהרח י ט חדרע)למ ירהבכל הד וף צי ר -

 .ת ו לפח  R-9החלקה לנגדות  תה  ת ג ר בדו   ת ונטיב הרל  ת התקינה והחקיקה ודרישו  2279בדרישות ת"י  

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

 R-10 רחצה  י בחדר   -  לקהגדות להח דרגת התנ נטיות וב ב והחקיקה הרל   ודרישות התקינה   2279ות ת"י  העומד בדריש. ( גרניט פורצלן ) 

 .לפחות    R-9ם בשירותי ,  ות ח פ ל  R-11חת  ל ק תא מ   וברצפת  , לפחות 

. ( גרניט פורצלן )   פורצלן וג  ס יחים מא'. אר  סוג ס"מ.    25/33"מ,  ס   33/33ס"מ,    45/45  ות ידמ מ  ר י הדי ת לבחיר  :שמש תסבמרפ ףריצו  -

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

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

 

  :רותי ק י חיפו ( 4) 

התואמים  סדרה מכל  גווניםגמאות/דו 3-סדרות של ריצוף ו 4פחות, לכל ה לקונה,וכר יציג מיועד לחיפוי, המ לכל מידת אריח, ה  

 יטרלי. נ רוון בהי בגמהם ד  חא חותם, לפמגורית רומוש בדי ישם ב צים ושכיחיים נפוונגו/וגמאותלד

לוי  )למירובה  גוונים של 3 ונה בחירה ביןהמוכר יציג לק (.  LAPPATO) "תיחלק  ק"מברי לפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור  

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

אריחים  , קונההבהסכמת , להציע אירש אההמוכר יס"מ.    30/60במידות  .  ( ן פורצליט  נגר)   צלן ר ו פ וג סוג א'. אריחים מס :הרחצ י דרבח -

   רה.במחיר הדיי נו ס"מ ללא שי 33X33ס"מ,  20X50ספות כן במידות נוו רטבמידות דומות למפו
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  -וי ועד לתקרה החיפמעל . ותחלפ הדלתף משקונוי מהמחיר עד גובה שיא נה ללקו ה במידות לבחירת צהחר י/רדחב רותחיפוי קי

 . טיח + צבע אקרילי

 : טיח + צבע אקרילי. י ובקירות מעל החיפומ'.  1.50ה  ט בחדרי הרחצה עד גובכמפור תי קירות במידו ופ חים ית וריבחדר הש

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

ן של החיפוי יועל סף ה י התנור וסביבו בקו ה מאחור  ם פוי קירות תואי ח  -  BI  ת אינו ביחיד .  כאשר התנור ( ון חת)מעל ארון ת   ה עבוד ה 

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

 . ותה לגמר הקיר זהיקה וי קרמ יפח ו יקוסט א ידודמובנית כולל ב סגירהע וצה תבילוג לצנרת

ת מעבר מים לחלקי ניעלמ םנטייבהרלם נישות התק ת כל דין ולפי דריהוראו ים יאטמו לפטובירם  ריוזאקזים בת והנהרצפו הקירות, 

 ם סמוכים. ירדחו/או  בניין

 

  ת:רו הע

  רבעמ עתנטיים למניבהרל ישות התקניםדין ולפי דרהם ייאטמו לפי הוראות רים הרטוביוזבאם זירצפות והנקהקירות, ה ם:איטו 

 . ם. סמוכי םריבניין/חדחלקי מים ל  

 . ס"מ 2 -כעד ל ש שייתכן הפר ,חללים סמוכיםבין ל  ומרפסת שרות, רחצה, ממ"ד ירדחירה,  לדיסה בכנ – הפרשי מפלסים

 .בגובה לפי כל דין)מדרגה(  נמךמו/מוגבה יתכן סף גג,/ביציאה למרפסות שמש 

 עד גובה "אריחים שלמים". ו א ,לפחותה בטבלובה המצוין גל עדשה יעת ירוק הי ופגובה חי  - ותפוי קיר י ח 

  החברה. החלטת    ס"מ, לפי   60  -פחות מ   ן כ ור שא ות  באם יש פינות קמור   , PVCם או  ו יל אלומיני פרופ מ ת  נו י פ   יבוצעו   –וי  פרופיל פינות בחיפ 

 ה. ף בדירו יצהר לשה קרש ו/או הב ליטובצע תלא  הרהחבי פק יודגש כלמניעת ס - הרקהבליטוש/ 

 שתותקן   וככל  ,נית המכרכ, בתולכלב וא /במדויק ו ,ןתסומ ר כי לא בהכרחלפי החלטת החברה, מובה ,ןקתותבאם – תרה/ו , קו רגולהפ 

  האדריכל. , לפי תכנוןבולמשו/או יום אלומינו/או  פלדה ו/או ןעץ ו/או בטו מ הויעש תהיה        

 ארונות למערכותמחופים, בגב ארון מטבח,  תות ית וחזרו י קילמעט בשול ת,חומ לפס" 7 ובהגב  ,ף ור הריצ ם( מחומ)פנלי – םי לשיפו 

 ינות )גרונג(. יטום פ קים, ללא ל ושיפו וייפח .ם טכנייםוריואז

רש  נד וצ לריצוף טרא ת.לפחו מ"מ 3 של ת(יחים )פוגוע מרווח בין אר צובינדרש וחיפוי, נים לריצוף  ות התקלפי דריש – (ותוג )פ מרווחים

 לפחות. "ממ 1 של וחרומ

 

 (במפרט מכר זהר חעיף אסאו ב  טבלהכך ב ן ויצ םא נו בפועל רקת בהערות לעיל יותקנים לגביהם יש התייחסו תקומ דוכי צי ר מובה)

 

 ת:ו נארו  3.3

   ח תחתון:מטב ארון    3.3.1

לכיריים   נה הכ ,ריוהכל ש הוח טשלהתקנה  מתאיםך פתח הות יחיור, , תושבת לכגירות, מדפים מ ת,רון יכלול דלתואה -

 כלים. נה למדיח (, הכהצתלה למל ונקודת חשנקודת גז לבישו וחה, וך פתח מתאים להתקנה שטיתחו בותוש)ת נותמוב

 ס"מ.  60-ות, יהיה כתלהד עומק הארון, כולל חזית •

  יצוף. מעל פני הרס"מ  90-יה כיהה  בודן של משטח העגובה סף עליו •

חתית  רטיבות של תם למניעת מיל דיעמפוי בחימ וס" 10-כ שלה ובקל( בגוס)ה י ו נב ההתקן הגברון תוחתית האתב •

 הארון.

 מ"מ לפחות. 17-18י ( בעובבוד )סנדוויץל ץמעו יה יפים ון והמדגוף האר  •

 מ לפחות.מ" 5-6)דיקט( בעובי  היה מעץ לבודי  ןוהאר בג •

 .  נגירמו פסטופלוחות  / MDF/וויץ( נד)ס לבוד עשויות מעץהארון תהיינה  ותדלת •

  תלוסימ תתהיינה בעלולכל עומקו. המגירות לפחות, לכל גובהו ו ס"מ 60 ברוחב רותמגילול יחידת יכן הארו  •

 כת. ת ממתופיוטלסק

  נות מכנייםפתרו יותקנו  ן,רו הפינה של הא ידתדרש ולא יותר. ביח ת בלבד, אם נאח הפינ לוהמטבח התחתון יכל וןאר •

 ך. ערה שוו וא  רנק קורגמת מג'ינשלף כדו ןולאחס

 ים להלן: לרכיבים המפורט  םבהתאו היי המטבח נותארו סוגי ציפוי     -
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 מתכת. פורמינג. ידיותטוספ / הקני: פורמייציפוי חיצו  •

 ה. ן או פורמייקמילמ: םיפ דציפוי פנימי וגמר מ •

 ן:ללהט כמפורר וכהמ  רחיבש קיםר ו/או הספג המוכצישי ווניםך סוגים וג רת הקונה מתוחילב י וגווניו יהיוסוגי הציפו    -

גוון  מהם באחד לבן ו  בעבצ םהחירה, אחד מגוונים שונים לב 5ת הציג בפני הקונה לפחול כרומ: על הוניחיצציפוי  •

 יטרלי. נ

  לבן. ןוו בג ציפוי פנימי: •

ר כוהמ לינם, עלא להתק הדייר ש טי ל. החהחלטת הקונהלתחתון הינם ן רובנים באוכו' מו  יח, תנורקנה של מדתכנון והת -

 אלל) יים המובניםשמללהתקנת הכלים הח , במקומות שיועדודפיםומת  ותבות דללר תו,טבח בשלמומה וןאת ארק ספל

 דרשות. נות הנ ( לרבות ההכליםחל

 ;המשךה ברעהה רא מידות: ( 1)  

 

ת חוא פל ביעוב המשטח עבוד הקונה רתחיבלתקן התחתון יו לכל אורך הארון :תיאורטבח תחתון: מעל ארון מ עבודהמשטח 

,  לפי העניין( 1,2 יםקלח) 4440 ת"י דרישות ל ערך(, העונהקיסר או שווה  ןגמת אבודכ)  ימריתולפ אומאבן טבעית  מס" 2-מ

  ף המשטחשל כיור. בהיק החלהתקנה שטויותאם המשטח כל היקפם. ית הארונות בלחז ביחס  מס" 2ם בהבלטה של ולייעם ש

זית עם עיבוד בח קנט מוגבה אלל התקנהיף דהע י לשאקונה ר)הר המוכי ע"יקבע ו וד שאופן עיב גבהמו עליון טנק  תקןיו

 (. הזאי ביצוע זיכוי בגין  יינתן. לא שטחקף המיה כלב םכולל אף מי ,ל הנדרשהמשטח ככ

ם  ניגוו 3ה ונ ציג בפני הקי המוכר ו.יד ו על/ק/ים שיבחרהמוכר ו/או הספ  ייוצגו ע"וגמאות שמגוון  ד נה מתוך לבחירת הקו גוון:

  ד(.ד אחבוד חול בהדבקה ולא אבן קיסר יהיו עית אואבן טבלוחות ה ) ניטרלי. רהי היה בי  לוא אחד מגווניםו ,תלפחו

  

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

רון  מ"א א 1 להמיר עד רע לדיירשאי להצי יהי המוכר יה יפפצתכנון המטבח הסל ם ומעלה, בהתאמהחדרי 4.5בדירות : רהעה

 . "אמ 2עליון יהיה ח המ"א ואורך המטב 5 המטבח התחתון יהא וןארך ר אור, ומכל. וןמטבח עלי ןרוא מ"א 2 -ב תוןחתח בטמ

 : ון כמפורט להלןעלי ן הור האהצעת המוכר יתוכנן  ל אתבקהחליט הקונה ל

 .ותינפיף והמשכי ללא הארון יהיה רצ  •

תנאי  בו  מס" 60ה היי  וןבה ארון עלי ושגתן ני . ותפחל "מס 30מקו פחות ועוס"מ ל 75 הון יהיהארון העליגובהו של   •

 . ה(פלקעלה )מגנון העליונים תהיה כלפי משפתיחת הארונות 

 .רכוואל ול לפחות מדף אחד לכיכל ןו ארון מטבח עלי  •

 .התחתוןרון המטבח המפרט לגבי א ת שויהיה בהתאם לדרי  ון המטבח העליוןמבנה וציפוי אר   •

     .פח ג'נס ראה :י החיפו, להולהכיור, הס ,דהח העבו שטמ  ,בחהמט ותארונ ד יכוי בעמחיר לז 

 

(, סנדוויץ'לבוד ) עץ עשוי מן תו חת  ארון שירותים(, יותקןהבחדר  בדירה )למעט הרחצ ירדחבכל אחד מ :אחרים )ציין(ארונות  3.3.3 

   MDF 5ברמה   מיםה באו סיבית עמידP 310תקן  פילENללחות הכולפמ ס" 80של י מל יינמ רךאו מונח ב לוי אויהיה ת ן ור. הא  

 . בכיור משולב רץו קווניא  / שימחרס / ש ליינטגרם, משטח עבודה ארים בלתי מחלידי צים, דפימ, דלתות   

     אין. :חצהרהכוי בעד ארון לזי יר חמ                   

 

    :תרו הע

יים  פעמ שבתו חמ . פינהבחמטר הקי  ךלאורמדד אורך הארון התחתון תי מידת  .ךורא מטר 5 תחתון  מטבח ארון  אורך מדידת (1)

   יםועדהמי חללים .ארון רך האו ב

    באורך הארונות.  ו לליכ תך הארונו לבים בתו שו המ( ררמק ט)למע ב"וכיו כיריים למדיח, תנור,              

ים  מי יק טבחהמ תרונו גב און כי יתכן ובקיר שבקונה לקחת בחשבה עלוע עצמי, ציבח ובטמ ות הונור ארב ע וי במקרה של זיכ ( 2)

 ח/ים אלו לצורך תחזוקה.לפתגישה אפשר ל ש. י תפיםמשו  טן/יםולי גישה לקפתח/

 .הקונה להחלטת נתונה תחתון  רון אב מובנים 'וכו  תנורח, מדי של קנההת ורךלצ  ן הארו  תכנון  ( 3)
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 דו ועשי  תו מקו במ  ם,מדפי דלתות ו  לרבות, בשלמותו  המטבח ארון  תא לספק וכרמה על ,םני להתק אשל ונהקה טהחלי  -

 .הנדרשות ולרבות ההכנות( חללים אלל (םבני המו  חשמלייםהכלים ה תלהתקנ

 .את הרוכשרה החבבו תנחה במועד ו  בעשהחברה תק הלוח זמניםפי  עלו תו בחיר  לעוח ו ד באחריות הקונה ל

 

 ה: סכבי  יתתלי ם לי נתקמי  3.4

 וני לתליית כביסה. ן מתקן חיצ תק יורות ת השיספממר

                הכביס חבלי 5ס"מ,  160לגלים  באורך מינימלי של גו (ות ונ ו מגולת )מתכ ועותזר  בעל: (טנה)ק כביסהת יי לתלקן מית      3.4.1

ס"מ   120-מחת יפ אכו לורומם שאר תמ מ ובתנאי שיותקן מתקןס" 160-טן מיה קיהן  ורך המתקן שא נית טיק.לסמפ

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

  ה.נבר המקי  על תנושמשמעו מתקן ממתכת מגולו ,צר/מרפסת שמשבחערך  והוקן ש מת ותקןאפשר שי  :גג/הגן  לדירות       3.4.2

  מ. "ס 160ל ימלי שני מ חבלי כביסה באורך 5ת קן יכלול לפחומתה ר.בע לקיב ומקויה יצין יההמתק 

 3ת לפחוולל הכ ( עם עמוד)קרוסלה בבתומס תקןמזה בתקן י החלטתו, להמיר מ"רשאי, עפ ר יהיהייהד ירת הגן דב -

 .צף למשטח מרו  בטון ו/או משטחל בעוקב ומ יצ ייה ה ימאלומיניום או ממתכת מגולוונת. המתקן  ותלמתקפ ותעזרו

 . UV רינתלקידים מע ם,ו איכותיי החבלים יהי  בכל המתקנים 3.4.3

 בתחתית ס"מ. 60-ת מסה לא יפחליית כבילתה ניש ק ה. עומ5100יהיה מחומר עמיד העומד בת"י מס' : סהבי מסתור כ 3.4.4

 חשטהמ ללס עליון שהבניין. מפל ש שםהג י וף מ סיאכת רעיותקן משטח הפרדה מבטון שינוקז למ יסהר כבמסתו כל

 .  רהפת הדיצרס ני מפלס"מ לפחות מפ 30-יהיה נמוך ב

 .ית כביסהמ"ר לתלי 1.7של וי נטח פ מר שסתורי הכביסה ובתנאי שיישטכניות במת כוב מערלשל ןת ני 3.4.5

 

 

  בהמשך. ותוספת נערו ה גם . ראה()מידות בס"מ  לונות ותריסים בדירהתות, חימת דלרש – 3מס'  הבלט 3.5

 תריסים ותחלונ   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  הפתח
 חב( רו /ה )גוב 

 )עץ  מרחו
ם/  ויאלומינ
 ר( אחמתכת/  

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 (אחר

דת  ומי ותכמ
  חפתה

 ב( רוח )גובה/ 

עץ חומר )
  /יוםמינאלו
 אחר(   /תמתכ

ג פתיחה  וס
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

  ומידת תוכמ
  תחפה

 ב( רוחגובה/ )

  /ץ חומר )ע
  ניום/אלומי

 ( מתכת/ אחר
 לבים חומר ש

  סוג פתיחה)ציר/
  /כ/נגרר ע.כ.

 ( רחלי/אחשמיס/כ

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 105/210-כ

 ור דיר דח

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג וג ' מז מו לא

--- 

--- --- 

1 

 ' מאלו  אלומ' 
 ימל שח גלילה 

 ינ יד בוילל גי ו כ
 260/225 -כ --- 260/225 -כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

.ע.כ  כ  רנגר ג וג ' מז אלומ  

--- 

--- --- --- 

 --- 120/120-כ ---

  נה שיר חד
 1ים הור

1 

 גילה ציר ר  עץ

1 

 .ע.כ ר כנגר מזוגג אלומ' 

1 

 גלילה ידני ' ומלא אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  

   כחדר
 ( 2 נהיש

1 
דה לפי  לפ

 א  הג"
לה(.  )רגי ציר 

 פתיחה חוץ 

1 

 וגג ז ממ' אלו 
  ות י ח נה פיל

 א הג"

1 

 .  ככ.ע. נגרר   אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 80/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
לפי   לכיס   הנגררתרסיסים,  ז, הדף ו ד ג נג  ה, פלדת חאכנף  

           .א "הג  הנחיות
--- --- 
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 תריסים ותחלונ   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  הפתח
 חב( רו /ה )גוב 

 )עץ  מרחו
ם/  ויאלומינ
 ר( אחמתכת/  

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 (אחר

דת  ומי ותכמ
  חפתה

 ב( רוח )גובה/ 

עץ חומר )
  /יוםמינאלו
 אחר(   /תמתכ

ג פתיחה  וס
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

  ומידת תוכמ
  תחפה

 ב( רוחגובה/ )

  /ץ חומר )ע
  ניום/אלומי

 ( מתכת/ אחר
 לבים חומר ש

  סוג פתיחה)ציר/
  /כ/נגרר ע.כ.

 ( רחלי/אחשמיס/כ

 3 שינה ר חד

1 

 לה ציר רגי  עץ

1 

 כ.ע.כ נגרר   ג ג ו ז אלומ' מ

1 

 דניי  ה גליל מ' אלו  אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

  הרחצ ח.
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -ו צ צוהר/

 ה ילרגציר 

--- 

 --- ורור מכניאו

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

צה  ח. רח
 םירוה

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 רגילה  ציר

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי  
 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/120-כ 70/210-כ

מרפסת  
 שרות 

1 

 ה לי ציר רג עץ

1 

 ע.כ כ.  ררגנ מזוגג ' אלומ

1 

 כ  ע. כ.נגרר   אלומ'  אלומ' 

 170/105-כ 170/105-כ 85/210-כ

 דירתי  מחסן 
  )ככל

 צמד(שהו

 פח /ץע  1
טת  החלי לפ

 החברה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/200 -כ

 

 : ותואחר טבלהל ותערה

ניגרר שתפלת, ה+ מילרגפתיחה =  פ()דרייקינטוי  בס, י(לת )נטו ה משתפתיח= פיפ ק פתיחה, וגס =הלגי ר ציר= אלומיניום,  מ' ו לא :ביאורי מילים .א

מעלה,  גלל כלפינ  יס= תרה גליל ,קבועהכנף על  תי כאנ עהבתנות אח= כנף גיליוטינה ר, בקי ומחה )כיס(תוך גאו ל/ול כנף ע תכנף נגרר  =כ.ע.כ 

   .ו/או חשמלי ידני() באמצעות רצועה

 /הדלתות כ"תתאים לסההכללית בדירה שהכמות ובלבד  בטבלהם מחדרישל אחד   ריאותב יעופרים יכולות להחד  ם לשניפי, משותותנו לח/תתו דל .ב

 מצוינות בטבלה. ות החלונ

  םילנעהנחבויים ערכת בריחים מ טחון( בעלתראשית )בי ה לכניסה לדמפמגן  ת דל: ןללה רטלמפובהתאם  יהה ת -ים ור לדירת המג כניסההדלת  .ג

  הצצהית עינ , ף מי נוס ינ פר בטחון גס להלן:וכמפורט  5044י מס' ן ישראלקתמת לתואיל הן גלו נג מנ דיומופעלים על יים כיוונ  עהחות בארבפל

משקוף בניה מפלדה  .ומספר דירהעצור דלת תחתון, מ סף ת מברש , טות"זוה ו"רנעת ידי ,  רדנילצימגן , מערכות צירים, (סקופיתטל)פנורמית/

 . רחירת המוכון לפי בהיה בגמר וגו ניסה תדלת הכ. ורבתנבצביעה יהיו   ף שקוהמ. כנף הדלת ותופחמ"מ ל 1.25י של ובבע תנוו ולמג

על  23לי מס' אתקן ישר ל אםהתודות בת לבות ה דלנתהיידרים חל הסינת הכתודל בהתאם למפורט להלן:ירת המגורים יהיו בדפנים הדלתות  .ד

כנף  ות. מ לפחס" 7 הגובדלת בתית המים בתחעמיד ל ומרמחלו התקנת קנט יכללמים ו ת נה עמידוי יהת ת תולדבפתיחת ציר רגילה. הו חלקיו

ם, קה, קיי טיוסאק חוזק,  –י דותפק טהיב ך בכלרע הושו אחר י  סבורד ו/או מילווי פלקל מסגרת עם מילקים עמודב תלוחו ית שמיה עשויה הדלת תה

 – הדבקיםוחות ו ל ותלרבלת ף הדת. כנוחלפ יםצדד 3-מצופה בט( )קנ – לתכנף הד קף הי  .ף קו משלת והבהתאמה לסוג הדו צירים יותקנ אחר.

. ים דדשני הצ כת מתמיות ד ל וימנעו םע ,םמיות בידצוני מתועש המתאים לעמאו בציפוי חיה רמייקו בפוא בצבע  היהי ות:הדלתגמר עמידים למים. 

נתו  התקחר לאהמשקוף ימה. טאסי פ לדלת ויכלולם תואבגוון ו או בגמר ירמילופ ותבש, בעל הל23ישראלי ן יהיה בהתאם לתק  דלת:משקוף ה

ה  : יהיםפני ה לתותגוון ד .תלהדכנף ב אור-פנוי" וצוהר/צו-וסיבובי דמוי "תפעול סם, מניהשירות ו תיה, המקלחדרי האמבט יד למים. בחמהיה עי

  החירת לבשונו  תורוי פשא 3פני הקונה ג בר להציוכר. על המכומה רבחשיאו הספקים המוכר ו/ גוות שיציה מתוך דוגמאלבחירת הקונ םאבהת

 ן לבן.ן היא בגוומהאחת אשר ות, לפח

ני לוחות המורכבים מש, ת התקןשו דרי לפי ייחותיל/בטגר( Double Glazingכפול ) יגוג שקוף ז אלומיניום עם מסוג  ונותל: ח"ד(ממ )למעט נותחלו  .ה

ו תקן יו בעלי תיה  יהםכיבות ורהחלונ. (מ"מ 6של  ריאו  וחעם מרו, צדדיםי המשנ ותפחלמ"מ  4 יובבע וג יג)ז ביניהםווח אוויר מרוכית עם זכ

ל ידי מתקין  עיותקנו ת  נולולה. החונעי  הפתיח נוני, מנג תונ בומ דיותי צירים, גלגלים, ,EPDM גוג, אטמי גומילי זי: סרגםובכלל ,םירים מקוריואביז

 ן מסוג אלומיניוםחלו  יהיה :בממ"דון . חל ף ל כנף עכנ ררגנג ווגאלומיניום מז סוגינה, מטר בעל וי יהיה  :ריו הדחלון חדר  עם היצרן.מטמורשה 

   .העדכניות העורף  פקוד בהתאם להוראות ,נגרר ף פלדהנכ מזוגג עם
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 .אחת רשת לכנף  נהכהכ במסילה סף נו יבת נ תקןוי  זזההה תחלונו לבכ .ןאי :ותרשת .ו

 ים. י תריסיו בעליה  דירה(אור הייים בתלפי הק הכל) צה ומטבחדר רחח, יםירות ש יה, חדרבטאמ ירחדט פתחי הדירה, למע :יםיסתר .ז

 הפח ת. עוביברוגמ לאטימהבים לשין הבומי אטם ג ללוכף מוקצן במילוי פוליאורית  ניוםשויים פח אלומיריס עבי התלו שיהי  הזילה או הזבתריסי גל 

 חה ידני. פתיון נגנלי ומ ן חשמנגנום מל עכנ" ריסת גלילה עם שלבייס רגז תרא ר יורכביוד רדחב .ןיצרת הפתח והוראות הדויהיה בהתאם למי

ת גם  רושית למרפס וניםפהים בחבמט לרבות ,ץוחה ווירלא בחים ללא אוורור ישיר ם סניטריים ובמטחדריות, בר י שידרחב - יר החוץ אוורור לאוו .ח

 וי. ס ית כפפהחוץ לרבות ר קירי עד לכנ אוורר מבמ דיו צמ ורצינ  יבוצעאו בחלון,  ו/יננה סגורה בתריס א אם

יגוג זב םילבהמשום יתכן פתחי האלומיניום.יועץ  ו/או יכלהאדר  תכנון , עפ"יןוו פרופיל, גה דגם .אלומיניוםיים עשו  יםהתריסת ו חלונו גרות הסמ .ט

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

 ל.כריאדון הנכפי ת(, ל"לבמה )"חעמואו פה קוש ,בטיחותיתוכית זכ ןתקו ת )באם יש חלונות(,רחצה בחדרי  .י 

  י ו ב ות כי יש ודר   יחות ץ הבט ת יוע ו י ח נ ה י  , לפ ו רפפות קבועות א / ו   ר מכני ו/או סבכה בדלת ורו או   ו א ו/ חלון  ת  ו באמצע   עשה ( י סן רכש מח ככל שנ )   אוורור המחסן  .יא 

 . אש 

  אש.ון/בטחת דלתו קנוותוי ן תכי קרקע  ומתרות בק די לבאות, בכניסה הכ תוש ר תלפי הנחיוציאה מהבניין: הי ירה/ות בקומת יסה לדת כנדל .יב

  .ועקברג בוע סואין לק ,(את כלל הדיירים בקומה )בחרום אמור לשמש קומתי ץולחיתח פכהמוכרז  הרבדי חלון ו/או ממ"דן חלו ב -פתח חילוץ  .יג

 ה.יחפת ון היחה וכהפתיג וסרבות , לן/תריסלו חהפתח, סוג הדות ימב םיייתכנו שינו  "פתח חילוץ"כת מוסמכוע"י הרשויות הכרז ח שיופתב בנוסף,

 2 -ים כד גבוה"סף הדלת וריצוף הממנית. חיצו  נגררת,/נפתחתומה, הדה אטפל לתה דהינ גןמוה למרחב דלת כניס :ורףד העפיקו לפי דרישות  .יד

  חסומים נים,לים בקוטרים שווגר מע וורוי אפתח ןוכ ום + זיגוגיני . חלון אלומ לכיס תהנגרר  ,ה כנף אחתלדון פחל ה.ירהדמפלס  על"מ מס

הפרעה   רוצ תיר  רוהאוותח פליד ו ר  ע"ג הקי עורף(,פיקוד היות י הנחלפ)ון אויר סינ  מערכת התקנת רוק.לפ תניםנילדה )פלנצ'(, וות פדיסקאב

תקינתו והתקנתו  ש הרי ן,הסינו  קןמתה רע"י החביודגש שבאם סופק  (.2010י מא)תקנות הג"א  ן.יצרידות המ רכת לפימעמקומית. מידות ה

  וד העורף.פיקע"י  ךשהוסמכו לכ ורמיםוספת ע"י הגמות נתקינות ואטיבדיקת  יחייב  ש,וכע"י הרקו וריפלכן פיקוד העורף, ע"י  אושרוו ו נבדק

התואם ל ועבפע הביצו בריגל עט המכר לבין הביצוע בפופרבתוכניות המכר ו/או במ המצויןה בין ירה של סתקרעת ספק יודגש כי בכל מינלמ

 עורף.קוד הות של פיהנחיות מעודכנ 

אביזרים   ך בהתקנתרוהצעקב , "נטו"ם פתחי תבטאות מידואינן מורות בס"מ, משוע בניהמידות  , הינן3מס' בלה ורטות בטהמפ  ותהמיד  – מידות .טו

  ךמס ותינות/קיר דלתות/ חלונות/ויטר  ניבמל של ,ניהםמי ל יםי פרופילים היקפמשקופים ו ןו/או מסגרות סמויות וכ מוייםסלבנים מ כגון:ם מימשלי

   ניה.והבכנון ת בתקנות הש כנדרו לפתחים אל ,ת/שטחממידויפחת  לא יםבלחים המתקגודל הפתקרה מ בכל .)לפי הענין(

 

 

 

 לה זו.טבראה גם הערות לאחר  - בדירה יטריםסנוכלים  ואהמתקני תבר – 4לה מס' בט 3.6
 

 מיתקן
 מיקום 

 מטבח 
 הורים  ר רחצהדח

 חת(קל)מ
 כללירחצה ר חד

 בטיה( )אמ
 ראח מרפסת שרות 

   מטבחר כיו 
 פולה( דת/כ)בוד

  מידות
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ( ראה הערה )א

 --- --- --- --- א'  סוג 

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

 ה כיור רחצ

מידות  
 ס"מ()ב

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

 --- --- 3.3.3סעיף  ראה 3.3.3עיף ראה ס --- ג סו 

 --- --- אין אין --- זיכוי ₪  

 כיור לנטילת ידיים 
 '( ג'( )א)

מידות  
 ()בס"מ

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

 --- --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪  
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 מיתקן
 מיקום 

 מטבח 
 הורים  ר רחצהדח

 חת(קל)מ
 כללירחצה ר חד

 בטיה( )אמ
 ראח מרפסת שרות 

 )ב'( השטיפגז ארו  אסלה

ת  דו מי 
 )בס"מ(

 --- --- (ב) ראה הערה (בראה הערה ) ---

 --- --- א'  א'  --- סוג 

 --- --- ין א אין  --- כוי ₪  זי 

  ט/אמב

 )ב'( לחתמק

  מידות
 "מ(ס)ב

--- 
 מקלחת

 (ב) ערהה ראה
 בטיה מא

 (ברה )ראה הע
--- --- 

 --- סוג 
 ריצוף משופע 

 ת()מקלח
בטיה  אמא' )

 ( חרילית או פקא
--- --- 

 --- --- אין --- --- יכוי ₪  ז

רים  ק ללה למיםסו 
 ,כיורלחמים /

 ג() ד( )המשטחמ

 --- --- (ג)ערה האה ר (ג) הערהראה   (ג)ה הער ראה דגם 

 --- --- ' א א'  ' א סוג 

 --- --- פח ג'נסאה ר ראה נספח ג' ראה נספח ג' ₪  יכוי ז

סוללה לאמבטיה למים  
 )ה( ים וחמיםרק

 --- --- (גערה )ה ראה --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- סוג 

 --- --- ג'פח ראה נס --- --- ₪  זיכוי 

למקלחת למים  ללה ו ס
 )ה( מיםרים וחק

 --- --- --- (גאה הערה )ר --- םדג

 --- --- --- א'  --- סוג 

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

כביסה כונת מל ם()קרי  ור מיםחיב
 )ז(חשמלוהזנת   לניקוזר יבו ח

 --- יש  --- --- ---

  וללשרו  ן חיצוניתופבד 4ח "תפ
כולל  , ()זביסהמייבש כמ  אדים יטתפל
שקולת ה ומהגנתריס חשמל, ת הזנ

 . סגירה

 --- יש  --- --- ---

לחיבור  יבור למים וניקוז, חנה כה
 ( )חםח כלי מדי 

 .(טבחת בניקוז כיור המ ההכנה משולב)
 --- --- --- --- יש 

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

 --- --- --- --- 1 נה( הכ) (י)ולת גז לבישדו נק

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

 

 : תואחרו  טבלהל רותעה

 הרכישה(.הסכם אחר שצורף למסמך ב, או בטבלה   ין צו בפועל רק באם קיים )ה

ה קערמ או ס" 40/60ת דובודדת במיח במט תערק -נה: בחירת הקוכר יציג לוה. המ קערת מטבח בהתקנה שטוח תותקן : במטבחמטבחיור כ (א)

מידות לפי  ב י(:ל ינטגרולחני )אכיור רחצה ש .נירוסטהרניט/ וורץ/קוורץ גי ק סיל : חרס/ירת הקונהלבח הער. חומר הק"מס 80/46 תמידוב פולהכ

  החברה. ע"י פק, שיבחרסיצרן/ה

לת בעל קיבוותי )דו כמ חרס :חההד  מיכל .רוסטהניבעל צירי   ,בדכ :לה אסה מושב( מונחתבלוק" )-"מונורס יה מחאסלת שירותים תה: אסלה (ב)

 . 1385ת"י עפ"י ליטר(  6רוכה של ליטר וא 3ל ה שהדחה קצר

 ליאסטר.  פו ציפויהיקפי, שלד עץ עם  חיזוק  עלתוגני, בהוממ"מ  3.5  ילי בעובירמר אקמחותהיה  מבטיההאס"מ.  70/170במידות  מבטיה:א

  ייל.אמא פחות מצופה מ"מ ל 2.5ובי מפח בעילופין לח .לווןרזל מגב כה מפרופילימית תיטוי עץ בפינות ומ מיל 
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 שטח המ יקוזלנ שיפועים םע 2272 י"ת ישותבדר העומד בגמר ,דין כל וראותבה הנדרש פי על ידותמהמ חתיפ  לא המקלחתתא  שטח :מקלחת

 חת(.טח משופע במקללמשלופה תר התקנת אגנית כח)לא תו

 ת אחת( ית יד ם בעזרם/קרי)ויסות מים חמי ידו כמותרמי ן קר בעל מנגנום מערבל /מיקסקל, דגכרום ניוי בציפ יהיו  םמי וח מים קריםל לותולכל הס  (ג)

 הרלוונטית בארץ.תקינה הות כל דרישם בים העומדילמים חמ תוסדר 3וך ונה מתרת הקלבחי"חסכמים". ויכללו 

סוג יה מיה . ברז המטבחבודה או הכיורשטח העמישור מעל וקמו והם ימ ח פר-מים מיקסדגם מזייותקנו בר המטבחהרחצה ובכיור רי בכיו  -

  מ.ס" 15ומק עס"מ  15 ה גובהתהיינידות ברז רחצה ס"מ. מ 25גובה  ס"מ, 20מק ן. עונשלף במידות להל ברז

 מוט מתכוונן, ה, מתלריולל צינור שרשוכ ר,מיקס מהקי ,דרך( 3רב דרך )אינטרפוץ  - חמים וקריםים למ תותקן סוללה :קלחתמה אבת -

  טרבקו מקלחת ראשו מס" 30ייר, זרוע מהקיר באורך ד הרת ן ולפי בחילחילופיו אומזלף.  תלפחו  ס"מ 60אנכי באורך  ופי ומוביללסקחלקה טה

 "מ.  ס 15

ט  תכוונן מו ממתלה , ן צינור שרשוריוכה לוי האמבטים, מיקס מהקיר, הכוללת יציאה תחתית למיקרים וקן סוללה למים חמי תות :הבאמבטי  -

 זלף.מחות ומ לפס" 60כי באורך ומוביל אנ  ופיה טלסקהחלק

 .ניל ירזבו ביוב,: חיבור לכוללת פת אסלהי טי שארגז/רים ו כיו התקנת  (ד)

 .: לבןגוון הקבועות (ה)

 תוני פן חיצבדו  4"פתח שמל, חהזנת : ה למייבש כביסהכנה הזנת חשמל.נקודת מים )קרים(, חיבור לניקוז,   :ללתכו  יסהת חיבור למכונת כבהכנ (ו)

 .ה שקולת סגירס הגנה ומכולל תרי ,כביסההבש מיימ ליטת אדיםפ לשרוול

 בח.מטביוב, ולסיפון קערת הור לה לחיבהכנו זברת: למדיח כלים כולל הכנה (ז)

 רי קצה.א נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזם לבא :הכנה לנק' גז (ח)

 ית. רונ שת העיקת מהרורה המסופט בטמפרם מיקרי : ם קריםמי  (ט)

   ר.וו הכיעל מישור משטח העבודה א  םמוקקרי ברז המ=  פרח ע.קבו שרוול מתוך נשלף ראש ברז הלף = נש (י)

   , בעזרת ידית אחת.חמים/ ר( = ויסות מים לקריםמיקס) ערבלמ

 הם. או שניית ברז ו/י או לפו/ם, לראש מקלחת ריק /ל מים חמים)אונטרפוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, ש דרך-רב

 

 , ברצפה,ן(נייהב כללים לפות מש ון )בחלקם יתכולטני ביוב לק רתוופתחי ביק  צנרת: אחר לכל צורך ירה, דם בינסטלציה נוספי אביזרי א   3.6.1

 וי אש(.  בת כיושוכמות, עפ"י דרי םקו)מי כיבוי,יתכן מתזי האינסטלציה.  "י החלטת מהנדסעפ מותבמיקום וכ, לתקרה סמוךב בקירות או

 ן  בי דויקבלי פלהעברת גז וכוצנרת  צלפומו א ו/ י מרכזיינ למזגן מה. ניקוז יסטלצנהאיי החלטת מהנדס לפ ,מיקוםב יםמחלקי ארון למ

 .  למאיידמיועד הום יקהמיועד למעבה, עד המ קוםהמי

 

 ערה:ה

או " עמודים או קורות"דמוי  תי מבודד ואסטטי ויצרו בליטו סו התקנת כי  יחייבו , ו(ידרשככל שבוי, )הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי 

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

כן  ביקורת, ול פתחי  רשו תכן וידי   ן הבניי  הלגוב ריםבקולטנים העובציה דס האינסטלבחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנלקחת  יש ,בנוסף

 קה. תחזו  גישה לצרכי  ויש לאפשר םתו א ם, אין לחסו יקורת אלו ב חי וע פתצבי שריידהם ב בדירות

 

  בהתאםהיה , התקנתה ת נדרשה מערכת סולאריתאות כל דין. פי הורה לתהי באמצעות מערכת לדירות ם הספקת מים חמי :מיםם ימו ח   3.6.2

 .  579לי אישר  ןתק לדרישות

תכנן  ל שרמאפהפסק ב זמן )טיימר( הכולל מצוקן ק חשמלי והת אלמנט עזרם ע חימום כוללהד( )דוה מכל אגיר דירה יותקן לכל     3.6.2.1

 את זמני ההפעלה.  ראשמ

   צעי חימוםמם באיהמ , יעשה חימוםתלארי ת מערכת סובאמצעוין לא ניתן לספק מים חמים ת כל דראו לדירות שלהם לפי הו   3.6.2.2

 . ר()טיימקוצב זמן לחימום המים  ןקהת לרבותינם. ימים בעניקיה תקניםבדים מעו ותםצעופקים באמד שהמים המסים, ובלבאחר  

 המחמיר מבניהם. ן לפי להלוראות כל דין או מהמפורט מה מיכל האגירה לא יפחת פח נ 3.6.2.3

 ;ריםיטל 150 -יםחדר 4,5,6ת בדירו ם,ליטרי  120 -חדרים 3 רתיבד :תבקיבול חמיםמים לרה )דוד( כל אגי י מ 3.6.2.4

      ציה.טלמהנדס האינס תכנוןפי ן לג עליוג או להסמוך בשירות או גון במרפסת כ שגי נמוסתר אך   במקום :ודהד ם מיקו  3.6.2.5

 ילת ידיים.ר נטכיות. מקלחקערות מטבח ורחצה, אמבטיה,  :ליםמים לכם חחיבור מי  3.6.3
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 ות הגן(. )בדיר .יש :"דלי" ברז   3.6.4

 רה(.החלטת החבי לפיקום מ )יש  :רהלדי ם למונה מי  הכנה 3.6.5

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

 או אחר.פלסטי : שפכיםפלסטי או אחר, : דלוחין   

  זהג דתונק עדהגז וור הספקת בדירה ממק ת גזרצנ יר הדירה יכלול, מח יש :טבחת הגז במנקוד עדקור הגז ו מה מרי צנרת גז בד 3.6.7

   .יתדירגז  ונהנה למ מטבח וכן הכב הראשית

 : יש. רהדי הכנה למונה גז ל 3.6.8

 

  הערה:

ם מיקו או ב ,רשת המגני מתואר בתכהרש ו גובמיקום הקיים במברת הגז ם עם חות צובר/ים תת קרקעי/ים מרכזי/ים בתיאו מצעסידור בא

 . הקתו תחזגז ו ת הת צנרלעניין הנח ז,לחברת הגה מאי תה מ נאיקת הן במגרש זצורך תינתהידת מ. ביקבע ע"י החברהאחר ש

שמש את כל בעלי ו לכזית שנועדשל מערכת גז מרת , מיתקנים או צנר1969 - תשכ"ט עין,קרקוק המה )ב( לח59בהתאם לס'  כי אתזמובהר ב

 . ותף המש כושו חלק מהרו , יהקסת הניתנים לפירוה או ויכל, מונם, למעט מהדירות או חלק

 

 (ו ה זלטבחר הערות לא ה)רא תקשורותל מתקני חשמ – 5מס' ה לטב 3.7
 

 פח ג'ה נסון, ראטלפות ונקודלנקודות מאור, בית תקע  י יכו מחיר ז
 

 מיקום 
 ר או נקודת מ

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  יתב
 רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 הגנה
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;זיהי טלוו

 ;תקשורתנק' 
 .ן ו נק' טלפ

 נקודות  3 כ"סה

 ערותה ר/אח

 לדירה  הסכני 
 ה אמבו  ו א

1 1 - - - 

 ן+ לחצןומפע  -
 אינטרקום  -

  חדר לה אורפסק ת מ -
 . רגות מד

ל  ולכ לוח חשמל דירתי -
 כות שיהיה בסמי   סגירה )ניתן 

 לכניסה או למבואה( 
 . שקע   שורת כוללארון תק  -

 פוניה/טלוויזיהטלרון  א-

 ור יד חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 

1 

פת  וס ת  -יס חשמלי תרוכנן  ת
ת  שמל להפעלח קודת נ

   ס י התר
 ( משש פסת )ראה גם מר

 - - - 1 1 פרוזדור 

מ'   3על אורך מדור ברוזבפ
ולל פניית  הכ או בפרוזדור 

לפחות  ור נקודות מא   2"ר", 
 + מחליף. 

 1 מטבח 

 
 
 
4 2 

במעגל  , כ"א 3
 ור: , עבנפרד 

ר  רמקמדיח, תנור, 
י עבור  תלת פאז 1+

 ת יושמל יריים חכ

- 

  לע מ יה יהע  ום בתי התקמיק
ה ככול  משטח העבוד

  נון כ תאם לפשר ובהתאה
ר  בתי התקע עבו  .המטבח

בור  יות וע חשמל   ייםכיר
ת  המדיח ימוקמו מתח 
 למשטח העבודה. 

 1שינה  רחד
 רי  יקע

 ( הורים)

1 
)כולל מפסק  

   (למנורה  מחליף

4 
  ם ליד )שניי 

 המיטה( 
- 1 1 - 

 "דממ
נורה לפי  מ

פיקוד    הנחיות
 רףהעו 

 ע"ר פקת נו לפי תק  1 1 - 3

 שנימ שינה רחד
 ( ם)ילדי 

 
1 3 - 1 1 - 

 הורים  חצהר רחד
 )מקלחת(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

 לתנור( תקע   בית)
- 

 חימום.   נורלתבית תקע 
אוורור מכני + מפסק היכן  

 ש שנידר 
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 מיקום 
 ר או נקודת מ

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  יתב
 רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 הגנה
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;זיהי טלוו

 ;תקשורתנק' 
 .ן ו נק' טלפ

 נקודות  3 כ"סה

 ערותה ר/אח

 לליכ חדר רחצה
 מבטיה( )א

1 
 ים( מוגן מ)

- 1 
1 

 לתנור( קע  תבית )
- 

  +תנור חימוםקע לת תבי 
  מפסק  ללן הכו זמ  התקן קוצב 
  יעפ" יקום מש במ לדוד הש

 התכנון.  
ן  היכמפסק כני + רור מאוו 

 שנידרש 
 

 מרפסת שרות 
1 

 מים( וגן )מ
- - 

2 
  44IPבדרגת הגנה 

כביסה  למכונת 
 למייבש ו 

- - 

 שמש  סתמרפ
1 

 )מוגן( 
- 1 - - 

פסק  לי + מיס חשמתר ולל כ
 . י ה ידנ חפתי נון  + מנג 

 מחסן
 ( הוצמדשכל )כ

1 - 1 - - 

סנים  חמכאשר מדובר ב
  ןת, אי דירו ודי  שאינם צמ

"ש  הבמש מניעה מבחינת
שהזנות החשמל של כל  

ונה  המחסנים  יחוברו למ
ד למחסנים  ונפרמשותף  

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

 ו. ירת בח  ועפ"י המוכר  

 יסה כב תורמס
 (קיים)באם 

- - - 
1 

 ן( למזג)פקט הכנה 
- 

 
- 

 

  טבלה ואחרותת לרו עה

   מ"מ.  2.5 בליםד עם כנפר זרם קי, מחובר ישירות ללוח למפסלי נפרדחשמל  מעגעל גבי ת תקע יב" = נפרדעגל בית תקע כח במ" (א)

  רד(.בנפשקע , נספר כל דנל אחפיותר ב  שקעים או )שני .ל רגילחשמון מזרם יבור מתקן חשמלי הניזלח = "שקע" בודד )רגיל(קע מאור בית ת (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5וצע בכבלים יב  ורביחה

 ם עוד שקעיםמחובר על להיות יכו רם חשמל רגילן מזהניזו  שמלילחיבור מתקן ח עם כיסוי, מוגן מים בודדקע ש  ים:מוגן מ )רגיל( מאור תקע בית  (ג)

 ת. פחו"ר לממ 1.5לים בצע בכ ו יבור יבהח נפרד(.שקע ב ספר כל, נבפנל אחדשני שקעים או יותר י קר)

  –ה לוויזידת טבין מחשבים, נקו –פוניה, נקודת תקשורת טל דתנקולחדר וכוללת  טקומפליעה , מגנקודות 3  ון =פליה תקשורת וטויז טל תדנקו  (ד)

שת  רירה לד חיבור הללא דין. פי כל רש על כנדם. הכול ר לקליטת שידורי כבלייבו, ואפשרות לח, כאמורורי חובהחיבור לקליטת שיד

 כולל כיסוי.  1מודול  55וקופסא  קירב כנהועד נקודת הה תתקשור וז המריכר וחוט משיכה ונורת תכלול ציתקשה תדונט. נק נטר אי /םהטלפוני

 לקה אחת. טורה(, כולל נקודת הדארמאהיל/   -יסוינורה וכרה )ללא על גבי קיר או תקורה בית נ  מאורנקודת  (ה)

לכמות   תתוספ אינםוש ' הוינים בסעיף צמה או קיר(, התקר)ב רוות המאקוד של נ פן ההדלקהובד לאלתאור ב קה כפולה=ור הדלודת מאנק (ו)

 '. המצוינות בסעיף ר האומה נקודות

הגנה  גת בדרמים  ד אך אביזר הקצה מוגןנפרבמעגל חשמל  ו בהכרחוגן שאינ בית תקע מו אחר= א 44IPגנה ות העם דרגרגיל בית תקע  (ז)

 בוהה.ג

נה  ההכת קודתקשורת ועד נ  זמריכושב( )מח ה לנק' תקשורתנכה שיכה בלבד.ט מחו ו ()"שרוול" צנרתת הכוונה לרין אחואם לא צב"הכנה"=   (ח)

 .בקיר

(.  )ספירלי חום" ולא "תנור להט" פזר"מ ת הדייר(,)באחריותקן יוה מעל דלת חדר הרחצצאת מום נמיר חבאם ההכנה לתנו הכנה לחימום = (ט)

 ע מוגן מים. קשחימום כוללת ור תנל הההכנ ברה.י החמסופקים ע" ום לאמ מצעי חיודגש כי אספק י  למניעת

ם  ת אותה/ים אמכב/דליקיםניהם, אך מק בי בריחו םצאיכיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמ קה/דללה מאור הניתנות תודה/ונק  =חליףמ (י)

 . אורמ נקודה/ות

בר ישירות  וח ים. הנקודה תירי לכ ןנקום המתוכת למהמטבח, מתח בארון ת פאזיתנקודת תל  תותקן פאזי= תלתת חיבור בדירת מגורים הכולל (יא)

 . ירתיסק בלוח החשמל הדוהמפ ת שקע י ת ב. הנקודה תכלול את כל החיווט לרבו2.5/5בל בכוט וח החשמל ותחולאזי בלת פסק תלמפ
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   .יש: אורת מו קוד ה קומתית: בכל קומה: נבואדר מדרגות/ מח 3.7.1 

  אם אין)בת דרגו או חדר המ תיתמו ק אור במבואהקת להדל תוך הדירהצן מלח יש. ור: אדלקת הלחצני  יש. מאור:גופי 

 . יש, לתאורת חדר/י מדרגות. )משותף( שבתן שעו  יש. :מבואה(

 סוי. כולל כי 1ודול מ 55סא קופבקיר ו קשורת ועד נקודת ההכנהמשיכה מריכוז ת ור וחוטכלול צינתנקודת התקשורת  :חוץ פון טל 3.7.2

 חברה.ה החלטתחר לפי ו אא, זםזמ צליל: .חצןל ון: סוג:מפע 3.7.3

 רישות הת"י. י דלפ, ט סטנדר :: סוגעי הדלקה/שקזרבי א 3.7.4

  ,ע רגיל()כולל שקדירתי תקשורת ולוח  (בה בעתידורך הרחלפחות לצ מודולים 6-נוי לום פת מקארל הש)כולדירתי  לוח חשמל 3.7.5

 . יש :י פחתמפסק החשמל. דסנון מהנ לפי תכ מיקום: .שי :רהתוך הדי ב

   קוצב זמן.כולל  יש. :מלי חששמש/מים,  דו דל לנקודת חשמ 3.7.6

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

הכניסה   לתם בדת אינטרקורכעלמ יתחיצונית ופנימן, ותשתית ו ת פעמלום הכולכת אינטרקמער. : ישקוםנטרמערכת אי  3.7.8

באחד מחדרי   ורדיב /עית שמפומ  לדירה, וכן סהים במבואה או בכנקוהאינטר דת קות ניש למקם א  מיקום: בניין.ית להראש

 גורים בדירה. המ

 ן. אי: (יזיה נוספת במעגל סגור )נפרדתמערכת טלוו  3.7.9 

  2010-( תש"ע3נות תק' )מס' לאנטמיתקן  רוציתע ה רבת טלוויזייטללק יםלכבל יבורלח ההכנ :ויזיהו טל רי ו יטת שידהכנה לקל 3.7.10 

 :  799אלי, ת"י ריש תקן , לפי טת שידורי החובהליטנות לקמיתקן לאנן יין יותקנבב

 ית )אק"א(. ליווידואיתקני אנטנות לקליטה אינדות לקליטה משותפת )אק"מ( ומטנמיתקני אנ                   

 חרים הסדר אקיחובה אם הדורי מיתקן לאנטנות לקליטת שי קנת ברה מחובת התהחרשאית לפטור את ית מ המקוהוועדה  . 3.7.11 

 ידורי חובה בלא תשלום. שט לקלו ניתן   שבכל דירה יהיה יחהמבט

 : יםמיתקנים אחר 3.7.12 

שירות, יש  ת  פסרים למהפונ  בחיםחוץ לרבות במט קירלישיר  במטבחים ללא אוורורם ורייי שירות, בחדרים סניטבחדר -

   ת כיסוי.פת רפורר מכני לקיר חוץ, לרבובמאו צינור מצויד ן להתקי

ראלית  ישלרשת החשמל ה י ותאים לחיבור תלת פאזהמערכת ת .רתיתהדי למהחש של צריכתרה בקלניטור ול תמערכ -

 תנים. המשמל זנת תעריפי החש האפשר ות

יישני זרם שה ח)שלו ם חשמליזרכל רכיב המודד  סתבסתאשר מרתית הדי ידה בלוח החשמלמד תיחיד :המערכת תכלול

ציג ומ נתונים בצורה מקומיתעבד את המוקבל י המטו אלח דיגיטלי צג י,ידור אלחוטשורת לקש, יחידת ת (פאזיעבור לוח תלת 

  מ' 1.5בה  ובגובמקום נגיש   ה,ניסכבואת ה/ במ ך לדלת הכניסהסמוה בהצג יותקן בפנים הדיר ברורה. רהאותם בצו

 ספית.  כותם העלואת  ט"ש(ו)בק והמצטברת השוטפת האנרגיהיכת את נתוני צר ותהצג יציג לפחה. צפהרמ

 .3.5 ת פתחים סעיף גם בטבל אהר  פתיחה ידניון לרבות מנגנ, ים/תריסלהפעלת ה  לחשמ קודתנ כוללחשמלי  םי/סרית -

 

 : בדירה קני קירור / חימום,מת   .4 

 ן. אי  י ז מרכ י י מינדירת מיזוג אוויר 4.1

    :כלולת אשר ,פאזי תלת טנדרטיתס  חתא מרכזית ינימ למערכת הכנה

 פיזור שרמאפה אחר או במיקום רוןהמסד או היאמבט ה דרח תקרת לתחתית מודבצ למאייד נןכמתו םקומי .1

 ;הדירה חלקי לכל צרוק יעיל יראוו 

 הרצפה  וייל במ ונעה סת בקירכנמו חשמלי יקודופ  תנחוש צנרת של "צמה"ת לרבו הנדרשות התשתיות עיצוב .2

 איידהמ זוקני 2.5* 3רד נפ גלמע  כוח שקע ,מעבהל המתוכנן םוהמיק ועד למאייד המתוכנן קוםהמי  בין

 עד ,גבס בלוח ייסו כ תבאמצעו הסתרה יכלולד  למאיי "הצמ"ה מוצא .יסההכב לניקוז מסתור או פהרצ מחסוםל

 .בפועל רכתעהמ קנתלהת

 .קיר המסדרון על וסטטהתרמ למיקום עד דייהמא ממיקום קיר ודיק פל ריק רוולש נתהתק 3.

 .ירו וא  וגמיז סדמהנ ידי על תערכהמ לתכנון אםת בה יהיה ההכנות םומיק .4

 .יםעבהמ / המעבה םיקולמ ומוסתר מוצנע קוםמי .5
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קנת מזגנים  תלה ת ניקוז כהכנהרצנ צע גםתבו( מטבחה, השירותים והרחצהבחדרי מחדרי הדירה )למעט חד ל אבכ .: איןמזגן מפוצל  4.2

 צאה יהיה הרצפה ומו ילויובמ  ריר בקקוז תוסתהני רתלחדר. צנ ץז מחוויק יבוצע נ  ידירת)מפוצל(. למרחב המוגן ה לייםעי

ר  אביז ר עםוצא הצנרת יוסתם מויה. מק נון מהנדס האינסטלצלתכאם מתחת לכיור, הכול בהתלסיפון  יןפה או לחילופ הרצעד מחסום  

 ק. קמתאים וסגור עם פ תישחרו

ע זית אחת כאמור, תבוצמיני מרכ תמערכעות צמה באלכל חלקיזוג מינו מאפשר י ירה אדה יר תכנוןוהאו  קביעת מהנדס מיזוג על פיכל שכ          

 קוז מים.ינ  תוצנר רת גז, צנרבות צנרת חשמלת לוהנדרש כלול את כל התשתיותשת ירהוצל/ים ליתרת חלקי הד ן/נים מפזגנוסף הכנה למב

   .איןיין: ית בבנניזון ממערכת מרכזתי היריר דוג אומיז  4.3

   .איןדירה: הימום ם מים וחרות להפרדת חימו שאפלת טורים למים, בעיאדעם רדירתי על ידי תנור גז  לתערכת הסקה הפועמ  4.4

 גן.הכוללת שקע מו וםחימר תנוודה לקנ  צעבטיה תבומקלחת ואמי הבחדר. אין :חשמלב  חימום הפועלנור ת  4.5

 : אין. ם חשמלייםטורי בקקונ  4.6

 .: אין"רמ/קק"ל 120-80, י פתרצימום תת חרכת מע  4.7

 אין.: םאחרי תקנים מי   4.8

 

 :  חסן דירה, במוי אש ובטיחות בב כי רי סידו * .5

 .: ישנרכש(ם )בא ן מחסב .ותאהכב ע"י רשותדרש ישי ככל :הרבדי  ם(:נקלרי ירוטומטית )ספאש אכת כיבוי מער 5.1  

 .באותדרש ע"י רשות הכייכל שכ :עשן גלאי  5.2  

 יש. (:"ד במרחב המוגן )ממן ערכת סינו מ 5.3 

 

 :ותנודות פיתוח ושו עב .6

 חניה  6.1 

      ;רשהמג: בתחום כולםניה. ר הבפי היתל: לכל הבניינים סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 אין. (: רטפ)ל חרבמקום א חניות    

 וכנית המכר. בתן צויכמ: םמיקו  ההבניפי היתר ל: חניות ספרמ: יש, פת(שותמ/תי לנכים )פרט יהחנ 6.1.2  

   רשמי נכה צגת תגספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם הנ ח ובובה/פיתביסבתכנית המגרש/ סומןכמכים לנ יהחני

 ינו נכה.שאר וגם לדיי דירי הבית ן כללנכה, בי העדר רוכשה(, וברבוהתחמטעם משרד 

 .  2.11סעיף  ראהורה: מק  ההחני  רצפת גמר 6.1.3

 . יש: ה מהכבישני לחשה גי  6.1.4  

 פי סימון בתכנית המכר. ל: וםקמי   ות.פחלאחת : ות לדירהחני  פרמס 6.1.5  

   .אין :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

 רש פיתוח המג 6.2 

 החיצונית  הרחבה .יןיבנל  הכניסה למבואת עד חובמהר חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום חבת כניסה חיצונית:ר   6.2.1

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח לצידו מלווה גינון בעל ומואר,  ]יןינבל הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ ף מרוצ  כניסה בילש תכלול    

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

 . אבן טבעית /ות: אבנים משתלבחומר גמר .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

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

  ת משרד החקלאות.להנחיו    

  ון מותרת שתילת צמחיה בעלת שורשים רדודים בלבד )לא עציםמעל תקרת בט ולה(.)כ בטון.מעל תקרות  חצר,   

  (.ת שורשיםוק ולא צמחיה עמ   

  .יש :בכת ממוחשכולל ראש מעררש גבמ יהקשה מערכת 6.2.5  

 שטח ל ונהה/חלקה( הכוכולה קרתמעל  ,)חצרית המכר כנ לפי תו :דראה לחצר מחיצי ; שי:  דירות הגן דה לחצר, צמו  6.2.6  

 ללא מערכת השקיה.  ו  נןלא מגו   

 הרוכש בעת  י ע"שה עי  משולי הבניין (מים  הרחקת)לת קע בחצרות פרטיו קרדור שיפועי ניקוז פני הי : סהרהע   

 .  רטיתפינה הסידור הג     
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 , '(כווחות וש צנרת, ,מרזב/ים)חלחול  ,יםומב וביז, ג ות, ן גישמה/תכי:  גן  דירתר הצמודה ל , בחצתו ערכות משותפוט מפיר 6.2.7  

 .(רוצג בתוכנית המכי  ושלא בהכרח ןהעניי לפי ל)הכ יכיבו ,קשורתתחשמל,    

 אה נוספת  יצי שישככל  מ'. 2.5של מק לפחות ובעו מ"ר.  7-ת מלא פחוח : יש, בשטירת גן ד ל ודהמצטח מרוצף בחצר ה מש 6.2.8  

 . ל צדכס"מ מ 30היציאה בתוספת  תחפ ברוחב ' ולפחותמ 1.20ינימלי של ק מומבע  מרוצף  משטחית יהיה רטחצר הפל   

   ודרישת הרשויות.ניה יתר הבה פילחומר:  : המגרש שלות /גדר בחזית 6.2.9  

 . חברהי קביעת הולפ  אושרתמתוח הכנית הפילפי תובה ממוצע ו בג   

 . ןאי : (בחלקה הוחומה פתקת )ודים מפולשמת עמו ק 6.2.10  

 

 משותפות ותערכמ .7

 כת גז: רמע 7.1 

 המתואר בתוכנית   קוםובמי ,גזה , בתאום עם חברתעיקרק -גז תת י/צובר מצעותאב זיכדור מרסי נה לאספקת גז:הכ   7.1.1  

   הנאהת וזיק נהנתורך תי ת הצ במיד ומית.המק  תושדרישות הר יעפ" ו/או חברהקבע ע"י היאחר ש במיקום  רש או הבניין אוגהמ   

 חברת הגז. עלותבהינם ב ,בר/י הגז כאמורצוי בזאת כ מובהר  .נרת הגז ותחזוקתהצ נחתלה    

 ;יש :הירמרכזי לד ממקור גזצנרת  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4בלה ראה ט: םמיקו : יש. הדירה וךבת זצנרת אספקת ג .1.37  

 :שאים לכיבוי ר סידו  7.2 

 . תיחוועץ הבטנחיות י "י רשות הכיבוי והע דרששי ככל :רגותי מד/בחדרץ עלת לחלהפ מערכת 7.2.1  

 .תנחיות יועץ הבטיחו וה הכיבוי ותע"י דרישות רש שדרשי ככל: מבואות/פרוזדוריםבעשן  ליניקתמערכת  7.2.2  

 ת. עץ הבטיחויונחיות י והרשות הכיבוישות רדע"י  שידרש ככל :ינקלרים(תזים )ספרמ –ית י אוטומט מערכת כיבו  7.2.3  

 חיות יועץ הבטיחות. ני והו ת הכיב. לפי דרישות רשוש: יותכולתן כיבוי   כיבוי לרבות ארגזי ת מדו ע 7.2.4  

 הבטיחות.  עץיו ות הכיבוי והנחיותרש ע"י רשדשיככל  גלאי עשן: 7.2.5  

 םפי שותמ םבשטחיבוי י ארונות כו  רנטים()הידרזי כיבוי , באש י כיבו ו  ילוי ג כותמערלרבות הכבאות,  י סידורכל ערה: ה     

 . ישות רשות הכבאותרי ד כמות לפמיקום ו  פרטיים, או     

 יש.  :בחניוניםר מאולץ ו אוור 7.3 

 . ןאי: להזנת הדירות() תמרכזי  רוי מערכת מיזוג או  7.4 

 . אין רים:ימוש הדיי שים ל/ויר בחדרמערכת מיזוג א 7.5 

    יסהנהכ דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו דוארה  בותתי יקום:מ י.לדואר שגו  1הבית, ועד לו 1דירה, לכל  :רתיבות דוא 7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תתקנו לפי אלומיניום חזית תבעלו ויהיו  ,בנייןל   

ן  יי בבנ יםדייר ימוש כלל הים לש/רחד ותפים(,שים מקבחל)ורה מערכות תא מים, מאגרים, ת מסניקה ומשאבו ותרכע: ממיתקנים אחרים 7.7 

 המתכננים והיועצים. כניתותלפי  מיקום וכמות: .ו'כו  ןת הבנייבים לטוסמוכ בבנייניםאו  ם,וכיסמ ניםיי ת בנולטוב  

 

 שתית תת ור המבנה למערכו יבח .8

 מית.המקו תוהנחיות הרש לפי :חצרל  פרדנ ונה מיםמיש;  :לבית שי ראמונה מים יש;  :י כזרחיבור לקו מים מ 8.1  

 ש. י  מרכזי: ובור לביחיב 8.2  

 ; יש. החשמל תחברהוראות לבהתאם  ,ניין לרשת החשמלהבור חיב 8.3  

 . וניםלחב' הטלפ הדירהחיבור ל לוכה להיתר(: לא שבק) הוהבני  ןנו תכהתאם לתקנות ה ב :ור הבניין לרשת הטלפוניםבלחי  כנהה 8.4  

   (.3.7.10 ף עיס )ראה גם דנה בלבהכ .אין (:טאינטרנ/הלוויזי )טורת שקלרשת ת ן יחיבור הבני  8.5  

  בפועל םועעבודות שביצשה. כיבמחיר הר כלוליםכי גישה, רז, דיקוומכים, נ רכה, קירות תדמ ,: כבישבל במגרשתוח כללי הגו י פ 8.6  

 .יות החברהרם באחומית אינק משה ע"י הרשות העי  

 . בד(בל  3,4נים יבבני ) -דחסנית יידים,נ  מיכלים :רמיחזו  /ר אשפהדבח 8.7

 . יש :הפאש ורלמחזיקום מ

 .בלבדקומות  יבבניין רב  ,יש :םורי המג בקומות  מתי קו  ופתח)שוט(  פהשא מצנח
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 . ומיתמקהרשות ה ע"י: פינוי אשפה

 

 גרש( מ לבכ) תףו משרכוש  .9

 : משותףכוש הרה תיאור 9.1 

 . ם בתוכנית המכרפיתכמשו ם סומנואב: ניה משותפיםחמות מקו  9.1.1   

 . ןאי: (חלקית פתוחה ם,ועמודי  סהני כמת קו ) יתחלק תולשמפ קומה 9.1.2   

 לטת בחברה.פי החל: ירותדשאינם צמודים ל םסני מח 9.1.3   

 ;   מ"ר 20-ות מחפלא  :3,4 ניםבבניי  ;מ"ר 14-מ תלא פחו :7,8נים יי בבנ. שי: היס)לובי( בקומת כנה מבוא 9.1.4   

 .  יש: )לובי( קומתית אהו מב 9.1.5   

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

   ; 3 :3,4  ניםנייבב ;1 :7,8נים בבניי: תעליו ספר ממ: יש; מעליות: יש; עליתמ ירפ 9.1.7   

 יש.: על הגג םעל ידי מיתקני סתפוה קלהח פחותל :משותף גג 9.1.8   

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

 אין.  :ודים משותףדר דח 9.1.10   

   תמוסמכ שותוש רדרת ש אחר ל מיתקןכו,  ותמערכות סולארי :( כגוןפותשותמ ו/אוכות טכניות )פרטיות רמע יש: נים על הגגמיתק 9.1.11  

 ן. יהד כל יעל פ   

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

 אשפה רים טכניים, מרכז מחזור דוח רתת לרבות תקשוכו חדרי מער: ש משותףת שהינם רכו הבי  ם שלפי ם נוסוחלקי  יםמיתקנ 9.1.13   

  המכר.  יותכנות ש משותף בום כרכיומנ מסה ה,זט אחרים במפר םרקיבפכמפורט ומתקני אשפה ו   

 

 ש המשותף: ו ם מהרכשאין להוציא  (מיםיאם קיב) ים/קלח 9.2 

 ט(.)מילו  ,תמדרגו י /דרח 9.2.1  

 ה טכנית.קומ 9.2.2  

 שותפת.גישה לחניה מ 9.2.3   

 י בקומת כניסה. בלו  9.2.4  

 קומתי. לובי  9.2.5  

 על הגג. (םשותפימה) וניםהש יםת אל המיתקנו דרגמ גישה מחדר 9.2.6  

 .דר מכונותת אל חו גגישה מחדר מדר 9.2.7  

 . ים(תפ)משו  ני/יםכט דר/יםתי לחלובי קומ מ מדרגות או  ה מחדרגיש 9.2.8  

 .גגהעל  םמשותפי  תקניםוס על ידי מי התפ –ג חלק הג 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 . (ותמוגנים בדיר  ביםרחיש מ  -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 ף. כוש משותכר"י החברה עוגדרו ככל שיוחלקים ם טכניים  , חדריתו מעט חניות פרטילון ני ח קומות: חראחלק  9.2.12  

 

 משותף  יתב 9.3 

 בית משותף או בבית  ירה בוק המכר דירות(, המוכר דח – לן)לה  1974 – דירות(, התשל"המכר )דלחוק  6עיף ם לסבהתא ()א  

 המצוי  של התקנון   אהמשנה הור  בטל אומ להחיל על הבית ודעתשב ועל הבית א ן שחלו תקנף והותשמ להירשם כבית ועדמיה    

 ן; ואלה העניינים:י עניו אות פרטים עלהמכר  לחוזה או לצרף כלול במפרט יב ל, חילןים לההמנוי  יםעניינ מן ה ת לענייןחסהמתיי    

 צאת חלק מהרכוש המשותף;הו (1)    

 ; מוד לדירהצותף ה ש המ רכושב קחלשיעורו של ה (2)   

 יו; אלבים בקשר ים המחו שותף ובשירותית הבית המבהוצאו תשיעור ההשתתפו (3)   

 ית המשותף; ל הבניהור ת בדבהחלטו לתרי קבסד (4)   

 המכר דירות;  לחוק )א(3ו בדרך האמור בסעיף צן בכו שקבע שר השי כל עניין אחר (5)   
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 ב  ר, כמי שהתחייבחוזה המכהאמור  ף ( יראוהו, על אאן )קט  ף ויים בסעינים המ נניי מהע יןיענר פרטים על סא משלמוכר  )ב(  

 משותף.  ה יתל הבע יחולוניין ע ו י אות י לגבנון המצו תק שהוראות ה    

 

 דירה: ל וד צמכוש המשותף הו של החלק ברשיעור 9.4

 . ויותש הר שתכפוף לשינויים בהתאם לדריין ובבהתאם לחוק המקרקע

 

 :יתבהבר ניהול  דטות בלת החקבלרי סד 9.5

 . 1969 -תשכ"טמקרקעין הבחוק ה עהיה על פי הקבוי 

 

 :בקשר אליו  יביםמחוירותים הובש תףו ת המשהבי ת פות בהוצאו עור ההשתתי ש 9.6

 בהתאם לדרישת הרשויות  וייםנ ן ובכפוף לשיי לחוק המקרקעבהתאם  

 

 ה.רבהבלעדית של הח היעתקב יהמשותף לפ  בבית תדירו ו לצמדיווש המשותף וכמהרם החניה שבתחום המגרש מוצאי עמדות .א

 . חברהה לבלעדית שתה היעבלפי קתף שות שבבית הממדו לדירוצתף ויומשוו מהרכוש הסנים יוצא המח .ב

 ל(. לעי 9.2.9ר בסעיף ועט החלק כאמגגות )לממרפסות ו .ג

 מוצא מהרכוש המשותף.   ש(במגר )ככל שיש חדר השנאים .ד

 

 

 שותף. מ ת הביה ולנציגות ה לקונ ו ועברשי פיםוסמסמכים נ א'  ספחנ

   .ליותרות כלעה נספח ב' 

 . ייםוזיכ לת טב      פח ג'נס
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 ירות לי הדרו לקונה ולנציגות בעועבם שיימסמכים נוספ – 'נספח א 

 

 ט:המפרשל  רדלתי נפו כחלק בפ צורי  אלותוכניות  10.1  

 ה. רדי הל ת( שיו)חיצונ ותיידות כללמל חדר ומידות של כ לתהכול 1:50 -טן מ ק ה לאדיה בקנה מ רדינית התכ 10.1.1   

 . בקומההמשותף סימון הרכוש  ללתהכו 1:100 -ן מא קטבקנה מידה ל ת הדירהומה בה נמצאת הק תכני 10.1.2   

 ה. מובקמשותף הש הרכו ללת סימוןוהכ 1:100 -ן מקטדה לא בקנה מי תוסייפה ט תכנית קומ 10.1.3   

 משותף  מון הרכוש הת סיכוללה 1:100 -מ טן ק ה לא מיד נהרתף בק מת ו שות; קומלמות מפות כניסה/ קוומתכניות ק 10.1.4   

 . 1:200טן לקנה מידה ם מוקבצילו אלו ניתן לצרף   יותתכנ  ;רתיים מוצמדיםושטחים די   

 . 1:100 -מ  ןלא קטידה נה מ בקמת גג תכנית קו 10.1.5   

ת  פמשות חצרן מויללת סהכו 1:250ידה מ  הבניה בקנ לת היתרבהמקומית לקת  וגשה לרשוכפי שה ש המגר תתכני 10.1.6   

 צמודות.  ינותוג

 

 פיל רבות עכל דין ללאם התבר ומרי הגימור, שיש למסות ולחורכלכל המע ושימוש קהחזוות תארה יינתנו הורעת מסירת הדיב 10.2  

 ניין: דירות בע רק המכחו   

 . גימורם בי הדירה עלכיזוקת כל רות לתחטפ ת שוולפעו )א(   

 וויר,  ג אמיזו מערכותטיחות, מערכות בבות דירה לרהמותקנות ב ירותהש תועת של מערכונמ זוקה ותח לתוקה כולחזת )ב(   

 ניות וכיוצא באלה.טרומכמערכות אלק   

 . דרשותיות, אם נתותקופפות שוט ותביקור ת ואפיוןודיר ת )ג(   

 שר. רת קליצי מספר טלפוןו  קספרן/ת יצמולרבות ש, הנים בדירקתות המו ציוד ומערכ שלת אחריות ותעודוי  טכנ טרמפ )ד(   

 

 ר של  רי הגימומוחות רכושל המעוהוראות תחזוקה כנית ת   ה בבנייןרה הראשונהדיסרת מדירה אשר לו נ ימסור לרוכש המוכר  10.3  

 עניין: ב  מכר דירותהחוק  פי על תודין לרב ללכהתאם ה למסור בביש חוין שהבני  

 . על גימורם יןיי הבנרכיבל חזוקת כלת ת שוטפותופעול א()   

 ג  יזוחות, מעליות, מערכות מת בטימערכות בבניין לרבות קנוהמות השירותמערכות קה מונעת של  ת ותחזותחזוקה כולל )ב(   

 .באלהוצא יכיות ומכנ קטרואלערכות אוויר, מ   

 נדרשות. אם   ופתיות,תקשוטפות ו  יקורותב פיוןאותדירות  ()ג   

 קשר.  ירתליצ ןפק ומספר טלפושמות יצרן/ סלרבות  קנים במבנה,המותכות רל ציוד ומעש תאחריודות עוטכני ותט רמפ )ד(  

 מיליה. יסקפספר ומ  ןטלפור ות מספיתוח לרבפוה ותערכמתכננים של הבניין, המוות הרשימת צ )ה(   

 ת בטיחות  כורת, מעקשור ות חשמל , יתר ציה סניטלל אינסטות בלבד שתפ שומערכות המ( לAS MADE) תוכניות עדת ()ו   

 רוכש הדירה האמור   יה עלמורים הנחיה בכתב ולפהא מכיםסהמוכר יצרף למ נה ובפיתוח.יות במבת אלקטרומכנערכוומ   

 נויה.עם מי ידה( מ נושונה שתמאהררות )בעלי הדי לועה שהקב ת אוניות הזמתם לנציגור אסולמ   
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 ות ואזהרות יהערות כלל  –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

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

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

 תפת )אק"מ( ומיתקני אנטנות         ו : מיתקני אנטנות לקליטה מש799 תקן ישראלי, ת"יי בבניין יותקן מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה, לפ              

 לקליטה אינדיווידואלית )אק"א(.              

קיים הסדר אחר המבטיח שבכל אם  חובהת לקליטת שידורי המיתקן לאנטנומחובת התקנת החברה רשאית לפטור את  הוועדה המקומית .3

 .שלוםת שידורי חובה בלאט דירה יהיה ניתן לקלו

החלל בהן הן  כאמור יכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה גז וכו'  מיזוג, חשמל, תקשורת, ,במים, ביון: כגומערכות  .4

 עוברות. 

)ברזל( מינרלים  ותוכן התחמצנ   ,ים"ני"עי בדלי מרקם, גוון, גידים,תכנו תופעות טבעיות כגון: הי ובכפוף לתקנים,  באבן טבעית, בריצוף וחיפוי .5

 המקצוע  ולכללי התקינה לדרישות בכפוף  הכול .מוי חלודהמים דתת בכוהמתבטא

ם לא יבוצע קיטום פינות קירות ו/או שיפוליבחיפוי  . מידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםבחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( ב .6

 .)גרונגים(

ו המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות אעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/להאם תידרש החברה ב למניעת ספק יודגש כי .7

ובזכות  , כןלצורך גישה ןהבניי לרבות שימוש במתקני  ה מתחייב לאפשר גישה חופשיתהמשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונ

 ים אלו. ום מיסי ועד בית בגין שטחלן יהיו גופים אלו פטורים מתשכ מעבר כבלים. כמול השימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע

 ים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות. חל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפ  .8

המשרתים כלל הבניין.  ,  רי צנרת ואוורורעביכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומ  רכשו ע"י הדייריםשי  )ככל שקיימים(,  םבמחסני .9

 ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד. ונפרד למחסנים בלבד מל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף שהזנת הח

אך לא   ים ליצור הפרעהמקטינים החלל ועלולזור תליית כביסה,  דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באשל    מםמיקו  .10

 פרט.במפחות מן הקבוע 

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

 התקנות לרעשים ומפגעים. 

וכש ירצה להתקין מערכת מיזוג אוויר לרבות הנמכת  ( בדירה, והרקלריםאוטומטית )ספרינ קיימת מערכת כיבוי אש ויתכן ויל  הוא .12

 ראש/י המתז/ים( להנמכת תקרה זו. )להתאים את גובה הספרינקלרים ש ור(, מחויב הרוכסת תקרה )מ

נת  על מ שנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאתהמוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש ה חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב  .13

 .ןג שוי המרחב המות הבטון שמהם ערואדמה והנמצא בקיה באגרגטים )חצץ(, המופק מבטן  אלהימצי גז ראדון אשר עלול לסלק שריד

  , מחסניםם, כגון גינות, חניותיתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיי .14

 ו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט. ספרן ומיקומן יקבעומרפסות פרטיות, מ

ת צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל ועוברהמחסן או החניה, יתכן ו אודירה, ה תך לתקר מוקירות ובס ברצפה, .15

 הבניין, ומהווים חלקים משותפים.  

 ם באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.רכי נסיעה המרוצפי ם, מעברים ואפילו דברכבים כבדים על שבילינסיעה  .16

 , למרתפי חניה תת קרקעיים (ם המונעים בגז פחמימני )גפ"מביסורה הכניסה לרכא .17

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

[, תגברנה הוראות  11.12.2017 – 12ה ור]מפרט מחייב מחיר למשתכן מהד 1להוראות נספח ג'ות המפרט של סתירה בין הורא במקרה  .19

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

 תגברנה ההוראות. 
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 טבלת זיכויים    –' גנספח 

 

 
 הערות מיוחדות 

 . 11.12.2017  - 12ן מהדורה כ ד הבינוי והשיכון, מחיר למשתשרפרט המחייב של מבמריכוז זיכויים אלו הינם אך ורק הנדרשים  .1

 כוללים מע"מ.  להלן המחירים הנקובים  .2

 
 :  מקרא

 יחידה.   -יח'

  ורך.  מטר א  -מ"א

 
 

 תכולה נושא 
 ערך כללי לזיכוי

  כולל מע"מ 

 ארון מטבח 
המטבח  עצמו, משטח העבודה, חיפוי בגובה  ארון 

חמים  ם משטח, סוללה למיה ס"מ לכל אורך 60
 כמוגדר במפרט זה  וקרים וכיור מטבח, הכול

 מ"א ₪  1,000

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

 הדירה(יים בפועל )לפי הק
 ₪ ליחידה   200

 ₪ ליחידה  75 --- נקודת טלפון 

 ת תקע בי
בית תקע רגיל במעגל משותף )לא מוגן מים ולא  

 רד / כח(. נפ מעגל  
 יחידה ל  ₪ 125

 דלת כניסה 
 ת ולמרפסת שיר 

 זיכוי בגין כנף הדלת בלבד. 
 חובה לבצע משקוף בפתח. 

 ₪ ליחידה  750

 
 

 


