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

 באר יעקב שם האתר 

  
 *B6 דירה מדגם 

  
 חדרים  4 מס' חדרים 

  
 6,7 מס' קומה 

  
 25,29 מס'   הדיר

  
 "( רב קומות " מגורים ) 1 בניין  / סוג מס' 

  
 205 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 
 .(2.1-2.2)ש כוקונה רזכות שה הובעל הקרקע   :2סעיף 
 בבניין, מחסן וחניה.  רהדי ה מיקום  : 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 ות קבסטי    :7סעיף 
 אדריכל מתכנן הבנייה.   יטר פ  :8 סעיף
 מהנדס אחראי לתכנון השלד.  רטיפ  :9 סעיף

 
 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 
 .םאביזריי הגמר ו הדירה, חומר ר אוית   :3סעיף 

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

 (. 3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה ) : 3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  : 3.4סעיף 
 רשימת דלתות, חלונות ותריסים.  ,(3)טבלה  : 3.5סעיף 
 (. 3.6.1-3.6.8) יםספ נוה  ואביזרי אינסטלצי ,ברזים( ם,ילואה )כני תבר תק מ  ,(4)טבלה  : 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
 . נותח ושופיתו עבודות  :6סעיף 

 (. 6.1.1-6.1.6ניה )ח : 6.1ף סעי
 (. 6.2.1-6.2.8)ש גרהמפיתוח  : 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 
 ימוש הדיירים.לשם י/ר בחדריזוג אוי: מערכת מ 7.5 סעיף
 דואר. ות יב ת : 7.6סעיף 
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  : 7.7סעיף 

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

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

 (.יםבית משותף )רישום ופרט : 9.3 ףיסע
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  : 9.4יף עס

 הבית.    החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף 
 רותים המחייבים בקשר אליו. ישיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובש : 9.6סעיף 
 תף. ם מהרכוש המשו החלקים המוצאי : 9.7סעיף 

 
 חיםנספ

 
 . נציגות הבית המשותףולה ונלקמסמכים נוספים שיועברו  א'  חפסנ

 . הערות כלליות נספח ב' 
 זיכויים. תנספח ג'   טבל
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 *B6 : מדגםדירה  . באר יעקב  שם האתר: 

 חדרים  4 : מס' חדרים   

 __ דירה מס':   

 __ : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ ': מס  חניה  

 "( ומותרב ק "  מגורים ) 1 : מס' / סוג הבניין  

 205 מס':  מגרש   

 

 ט מכר" פר"מ 

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 ות הנכונים למבנה ולדירה(רהבוה התאמות לכול)                            

 

 

 ( "רהחב"האו  "המוכר/ת")להלן     בע"מ  זוהר וצפריר שרבט:  בין נספח לחוזה 

                                             ת.ז        לבין:  

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

 

       מתאריך:

 

 פרטי זיהוי     א.
 

   מקומית בהמשך.ות הרשה יקבע ע"י :ומס' בית  רחובב קעאר יב :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

 

 ישראל )ר.מ.י(.  עיקרת מקרשו :רקעבעל הק .2  

 .חכירה :וכש בדירהה רונהקהזכות ש

 .י ישראלרקעמק רשות :שם המחכיר  2.1

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

 

 ( "הדירה")להלן  דירה מס' וקומה: .3

, נה(ר שיחדכ המשמש גם ממ"ד,  –)להלן  ית רדי מוגןמרחב ה, שינ  חדר הורים,דר שינה ח ,פינת אוכל, מטבח, כניסה, חדר דיור בדירה: .4

 . )יציאה מחדר דיור( מרפסת שמש מרפסת שירות, ת(,חצה הורים )מקלחר רחד ,( אמבטיה) כללי חדר רחצה, פרוזדור
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                        _______ ____                                            _ ___________ 
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   שטח הדירה .5

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

 קירות החוץ של הדירה. ל ש ברים על פניהם החיצונייםעוה לוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקוויםהשטח הכ )א( 

   –לעניין זה 

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

 ו תוכנית אחרת.ה א דירבקומה או בינה לבין 

 של קיר החוץ;  וכזבמרר קו המצולע האמור בויע  תרה אחרר חוץ מפריד בין הדירה לבין דיכאשר קי

 פני הקיר יכללו את החיפוי.פוי אבן חי ר עםבקי בלא גימור; ירני הקפ –" פניו החיצוניים של קיר חוץ " (2)

 טחי כל המפלסים בדירה.סכום שה רה יהירה; שטח הדיכל מפלס בדיבדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי  (ב)

 ים;  קיוהאופפעים המשטחים המשוחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל א עםות בדירה יחושב פלך מדרגמה לשטחו של כ (ג)

 המדרגות. למפלס  שממנו עולה מהלך  ף צור ח יהשט

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

 .  ר(יתבניה )בקשה לההתכנון וה ותנקת –)להלן 

   אינו כלול בשטח הדירה.שו, ב'בחלק  9.4 ראה סעיף : ירהשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לד (ה)

 

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

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

 .____מ"ר___: בשטח, אחת מעל בלבד[ הנמצא קומה

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

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

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 46.

 אין. : ה בשטחגג מוצמד לדיר 6.5

 אין.: (4)ת בשטחחצר מוצמד 6.6

 : שטח(ו)מהות  לפרטםנוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש  אזורים,/חלקים/ש שטחיםי  אם 6.7

 ממפלס רצפת הדירה(. ך מויה נמפלס רצפת המסתור יה ו ןכמסומן בתוכנית המכר. )יתכל שכ :מסתור כביסה

 

שות המקומית והתקנון.  ף לאישור הרבכפו קע, ין בקומת קרני לבניתף חיצו כניות המכר כשטח משו : על שטח המסומן בתו הערה

ובמיקום  ה  רו רף, שולחנות וכסאות, שימשיות וצלונים וכו' בצדוכנים, סגירת חו  החברה תהיה רשאית לתת שימוש מסחרי כגון:

 לפי החלטתה.

 

 ת לחישובי השטחים: רו הע

  על ידי הקוויםהמצולע הנוצר ך בתו הרצפה הכלואוא שטח מרפסת הת לדירה; שטחה של ינמרפסת חיצו –" מרפסת שמש " .1

של קירות הדירה  פניהם החיצוניים המרפסת ועל הבנויים של מעקים ים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או ההעובר

 ים במרפסת.בלוגה

הרקיע   לאורו/או לשמש  אשר מידת חשיפתה ה, ק לחשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,הכוונה "שמשת פסמר"מובהר כי 

כדי  בה שיש לה והן מחוצה  הקרקע חסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחוםמה בבניין ימיקו וף לכפ

 .שיפת המרפסת לשמשחלהשפיע על 

ירה  בינו לבין חלק של דריד ן מפהמחס ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר ירות המחס ק ין, הוא השטח הכלוא בל מחסן ש ו שטח .2

 במלואו.  יכלל שטח הקיריהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף  רוחב של שמתחת למחצית ה השטחרק  אחרת ייכלל

 ס"מ;   20  קירות החוץ בעובילת מתחתוספת שטח תיאורטי ב תף רמץ של ה, הוא השטח הכלוא בין קירות החותףשל מרשטחו  .3

כאשר קיר   של הקיר; הרוחב מחציתחת לשמת ייכלל רק השטחאחרת ריד בינו לבין חלק של דירה כאשר קיר המרתף מפ

 ואו. ייכלל שטח הקיר במלהמרתף גובל בשטח משותף 

המופיע במפרט   חצר הח שטבין   5%יה בשיעור של עד יט ס , את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותרכולל רצחשטחה של  .4

 המכר לבין השטח למעשה.
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 סטיות קבילות: .7

 טייה ממפרט זה:לא יראו אותן כסות וקבילהלן הן סטיות  טות להמפור הסטיות 

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

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף 

 .למעשהים בזראה ים במפרט ומידות רזהאבוכמויות בין מידות  5%סטייה בשיעור של עד  ב()

     

8. 
 בע"מ.  ריכליםמילוסלבסקי אד "(:האדריכל)"להלן "  שם עורך הבקשה להיתר

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

 office@milosarc.co.il :לא"דו  
 
 

9. 
 . "מם בעש. בן אברהם מהנדסי   :"(המהנדס)להלן "  תכנון השלדשם האחראי ל

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

 
 info@benabraham-eng.co.il :דוא"ל

 

 יה רה, ציודה ואביזר דיה תיאור הבניין, המבנה, ב. 

 הבניין או חזית  ישנו את בתנאי שלאבבניין,  וחלקים אחרים חרותות אוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דיר מה    *

 . תף שטחים ברכוש המשו

 . אם יש כזה התקן הישראלי כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות *

 

 תיאור הבניין .1

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

, לא  105, 104הבניינים במגרשים  החלטת החברה.י לפאו במקביל, ם ו/שלבינו ביב םייניבנה (.105,206מגרשים  השני

 נכללים בבקשה להיתר בניה זה.

  :אחד מהמתחמיםבכל 

קומות   5ועוד  רקע הכולל קומת ק (,105)במגרש  6( או בניין 104)במגרש  5רים, הידוע בשם בניין וגבניין "גבוה" למ

 (, וכולל קומת קרקע206)במגרש  2( או בניין 205 רש)במג 1 נייןשם בהידוע ב  ם,יר" למגובניין "רב קומותומגורים. 

 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-ף אחד רבותמשנים כבית ייבנה שתולמו שרשי מתחםל בכ

 

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

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

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(דירות

 

 ,למגוריםעדו שנו  כת חדריםרמע ו חדר א -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - ד( התשל"דירות)כר לפי חוק מ )*(

 או לכל צורך אחר. לעסק,
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 ין וייעודה של כל קומה רוט הקומות בבני פי  – 1טבלה מס'  1.3 

 104,205במגרשים  יםניינלכל הב קומות מרתף משותפות

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה ה קומתלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 רותעה ימוש הש סוג

 מרתף  תקומ

  1,5לבניינים )מתחת 

 בלבד( 

3- --- 

  ות, ת/ מעלי  ,יתמבואה קומת: יןיבכל בנ

 . מדרגות י/חדר

 . חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים  כללי:

  ומערכות טכניות  מתקניםחדר/ים טכניים, 

לפי דרישת   שרדים(מ ם/מסחר/)למגורי 

 המתכננים והרשויות. 
אשר  ינים  ות של הבנירי המשאב דח

  יםהמרתף, מוזנ  ות ממצאים בקו נ

 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/ י מעל  ,יתמבואה קומת: יןיבכל בנ

   . מדרגות י/חדר

 . חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים  לי:לכ

  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: 

 . רגותדמ י/רחד

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

בסמוך לבניין   – )טרפו חדר שנאים

חדר חשמל חירום, חדר ריכוז   (,המסחר

  כניותות טומערכ  מונים, מתקנים

לפי דרישת  )למגורים/מסחר/משרדים( 

 המתכננים והרשויות. 

 

 105,206ים מגרשב לכל הבניינים ותפותשממרתף קומות 

 אור ית וכינוי א

 מהוק

חת/מעל  מת תמווק

 כניסה קומת ה לסמפל

 )ד(  הקובעת לבניין

  מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי ית, מבואה קומתבכל בניין: 

   . מדרגות י/חדר

 . מחסנים חניות, מיסעות, מעברים,  כללי:

  בות )בסמיכות לבניין וחדר משא מאגרי מים 

ות  ערכמו   םמתקני ם, יי נ כט  חדר/ים  ,(2 מס'

לפי    ורים/מסחר/משרדים( מג )ל תטכניו

 הרשויות. דרישת המתכננים ו 

חדרי המשאבות של הבניינים אשר  

ים  נמצאים בקומות המרתף, מוזנ 

 ן המשותף. המתקמ

 

מיקומם הסופי של המתקנים  

השונות יקבע  והמערכות בקומות 

 חלטת המתכננים. לפי ה

 

  יתכן ומערכות שונות הממוקמות

בניינים   גם  ורתישד  חאיין  נבב

   .ים וכסמ

 --- -1 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי ומתית, מבואה ק בכל בניין: 

 . מדרגות י/חדר

 נים, מחס  חניות, מיסעות, מעברים,  כללי:

בסמוך לבניין   – )טרפו שנאים חדר

  מס' נייןוך לב )בסמ חדר גנרטור  (,המסחר

חדר חשמל חירום, חדר ריכוז מונים,  (,6

  יות ות טכנ כ רע ומ מתקנים 

לפי דרישת  ( יםרד מסחר/משרים/ו למג)

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

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הס למפל

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש סוג הש

 1 קרקע  ןלבנייה הכניסקומת 

ת,  לי, מע וריםדז ו ר מגורים, מבואת כניסה, פ

וחת הדיירים, חדר  לרו ר חדדרגות, דר מח

ם, חדר אשפה/  אופניים/ עגלות, מחסני 

לפי   מתקנים ומערכות טכניותמיחזור, 

 יות. הרשודרישת המתכננים ו 

בין  ר גז בפיתוח/ חצר משותפת צוב

 . המגרשים

 1-3 רים מגוקומות 
4 

 מה( )בכל קו 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

לפי  ת כניו ט ות רכומע   קניםת מ ,מדרגות 

 נים והרשויות. המתכנ תש רי ד

--- 

 3 4 מגורים קומות 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

  לפי  מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות 

 תכננים והרשויות. דרישת המ

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 אוז()פנטה
5 2 

מתית, מעלית, חדר  מבואה קו מגורים, 

י  לפ יות טכנ  ת ו כרמדרגות, מתקנים ומע 

 ויות. רש הו ם  תכנני המישת רד

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ות, מערכות סולאריות, מתקנים  מדרג חדר 

פי  (, ל ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות

 המתכננים והרשויות. דרישת 

--- 

 --- --- --- 6 סך הכל קומות למגורים 

 קומות בבניין הכל סך 
 . 9 : 5בבניין 

 . 8 : 6בבניין 
 י(. )הראש ליוןע ה ג נכלל הג  קומות לאבמניין ה 

 
 

 ( 1,2מס' ) "רב קומות"מגורים  ן יבני בכל 
 

 ר כינוי או תיאו

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

ת  דירומספר 

 בקומה
 הערות וג השימוש ס

 קומת הכניסה  

 
 --- קרקע 

, פרוזדורים,  ( ובי )ל מבואת כניסה ם:למגורי

ת  חו ו ר י מדרגות, חדר למעליות, חדר 

אשפה   יות, חדרגלע  / יםניאופ  חדר ירים, הדי 

 . (דחסנית, חדר מיחזור)

שטחי מסחר, מרחבים מוגנים  מסחר: ל

 חדרי אשפה. , חדרי מדרגות, )ממ"מ(

מתקנים  , (205מגרש )ב ור גנרטחדר כללי: 

משרדים( /)למגורים/מסחר ומערכות טכניות 

 ים והרשויות. ת המתכננלפי דריש

   תפת ו חצר מש  /בפיתוח  צובר גז

 . שיםגרהמ  בין 

 1-3 ם רימגוקומות 
5 

 )בכל קומה( 

וזדורים,  מגורים, מבואה קומתית, פר

רגות, מצנחת אשפה  מעליות, חדרי מד

  מערכותים ו מתקנפירים, )שוט(, מחסנים,  

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 4-16 מגורים ות קומ
4 

 )בכל קומה( 

  תית, פרוזדורים,מגורים, מבואה קומ 

  ה שפנחת א מצ ות, מדרגחדרי יות, לע מ

תקנים ומערכות טכניות  פירים, )שוט(, מ 

 רישת המתכננים והרשויות. לפי ד

--- 

 3 17 מגורים קומות 

ם,  , פרוזדורי מתית מגורים, מבואה קו 

מעליות, חדרי מדרגות, מצנחת אשפה  

ת טכניות  מתקנים ומערכו  ים,פיר)שוט(,  

 והרשויות. דרישת המתכננים  לפי 

--- 
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 ר כינוי או תיאו

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

ת  דירומספר 

 בקומה
 הערות וג השימוש ס

 יונה לים עמגור תמוק

 )פנטהאוז(
18 2 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

חדרי מדרגות, מצנחת אשפה   מעליות, 

מתקנים ומערכות טכניות  פירים, )שוט(,  

 ים והרשויות. ישת המתכנני דרלפ

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ים וחדר משאבות,  דרגות, מאגרי מ י מחדר

אשפה   ת חנמצמפוחים, יות, ות סולאר מערכ

ניות  טכת  ים ומערכוקנ מת, )שוט(

תפות/ פרטיות(, לפי דרישת  )משו 

 ם והרשויות. המתכנני 

--- 

 --- --- --- 18 סך הכל קומות למגורים 

 בבנייןמות סך הכל קו
 . 22 : 1בבניין 

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

 

  :והבהרות רותעה

  .הבניה ייתרשינויים בטבלה בהתאם לה ונ תכיי (א)

 ת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה  ן, יש לציין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעי נילב אחת יסהנ כמ ריותקרה שיש מב )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 ומת הקרקע.ל קשמעבכל מגרש( לקומות ט זה ביטוי פרטני לבניין המסחר/תעסוקה/משרדים ) רינתן במפ לא  )ג(  

 

 : םרי גומ בכל בניין  (י )ראש ףמשות דרגותחדר מ 1.4

   ;1 :5,6ם ני בבניי ; 2 :1,2נים בבניי   :כל בניין בהמדרגות  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.  דרגות נוספים:מ רי דח ;גגפלס העד למ -2מרתף 

שמלית ללא ו/או עם ותהיה ח 24.81ישות התקן הישראלי למעליות מס' דרל תתאיםיות המעליש;  :וריםגמ  ן בניי כל 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 :5,6 ניםבבניי ; 8,13,8 :1,2נים בבניי  :מעליתלפר נוסעים סמ

 . (, בהתאם להוראות כל דיןבכל בניין  לבד)באחת ב .בלבד 1,2בבניינים   יש :)*(וד שבתקפי ן מנגנו 

א ולכל קה ועד לתקרת התעמחות אנכיים. על הקיר באחורי תותקן מראה מגובה הפלב"ם בלו צופוקירות התא י :תאכל  גימור

צבוע בתנור או   ה צבועה בצבע סופיתא תהיה רתלפחות. תק ממ" 27בעובי של  שישריצפת התא תצופה בגרניט או  וחב התא.ר

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

 . "דעו יותר יהיה הפיקוד פיקוד "ימעליות אנה שלוש דה ובקבוצה תהיי יממאסף לשני הכיוונים(. ב

 הקומות: פר סלמם בהתא נקבעת עליתמהירות המ

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

 . אין מר:עמדת שו  1.6

סעיף  ל םאבהת  ו/או חב' הניהול דיירי הבניין תנציגו  ע"ישהפעלתו תקבע ,  בת מעלית בעלת מנגנון פיקוד שמובהר כי הכוונה ב  – מעלית שבת" "  ()*

 . 1969-"טשכ ת  רקעין מק ה  ק בחו  ז'  59

 

 : (מגורים ין ל בנ)בכ חומרי הבניין ועבודות גמר .2

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

 ; דשלה דסהנמ בילפי חישו  :עובי  .םטרומיי/יםשעמאלמנטים מתו ו/או בטון מזוין מזויןון בט :מרחו  :ת קומת קרקעקררצפה ות 2.2
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    . 1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי: 1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד 

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

   .1חלק  1004' מסי אל לפי תקן ישר בידוד אקוסטי: .ץיועהחלטת ה פיל :בשיטה

  תקן הישראלי למניעת החלקה.נגד החלקה בהתאם לדרישות הריצוף בניין המגורים יהיה 

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

   .1045מס' לפי תקן ישראלי  :בידוד תרמי  .ונטיםלו הרם ניתקה  ודרישות לפי הנחיות היועץ: םו יקוז ואיטעי נשיפו 

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

 , (רח אאו  גוניטאו בלוק תאי )א  ,גבסבלוקי  ,סלוחות גברות, החוץ ובצד הפונה לדי קיר מית שלבדופן פני ,למחצה מתועש/מתועש

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

 ראלי.ן התקנים הישירוק" של מכו  ות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן צבעי תקר

 מור קירות חוץ: י ג 2.6

 הבניה.  נאים בהיתרהכל לפי התוי קשיח דוגמת קרמיקה. יפח  ו/או,  יתותאבן מלאכו/או    טבעיתאבן  :י ר קעי  ציפוי,/י פוחי  2.6.1

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

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

  מהנדס   נחיות ה או משולב, לפי ו/ (ו אחרא ו/או בלוק תאי )איטונג ו/ן  טוב קילוב אומזוין ו/  בטון  ירות: חומר:דה ת הפרדה בין רו קי  2.7

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

 .האדריכלן נו תכי לפ ה נדס, גובלב לפי תכנון המהשומ  ק ו/אואו בלו/בטון ו :חומר וגובה: שיש()ככל  מרפסותרדה בין הפ קיר

 :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

 הוראות כל דין.והמעלית יבוצע על פי 

בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון )י ילקרא בעוצהריצוף + טיח ים( כדוגמת נל פ)בשיפולים וי חיפ  פנים: חומר:קירות ור גימ 2.8.2

 הישראלי( עד לתקרה.  םהתקני

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

  ים,ת התקנים הרלבנטישוירם לדלבן בהתאצו צמנט לן או טראיט פורצאו גרנ  מאבן נסורה  ת יהיוהמדרגות: מדרגו  2.8.3

 )פודסטים( ופסים מחוספסים כנגד החלקה. אמים לאורך המדרגות ומשטחי הבניים תו  ליםופיש ותובעל

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

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

   המדרגות. י/ חדר עותבאמצ :גגל עליה 2.8.6

 : קומתיתי( מבואה )לוב  2.9

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

  התקניםן כומ  עםמט" וקבעל "תו תקן יר)טיח וצבע ע צויבוי הקשיח מעל החיפ ,לפחות  י הדלתותבה משקופופורצלן, עד לג

 עד לתקרה.  הישראלי(

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

 .  ורצלןפ או גרניטאבן נסורה : ריצוףיבוצע טיח מעל תקרה זו. 

 :יתשאר בי( כניסהמבואה )לו  2.10

לפחות עד לגובה משקוף דלת  ואו גרניט פורצלן,  מת אבן נסורה )שיש( או קרמיקהכדוגיח, י קש חיפו :חומר :ימור קירות פניםג

 .הישראלי( קניםבעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון הת)ח וצבע אקרילי ח יבוצע טיהקשימעל החיפוי הכניסה. 

 ת. יביט רדקורה קת  או ו/או תקרת משנה רוק"(,י  ןקתו ת)"בעל  סינטטי סידטיח + : חומר :תקרהר מוגי 

ן  ומדים בתק עהו , מ"ר 0.64-רניט פורצלן. שטח האריח הבודד לא יפחת מאו אריחים מסוג גאבן נסורה )שיש( חומר:  :ריצוף

 . למניעת החלקה 2279הישראלי 

ע בוצ עיטבן טוב חומר: גימור תקרה:ינטטי. ס ןיבמלבצבוע , ו/או טיח ו/או משולבטבעי  בטון ה: גימור קירות חני  :חניה מקורה 2.11

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

 מספור ושילוט לפי הנחיות יועץ התנועה.
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לפי   ,מהדור ומסינטטי דוגמת פוליסיד או ח ןימלב+ צבע ח טי קירות ותקרה: ואחרים: ם טכנייםנים, לחדרי ים למחספרוזדור 

 .ת החברההחלט

  :וש משותףחדרים לשימ     2.12

 ( וכדומה. חדר/ים טכניים )ככל שיהיו

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

 עם מכון התקנים. מט וק"ר י קןת בעל "תוהצבעים, נטטי. כל סי עון צבוע בצב טב       

 . או משולבאו פורצלן אריחי קרמיקה או טראצו  :גימור רצפה       

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

 

  :הערות

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

י  הישראל יהיה בהתאם לדרישות התקן  )בדירות ובשטחים המשותפים(שונים חלקי הבניין הבף  ריצו דרגת מניעת ההחלקה של ה .2

    .החלקהלמניעת  7922

 

י יד לטת עשלנ הת פתיחה חשמלית אלומיניום מזוגגת, בעליה דלת הכניסה לבניין תה  דלת  :ן בניי כל ל ראשית דלת כניסה 2.13

   .שמןזיר מחו מערכת אינטרקום

 ר שמן.כולל מחזי דלתות אש, :ותדרגדר מדלתות ח 2.14

 .דלתות פח דלתות חדרים טכניים:  

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

 .יש :משותפים לקים חו   חדרים ,ים טכניים/חדר ,חניות ,ותרגות, מבואות קומתי דמ , לובי, חדרן יינבכל לבכניסה , תאורה 2.16

ולחצן   תומתימבואה ק /לילה קבועה בחדר המדרגותור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת הדלקת א  לחצן היוים יבבניין המגור               

   .תמבואה קומתי/וך הדירה להדלקת  אור בחדר המדרגותמת

  ל.האדריכ עיצובי בגוון לפ  ד(החיצוני בלב חלקם)ב  רי אחפויצור או צבוע בתנ פח מכופף  ומים: חומר:שמל, גז ארונות ח 2.17

  או ה נפרד לכל מחסן, התקנת מונ ופיןאו לחיל חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד, :דירתייםים תאורה במחסנ 2.18

 . בחירת המוכר והחלטתו "יפעך המחסן ליו משויהדירתי אלמונה          

 של הבניין/ים   משותף רכוש ההשל שמל הזנה ממערכת הח : יש.ותתפשו כות אלקטרומכניות מרעלמרה ו ו אלתחיבור חשמל  2.19

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

 השונות(.  פוף לאישור הרשויותהבניין, בכוישרתו גם   

 פי דרישת הרשות המקומית. מספר יהיה לה צוב. עיוני ומוארספר בניין חיצמ קןבחזית הבניין יות  :ן יבני  פרסמ 2.20

 

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

 גובה הדירה*:  3.1

 מ'. 2.50-ת מלא פחו חתית התקרהגובה הדירה מפני הריצוף עד ת   

 מ';  2.05 -ת מחו פ : לאות ופרוזדורגובה חדרי שר   

 מ'; 2.05 -ות מלא פח: )באם נרכש( ירתי ד  סן *גובה מח  

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

 י דין. מן הגובה המינימלי הקבוע על פי התקנות לא יפחת הקבוע לגבי חלקי דירה על פ המינימלי
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 המשמשים אותה.ו לה אבדירה ובשטחים המוצמדים  יםרשימת חדרים וגימור – 2' מס הטבל 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)וחיפוי  (3)ריצוף
 ת אריחים )בס"מ( דו מי 

 ריצוף
  א "זיכוי למ"ר/ מר למחי

 חדשים  םישקלב
 הערות

 הערות בהמשך. רוט בראה פ  אין ( 3) האר ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  ון, טב 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)ה אר חתון ת   מעל משטח ארון וי  חיפ 

 . וט בהערות בהמשך פר ראה אין ( 3)ה אר ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  בטון,  כל פינת או 

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

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

 . שך בהמ ראה פרוט בהערות  אין ( 3) האר ( 2) ראה ( 1)י בטון ק ו בל , ן וטב שינה   חדר 

 ממ"ד 
 זוין  בטון מ 

 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

 ןיא ( 4) האר גרניט פורצלןי חיפו 

 הורים חדר רחצה  
 ( לחת ק מ ) 

 ( 1)בלוקי בטון  בטון, 

 ןאי ( 3)ראה  ( 2) הרא

 . בהמשך ראה פרוט בהערות 

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

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

 ןיא ( 3) האר 2.6ראה סעיף  ( 1)בלוקי בטון  בטון,  מרפסת שמש  
 . 2.6ראה סעיף י וניציר חוי קחיפוי/ציפ
 בהערות בהמשך. ט פרו ראה גם 

 3.4ראה סעיף  אין אין ( 2) ראה ( 1)בטון קי בלו  בטון,  יסה ר כב מסתו 

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

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

 יןד ל י כלפו   האדריכל/המהנדס 

 

 

 לטבלה: ת והבהרו הערות 

  :חומר קירות ( 1)

 להלן:  גבס בתנאיםחות בלוקי בטון תאי/בלקי גבס או לו/ן/בלוקי בטוןטוב :יהיו עשויים מ  בדירהחיצות הפנים ומת קירו 

 מ"מ לפחות. 0.6עובי דופן הפרופילים  -

 מ"מ לפחות. 70רוחב הפרופילים  -

 ראלי(.נמיסלעים / זכוכית /  רמצק )מ"ל גק" 12ת של לחות בצפיפו 2בידוד " -

 לה:ו אחד מאהיי הגבסמכל צד של מחיצת 

פחות, מחוזק ומשופר לנגיפה בעל  מ"מ ל 15.9ובי ת(, או לחילופין לוח בעלפחות )מחיצה דו קרומי   מ"מ 12.5ובי ות בעלוח 2 -

 (. ק"ג/מ"ק לפחות 1000צפיפות גבוהה )

 הלוחות.  קפסרן/יצה ם להוראות ומפרטיפרטי הביצוע יהיו בהתא

 . את התאמתם למפרטיובכתב שר לוחות ויאה נתהתק צע פיקוח צמוד אחרות יבוחהל יצרן ספק 
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ניתן שמעטפת הפנים של קירות אלו מתועשת / מתועשת למחצה, ים בשיטה הבוצעבבניה רוויה, כאשר קירות החוץ מ :קירות חוץ 

בידוד " : 1045נטית לרבות בת"י בהרל נהקיכל בכפוף לעמידה בתה .תאיק ולאו בבלוק בטון , עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס תהיה

 "כעמידים למים" או מבלוקי בטון.  ע"י היצרן דריםהקירות בבלוקים המוג יבנומקרה  רחצה בכל בחדרי, בכל מקרה(. " םיבניינ תרמי של 
 

 :תקרות/גמר קירות ( 2)

 בהתאם יהר יההגמ קירות. במרחב המוגןה שלבהתאם לחומר הבניה  וא  ליריקא+ צבע טיח יהיה, : בבניה קונבנציונלית  גמר הקירות

 : לבן. גוון  .לי + צבע אקרי העורף  פקוד הנחיותל

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

 : לבן.גוון  .ליריקאללא חיפוי(: צבע  )בתחוםקירות בחדרי רחצה גמר 
 

 :תרפסו במת גמר קירו 

 שלום נוסף.  תות ללא תהחזיכלל  כדוגמת  יהיהסות  גמר הקירות במרפ

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

 כדוגמת החזית. 

 . תקנים הישראלי הן תקן ירוק" מטעם מכו  ו תי "עלב ווקירות פנים יהי כל צבעי התקרות 

 

   :צוףי ר ( 3) 

 שות התקינה והחקיקה הרלבנטיות. העומד בדריא'  צלן )גרניט פורצלן(, סוגותקנו אריחים מסוג פורחדרים בדירה יות המערכלכל  

 ירות חיפוי קשיח. הק גמרב ןי ות, אלא אם כן צוס"מ לפח 7הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף בגובה 

  פולים.בשי צורךשיח אין ק ויבחיפמות בהם קיר החוץ מחופה וקמב

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

 גוון בהיר ניטרלי. ב םמה  חדא ות מגורים, לפחותלדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדיר

מילוי  ה )להמוכר יציג לקונה בחירה בין שני גוונים של רוב(.  LAPPATO" )לקית"מבריק חר מובגי ת אחת מבין הסדרות תהיהחולפ

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

  הספק( ת  הר קה )עפ"י אישור והצ פ ס אן ל יתנ  אינו    ס"מ  45/45  במידה ואריח לריצוף במידות   
 לן:כמפורט לה  לופי חייב להציע לקונה סדרה נוספת או מידות אריח ח   אולם יהיה   לו ות א דריח במיא  גת מהצ   המוכר יהיה פטור 

   )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המוכר( :   

 .אריח במידות חלופיות בנוסף    א. 

 סדרות של ריצוף   5, לכל הפחות,  ה נ וג לקר יצי ריח, המוכדת א ל מי לכ  ועד לריצוף, כלומר המי  ח לכל מידת ארי    ף צושל רי   סדרה נוספת   ב.   

 לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי; בשימוש בדירות מגורים,    ות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים דוגמא  3-ו           
ומד הע . ( ורצלן פ  יט גרנ)  פורצלן ג  ם מסו יחי ר א.  סוג א'   . מ ס"   60/60במידות    אריחים (:  סות רפמו י רחצה)למעט חדר בכל הדירה ףו ריצ -

 .לפחות   R-9נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה ב ודרישות התקינה והחקיקה הרל  2279בדרישות ת"י  

 ן פורצל  ג מסו   א'. אריחים   ג ו ס ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33  מ," ס   45/45  לבחירת הדייר ממידות : מרפסת שירות/י רחצהריצוף בחדר - 

 R-10 רחצה  בחדרי   -  נטיות ובדרגת התנגדות להחלקהב התקינה והחקיקה הרל   ות יש ודר   2279  רישות ת"יד בד העומ . ( גרניט פורצלן ) 

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

. ( ורצלן ניט פגר )   פורצלן סוג  יחים מרא   . א'   סוג ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  ת דוי מ לבחירת הדייר מ :שמש במרפסתריצוף  -

 לפחות. R-10 נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה  בודרישות התקינה והחקיקה הרל   2279י  ת"שות  העומד בדרי 

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

 

  ת:ו ר י קחיפוי  ( 4) 

סדרה התואמים  ים מכל ונ גו אות/דוגמ 3-ריצוף ו ת שלסדרו  4 הפחות, לכל לקונה,יג צחיפוי, המוכר יל עדהמיו לכל מידת אריח,  

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

לוי  )למירובה  של םגווני  3רה בין חיב לקונההמוכר יציג (.  LAPPATO) לפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור "מבריק חלקית"  

 .בהיר, אפור כהה ולבןאפור  םי נ גווות, בין אריחים( בוג פ – קיםמיש

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

 במחיר הדירה.   ינויללא ש  ס"מ 33X33ס"מ,  20X50ת ופות נוסבמידן במידות דומות למפורט וכ
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  -מעל החיפוי ועד לתקרה . לפחות ת לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה משקוף הדלתויד במ הבחדר/י רחצ חיפוי קירות

 טיח + צבע אקרילי. 

 . י ל בע אקרי ירות: טיח + צ בקו   וי החיפ מעל  . מ' 1.50רי הרחצה עד גובה  חדב רותים חיפוי קירות במידות כמפורטיבחדר הש

ס"מ לפחות לכל אורך משטח   60בגובה  ת החברה.  א' במידות לפי החלטג סו לן(  אריחי קרמיקה )רגיל או פורצ :  מטבחי בפוחי  - 

יפוי ל החש   עליון ור וסביבו בקו הסף ה תנה  חיפוי קירות תואם מאחורי   -  BI.  כאשר התנור אינו ביחידת  ( העבודה )מעל ארון תחתון 

  י. יל אקר  ף(. מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע ריצועל ה מ' מ  1.50ובה  ועד הרצפה )ג מי ר ק ה 

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

י מעבר מים לחלקת עי למנ םינטי ברלדין ולפי דרישות התקנים ה ל כ הרצפות והנקזים באזורים רטובים יאטמו לפי הוראותהקירות, 

 וכים. ם סמ חדריו/או  בניין

 

  הערות:

 טיים למניעת מעבר ת התקנים הרלבנדין ולפי דרישוהת טמו לפי הוראוייא רטוביםים הורבאז זיםנקוה פות הקירות, הרצ :איטום

 . מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.   

 . ס"מ 2 -עד כשל  הפרש ייתכן ,חללים סמוכיםבין ל  ומרפסת שרות, בכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"ד – הפרשי מפלסים

 .בגובה לפי כל דין)מדרגה(  מונמך/מוגבה סףכן תיגג, /ביציאה למרפסות שמש 

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

  רה. ב ח , לפי החלטת ה ס"מ   60  -מ   פחות   ן ות שאורכ ות קמור נ י באם יש פ   , PVCמיניום או  יבוצעו פינות מפרופיל אלו   –פרופיל פינות בחיפוי  

 הריצוף בדירה.  שלבצע ליטוש ו/או הברקה תלא החברה למניעת ספק יודגש כי  - קהליטוש/הבר 

 ן   תקותהמכר, וככל שבמדויק ו/או בכלל, בתוכנית  ,תסומן באם תותקן, לפי החלטת החברה, מובהר כי לא בהכרח– , קורה/ותרגולהפ 

  תכנון האדריכל.לב, לפי ו/או משום יומינולו/או א פלדה וו/א ו בטוןא/ו עץמ תהיה עשויה        

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

 . )גרונג(ת ונ ללא קיטום פיואזורים טכניים. חיפוי ושיפולים, 

נדרש   לריצוף טראצו לפחות. מ"מ 3של  ח בין אריחים )פוגות(מרוו ביצוענדרש , פוייחנים לריצוף וקת ת ה ישודר לפי – מרווחים )פוגות(

 מ"מ לפחות. 1 מרווח של

 

 (הזפרט מכר מב או בסעיף אחר)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק אם צוין כך בטבלה 

 

 ארונות: 3.3

   תחתון: מטבחארון    3.3.1

הכנה לכיריים   ,להתקנה שטוחה של הכיור תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאיםמגירות, מדפים, ל דלתות, וכלן יו רהא -

 דיח כלים. נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה(, הכנה למ)תושבות וחיתוך פתח מתאים להתקנה שטוחה,  מובנות

 "מ. ס 60-כהיה י  ת הדלתות,לל חזיוכהארון,  קמוע •

  ס"מ מעל פני הריצוף.  90-כהיה דה י העבוח שטשל מ גובה סף עליון •

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

 הארון.

 ות.חפמ"מ ל 17-18וויץ( בעובי גוף הארון והמדפים יהיו מעץ לבוד )סנד •

 ת.ופחמ ל"מ 5-6ט( בעובי )דיקלבוד  מעץ יהגב הארון יה •

 לוחות פוסטפורמינג.   / MDFתהיינה עשויות מעץ לבוד )סנדוויץ( /הארון דלתות  •

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

 ממתכת.  טלסקופיות

תקנו פתרונות מכניים  , יו ארוןשל ה הינהפ תדלא יותר. ביחי רש ואם נד לבד,ב ל פינה אחתיכלו ןו בח התחתמטה  ארון •

 נשלף כדוגמת מג'יק קורנר או שווה ערך.  לאחסון

 סוגי ציפוי ארונות המטבח יהיו בהתאם לרכיבים המפורטים להלן:     -

 דיות מתכת.פורמינג. יציפוי חיצוני: פורמייקה / פוסט •
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 . רמייקהו פוא  ים: מלמיןמר מדפ גוי פנימי ופיצ •

 הקונה מתוך סוגים וגוונים שיציג המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר כמפורט להלן:ירת לבח יהיוו ני וגוו  סוגי הציפוי   -

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

 י. ל רניט

  בגוון לבן. ימי:נפ ציפוי  •

. החליט הדייר שלא להתקינם, על המוכר להחלטת הקונהון הינם תחת  ארוןנים בבמוו' כול מדיח, תנור  ש נהתק ן והתכנו -

 ללאלספק את ארון המטבח בשלמותו, לרבות דלתות ומדפים, במקומות שיועדו להתקנת הכלים החשמליים המובנים )

 ת. ושההכנות הנדר חללים( לרבות

 ;שךהמראה הערה ב דות:י מ ( 1)  

 

בעובי לא פחות  לבחירת הקונה משטח עבודהלכל אורך הארון התחתון יותקן  ור:: תיאן תו תח חב ה מעל ארון מטעבודמשטח 

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

  בהיקף המשטחשל כיור.  תקנה שטוחהלהאם ת והמשטח ייקפם. כל הונות בהאר יתס"מ ביחס לחז 2 לשבלטה בהם ייעם שול

עם עיבוד בחזית  י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאיותקן קנט עליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר )הקונה ר

 יצוע זה(. ב בגין איי ו כלא יינתן זי .כולל אף מים בכל היקף המשטח ,המשטח ככל הנדרש

גוונים   3ציג בפני הקונה י המוכראו הספק/ים שיבחר/ו על ידו. המוכר ו/צגו ע"י וי ש אותמג מגוון  דותוך ה מנורת הק לבחי :גוון 

  אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד(.אבן טבעית או לוחות ה )אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי. , ולפחות

  

 אין. :ן טבח עליו מ ן ארו  3.3.2 

מ"א ארון   1י להציע לדייר להמיר עד פי המוכר יהיה רשא טבח הספצימ ה נוןכתל מעלה, בהתאמהו יםחדר 4.5 תורבדי: הערה

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

 ן: רט להלפומכ העליוןרון נן האכומוכר יתה תעהצה לקבל את החליט הקונ

 ת.פינו  י ללאשכהמו יף הארון יהיה רצ  •

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

 שפתיחת הארונות העליונים תהיה כלפי מעלה )מגנון קלפה(. 

 .אורכולכל  דחת מדף אחופל עליון יכלולארון מטבח   •

 ט לגבי ארון המטבח התחתון.המפר רישותאם לדהתב יהיה המטבח העליון  ן רויפוי אוצ הנמב  •

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

 

(, וויץ'סנד)לבוד  עץ מ יעשותחתון   ארון ןתים(, יותקורשי העט בחדר בדירה )למ רחצה יחדרבכל אחד מ אחרים )ציין(:ארונות  3.3.3 

   MDF 5מים ברמה  עמידה ב תיביאו סP  310לפי תקןEN ס"מ לפחות הכולל   80. הארון יהיה תלוי או מונח באורך מינימלי של

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

     אין. :ההרחצארון  בעד  י מחיר לזיכו                    

 

    :תו רעה

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

 ות.הארונ  באורך יכללו  תנו ו רתוך האשולבים במה)למעט מקרר(  ו"בכיריים וכי למדיח, תנור, םהמיועדי  חללים באורך הארון.

קיימים   מטבחל הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות ה, עי עצמ צוע ה של זיכוי עבור ארונות המטבח ובירקמב (2)

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

 .הקונה טתלחלה נתונה תחתון  ן ו באר יםמובנ  'וכו  רתנו ח, מדי של תקנההארון לצורך ה כנון ת (3)

 שיועדו  במקומות דלתות ומדפים, לרבות, בשלמותו  המטבח ון רא את פקלס רהמוכ על ,להתקינם שלא הקונה החליט -

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

 .רוכשאת ה החברהבו תנחה ד עו בע ובמם שהחברה תקו על פי הלוח זמני באחריות הקונה לדווח על בחירות
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 מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

 כביסה.  מתקן חיצוני לתליית תקןת יושירוממרפסת ה

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

  ס"מ 120-שאורכו לא יפחת מ תקן מתרומםמ קןי שיות נאתב"מ וס 160-טן מק הי קן יהשאורך המתתן ני מפלסטיק.

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

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

  "מ. ס 160ורך מינימלי של באה חבלי כביס 5יכלול לפחות  קןתמ ר. הייב ומקובע לקהמתקן יהיה יצ 

 3י החלטתו, להמיר מתקן זה במתקן מסתובב )קרוסלה( עם עמוד הכולל לפחות "יהיה רשאי, עפ  יירן הד ת הגבדיר -

 ף.ו למשטח מרוצבע למשטח בטון ו/א ממתכת מגולוונת. המתקן יהיה יציב ומקום או מיניומאלו זרועות מתקפלות

 . UVתיים, עמידים לקרינת כואיים יהיו לבבכל המתקנים הח 3.4.3

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

 חהמשט של פלס עליוןהבניין. מל הגשם שהפרדה מבטון שינוקז למערכת איסוף מי  יותקן משטח יסהכל מסתור כב

 מפלס רצפת הדירה.  י פנמ לפחות מ"ס 30-יהיה נמוך ב

 .מ"ר לתליית כביסה 1.7סה ובתנאי שיישמר שטח פנוי של כניות במסתורי הכביט תוערכלב מניתן לש 3.4.5

 

  נוספות בהמשך. . ראה גם הערות)מידות בס"מ(  ים בדירהונות ותריס, חל רשימת דלתות – 3טבלה מס'  3.5

 יסיםרת ותונחל   דלתות ---

 חדר 
דת  ימכמות ו

  פתחה
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
  אלומיניום/

 ( רחת/ אמתכ

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב( )גובה/ 

חומר )עץ 
ומיניום/  אל
 ( רכת/ אחמת

ה  פתיחסוג 
כ/  כע"/)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /עץ חומר )
ם/  אלומיניו

 אחר(   /תכמת
 ם חומר שלבי

  יר/)צחהסוג פתי
כ.ע.כ/נגרר/  

 כיס/חשמלי/אחר( 

 סה כני

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 105/210-כ

 חדר דיור 

1 

 כ.ע.כ רר  גנ ג וג ז מאלומ' 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 260/225 -כ --- 260/225 -כ

ח במט  

--- 

---  --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

 --- 120/120-כ ---

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ילה ציר רג עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ה ידניילגל ' אלומ ' מאלו 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  

 ר  כחד
 ( 2 שינה

1 
  לפי פלדה
 א  הג"

ה(.  לי ציר )רג 
 וץ ח חה תי פ

1 

 אלומ' מזוגג 
לפי הנחיות  

 א הג"

1 

 .  כ.ע.כנגרר   אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 80/210 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
לפי   לכיס   יסים, הנגררתז, הדף ורס גד ג ה נלדפ  כנף אחת,

          הנחיות הג"א.
--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג ומ' מזוג אל

1 

 ניגלילה יד  אלומ'  אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

ח. רחצה  
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ
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 יסיםרת ותונחל   דלתות ---

 חדר 
דת  ימכמות ו

  פתחה
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
  אלומיניום/

 ( רחת/ אמתכ

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב( )גובה/ 

חומר )עץ 
ומיניום/  אל
 ( רכת/ אחמת

ה  פתיחסוג 
כ/  כע"/)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /עץ חומר )
ם/  אלומיניו

 אחר(   /תכמת
 ם חומר שלבי

  יר/)צחהסוג פתי
כ.ע.כ/נגרר/  

 כיס/חשמלי/אחר( 

ח. רחצה  
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 יר רגילה צ

1 

 ומ' מזוגג לא
 נטוי

 יפ( )ק

--- 

--- --- --- 

 --- 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 
)ככל  

 שהוצמד(

 ח עץ/פ 1
לפי החלטת  

 ברההח
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/200 -כ

 

 : רותואח טבלהל ערותה

 ניגררמשתפלת,  +הלרגיפתיחה =  )דרייקיפ(סב נטוי = פתיחה משתפלת )נטוי(, קיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר= אלומיניום,  אלומ'  :רי מיליםביאו  .א

ה, מעל = תריס נגלל כלפיגלילה  ,כנף קבועהל ע אנכית עהבתנואחת = כנף ה נוטי גיליר, י)כיס( בק ומחהנף ו/או לתוך ג= כנף נגררת על ככ כ.ע.

   .ו/או חשמלי )ידני( מצעות רצועהבא

 תות/הדל ת בדירה תתאים לסה"כשהכמות הכללי דבלבו בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאו, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע דלתות/חלונות .ב

  ות בטבלה.צוינחלונות המ

יטחון( בעלת מערכת בריחים חבויים הננעלים  ית )בראש דלת מגן מפלדה לכניסהלהלן: פורט למם היה בהתאת -לדירת המגורים  היסנכהדלת  .ג

  צהעינית הצנוסף, סגר בטחון פנימי   להלן: וכמפורט 5044' סמ לפחות בארבעה כיוונים ומופעלים על ידי מנגנון גליל התואמת לתקן ישראלי

משקוף בניה מפלדה  .ומספר דירה ר דלתמעצותחתון,  מברשת סף  , נעה ו"רוזטות" תי דילינדר,  צירכות צירים, מגן עמ, (סקופיתלטפנורמית/)

 ון לפי בחירת המוכר. תהיה בגמר וגו  הס ימ"מ לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בצביעה בתנור. דלת הכנ 1.25מגולוונת בעובי של 

על  23מס'  ראליות בהתאם לתקן ישיינה דלתות לבודתהם סה לחדרינידלתות הכ הלן:ל טרמפו בהתאם ל ורים יהיו המג הפנים בדירתות דלת .ד

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

ים, חוזק, אקוסטיקה, קי –יבט תפקודי ה כלוה ערך בשו או מילוי אחר /ו דבורוי פלקסלגרת עם מיל מסוחות מודבקים עלת תהיה עשויה משתי להד

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

דדים. וידיות מתכת משני הצ ל עום, עם מנמיאים לעמידות בתהמ ועשצוני מתיבציפוי ח ה אוורמייקבע או בפיהיה בצ גמר הדלתות:ים. עמידים למ

לדלת ויכלול פסי אטימה. המשקוף לאחר התקנתו  , בעל הלבשות פולימרי או בגמר ובגוון תואם 23ה בהתאם לתקן ישראלי יהי :הדלתמשקוף 

: יהיה  ות הפניםלתד  גוון לת. הדאור בכנף -צו/רהו צ" ופנוי-וספי דמוי "תיבוברותים, מנעול סרי האמבטיה, המקלחת והשי עמיד למים. בחד הייה

אפשרויות שונות לבחירה   3וגמאות שיציגו המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר. על המוכר להציג בפני הקונה תוך דנה מבהתאם לבחירת הקו 

 לבן.מהן היא בגוון  תחלפחות, אשר א

 לוחותשני המורכבים מ, לפי דרישות התקן תיויחבטרגיל/( Double Glazingול )פכ וף יגוג שק ז ם עםיניואלומ : חלונות מסוג )למעט ממ"ד(חלונות  .ה

קן ו תיהיו בעלי ת  םההחלונות ורכיבי. (מ"מ 6עם מרווח אויר של , משני הצדדים לפחותמ"מ  4 )זיגוג בעובי זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם

תקין  ידי מעל  ונות יותקנוני פתיחה ונעילה. החלנו נג ובנות, ממ גלגלים, ידיות ,םיציר ,EPDM יאטמי גומ גוג,כללם: סרגלי זיואביזרים מקוריים, וב

לומיניום חלון מסוג א יההי :בממ"ד. חלון יהיה בעל ויטרינה, מסוג אלומיניום מזוגג ונגרר כנף על כנף חלון חדר הדיור:  מורשה מטעם היצרן.

   .ותי נכהעד העורף  דפקו וראותם להבהתא, נגרר לדהם כנף פמזוגג ע

 .אחת רשת לכנף  כנהכה במסילה נוסף  נתיב יותקן ההזזה תנובכל חלו .ןאי :רשתות .ו

 לי תריסים. עב ולפי הקיים בתיאור הדירה( יהיהכל פתחי הדירה, למעט חדרי אמבטיה, חדר שירותים, חדר רחצה ומטבח ) :תריסים .ז

 חי הפ מוגברת. עוב י בין השלבים לאטימהומ ג כולל אטםף ליאוריתן מוקצופ  יילוניום במים פח אלומ שוייו שלבי התריס עריסי גלילה או הזזה יהי תב 

 יחה ידני. ת פ ן. בחדר דיור יורכב ארגז תריס גלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומנגנו ה בהתאם למידות הפתח והוראות היצרןיהי

ת שירות גם  מטבחים הפונים למרפסב ותחוץ, לרבה ר ישיר לאווירור ווא אבחים ללטטריים ובמסני ת, בחדריםשירו בחדרי - לאוויר החוץ  רוראוו  .ח

 צינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסוי.  יבוצעגורה בתריס ו/או בחלון,  ננה סם איא
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ג ים בזיגולביתכן פתחים המשו .יוםהאלומינ יועץ ו/או יכלפ"י תכנון האדר פרופיל, גוון, עה דגם .םיים אלומיניושו ע םמסגרות החלונות והתריסי  .ט

 . ךת מסמחסום, ו/או קירו וע המשמש כמעקה/קב

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

ודרישות כיבוי    ות עץ הבטיח יו הנחיות  לפי    ת, ו ע ו קב   או רפפות / ו   בדלת   ו/או סבכה   מכני ו/או אוורור  ן  ( יעשה באמצעות חלו מחסן   שנרכש   ל ככ )   המחסן   אוורור  .יא 

 . אש 

  בטחון/אש.לפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות ת היציאה מהבניין: בקומ ה/ותדלת כניסה לדיר .יב

  .ועקבג קבוע סורל , איןים בקומה(ריי הד ש את כללאמור לשמ)בחרום  תיקומ כפתח חילוץ כרזהמו בדירה ו/או חלון "דממון לחב -ח חילוץ תפ .יג

 יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה. "פתח חילוץ"כות כהמוסמיות  בפתח שיוכרז ע"י הרשו בנוסף,

 2 -הים כבות וריצוף הממ"ד גלדסף הונית. חיצ ,נגררת/חתדלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפת :ףורעהפיקוד שות לפי דרי  .יד

חסומים   פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים, לכיס. חלון אלומיניום + זיגוג וכן תר הנגר אחת,פלדה כנף מעל מפלס הדירה. חלון  "מס

  הפרעה רוצ תי  תח האוורורפוליד ע"ג הקיר   ,פיקוד העורף(לפי הנחיות )סינון אויר  מערכת התקנת בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפרוק.

תקינתו והתקנתו  הרי שמתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  (.2010 א מאיהג" )תקנות מידות היצרן.קומית. מידות המערכת לפי מ

  פיקוד העורף.ך ע"י שהוסמכו לכ בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםכש, יחייב ע"י הרורוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ו ו נבדק

ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל התואם המכר יות יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכנ ק יעת ספלמנ

 ות של פיקוד העורף.הנחיות מעודכנ 

אביזרים   תקנרך בהתהצועקב , "נטו"ם ת פתחימבטאות מידואינן ומשוערות בס"מ, בניה , הינן מידות 3מס' טבלה המידות המפורטות ב – מידות .טו

  מסך ינות/קירותשל מלבני דלתות/ חלונות/ויטר  ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים ו ויות וכןות סממסגרכגון: מלבנים סמויים ו/או  משלימים 

   והבניה.תכנון בתקנות הרש כנדלפתחים אלו  ממידות/שטח,לא יפחת  יםתחים המתקבלבכל מקרה גודל הפ .)לפי הענין(
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 לאחר טבלה זו.ערות גם הראה  - מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4' בלה מסט 3.6
 

 מיתקן
 מיקום 

 מטבח 
  חדר רחצה

 הורים 
 )מקלחת(

 רחצה כלליחדר 
 מבטיה( )א

 אחר מרפסת שרות 

   כיור מטבח
 דת/כפולה( )בוד

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א( 

 --- --- --- --- א'  סוג 

 --- --- --- --- ח ג'ספראה נ זיכוי ₪  

 כיור רחצה 

מידות  
 ()בס"מ

 --- --- משולב בארון  לב בארון משו ---

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

 --- --- אין אין --- י ₪  זיכו 

 כיור לנטילת ידיים 
 '( ג'( )א)

מידות  
 )בס"מ(

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

 --- --- --- --- --- ג סו 

 --- --- --- --- --- ₪  י זיכו 

 ( )ב'וארגז שטיפה אסלה

דות  מי 
 בס"מ()

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

 --- --- א'  א'  --- סוג 

 --- --- אין  אין  --- יכוי ₪  ז

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

מידות  
 )בס"מ(

--- 
 מקלחת

 (בראה הערה )
 אמבטיה 

 (בראה הערה )
--- --- 

 --- סוג 
 משופע  ריצוף 

 מקלחת()
אמבטיה  א' )

 ( אקרילית או פח
--- --- 

 --- --- אין --- --- י ₪  זיכו 

רים  למים קסוללה 
 כיור,חמים ל/

 )ג() ד( מהמשטח

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

 --- --- א'  א'  א'  סוג 

 --- --- ספח ג'ראה נ ראה נספח ג' ראה נספח ג' זיכוי ₪  

מים  מבטיה ללאסוללה 
 )ה( קרים וחמים

 --- --- (ג)ערה ראה ה --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- סוג 

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

סוללה למקלחת למים  
 )ה( קרים וחמים

 --- --- --- (גראה הערה ) --- דגם

 --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- ג'ה נספח רא --- זיכוי ₪  

ה מכונת כביסל )קרים( יבור מיםח
 )ז(חשמל הזנתו   לניקוזר חיבו 

 --- יש  --- --- ---

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

 . סגירה

 --- יש  --- --- ---

לחיבור  חיבור למים וניקוז, הכנה 
 )ח( יםל דיח כמ

 .(וז כיור המטבחיק לבת בנההכנה משו)
 --- --- --- --- יש 

 --- --- --- --- אין  רז ניל( )ב ררלמק נק' מים

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

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

 שה(.כי הרלהסכם במסמך אחר שצורף  ה, או בטבל  צוין אם בפועל רק ב)הקיים 

קערה ס"מ או  40/60בודדת במידות קערת מטבח  -וכר יציג לבחירת הקונה: . המ שטוחהקנה : במטבח תותקן קערת מטבח בהתיור מטבחכ (א)

במידות לפי   לי(:ראינטגחצה שולחני )כיור ר .סילי קוורץ/קוורץ גרניט/נירוסטה : חרס/לבחירת הקונה. חומר הקערה ס"מ 80/46 במידות כפולה

  ע"י החברה. שיבחר ק,פסהיצרן/

בעל קיבולת דו כמותי ) סחר :הדחה מיכל .בעל צירי נירוסטה  ,כבד :אסלה ה מושב( מונחתבלוק" )-ס "מונוה מחרתהי  אסלת שירותים: אסלה )ב(

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

 פוליאסטר.  יפוי עם צמ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ  3.5  בילי בעוריתהיה מחומר אק האמבטיהס"מ.  70/170במידות  אמבטיה:

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

 המשטח  לניקוז שיפועים םע 2272 י"ת בדרישות העומד בגמר ,דין כל בהוראות הנדרש פי על המידותמ יפחת לא המקלחתתא  שטח מקלחת:

 משטח משופע במקלחת(.ופה ל כחל )לא תותר התקנת אגנית

 ית אחת( זרת יד )ויסות מים חמים/קרים בע מנגנון קרמי דו כמותייקל, דגם מערבל /מיקסר בעל יהיו בציפוי כרום נ  וחמים כל הסוללות למים קרים  (ג)

 .ים העומדים בכל דרישות התקינה הרלוונטית בארץחמלמים  ותסדר 3ונה מתוך קירת הלבחויכללו "חסכמים". 

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

  מ.ס" 15מק עוס"מ  15ה גובה נתהיי  ס"מ. מידות ברז רחצה 25גובה  ס"מ, 20ברז נשלף במידות להלן. עומק 

 מוט כוונן,כולל צינור שרשורי, מתלה מת מיקס מהקיר, ,דרך( 3רך )אינטרפוץ רב ד - יםתותקן סוללה למים חמים וקר  :מקלחתה בתא -

  בקוטר מקלחת שמ וראס" 30לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך או ת ומזלף. ס"מ לפחו 60החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך 

 "מ.  ס 15

ט  ונן מו ת למילוי האמבטיה וכן צינור שרשורי, מתלה מתכווללת יציאה תחתיר, הכמהקיתותקן סוללה למים חמים וקרים, מיקס  :באמבטיה -

 מזלף.ס"מ לפחות ו 60קה טלסקופי ומוביל אנכי באורך החל

 .ניל יברזו : חיבור לביוב,כוללת ארגז/י שטיפת אסלהכיורים ו התקנת  (ד)

 .לבן: קבועותגוון ה (ה)

 ופן חיצוניתבד  4"פתח , : הזנת חשמלהכנה למייבש כביסה קוז, הזנת חשמל.רים(, חיבור לני ים )קדת מ נקו :הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת (ו)

 ., כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה כביסההמייבש מ פליטת אדים לשרוול

 קערת המטבח.ן  ולסיפוה לחיבור לביוב, נז והכברלמדיח כלים כוללת:  הכנה (ז)

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

 רשת העירונית. קת מההמסופ מים בטמפרטורהקרי : מים קרים (ט)

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

  לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת.  יםיסות מ)מיקסר( = ו  ערבלמ

 יהם. או שנברז ו/אה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית חלוקת כניסה/יציץ( = טרפו)אונ דרך-רב

 

 צפה,, ברהבניין( לכלל ותפיםמש ו)בחלקם יתכן צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב : אחר לכל צורך אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה,    3.6.1

 אש(.  וכמות, עפ"י דרישות כיבוי  )מיקום מתזי כיבוי,יתכן ינסטלציה. הא  דסמהנ במיקום וכמות עפ"י החלטת, רות או בסמוך לתקרהקיב

 ין  ב יקודלהעברת גז וכבלי פוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזייה. ניקוז למזגן מלפי החלטת מהנדס האינסטלצ ,מיקוםב למחלקי מיםארון 

 .  למאיידהמיועד עד המיקום  ה,ד למעבהמיקום המיוע

 

 הערה:

או " עמודים או קורות"דמוי התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות  יחייבו ידרשו(, ככל שבוי, )ים/ביוב/מתזי כי נרת מבר צהצורך במע

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

פתחי ביקורת, ולכן   ידרשו תכן ו י   ן י ניהבהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה מ תבחשבון כי לפי הת"י, והנחיו  יש לקחת ,בנוסף

 תחזוקה.  גישה לצרכי  צוע פתחי ביקורת אלו, אין לחסום אותם ויש לאפשרבי שיידרבדירות בהם 
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  ית, התקנתה תהיה בהתאםאר לנדרשה מערכת סוראות כל דין. תהיה לפי הו באמצעות מערכת הספקת מים חמים לדירות  :מיםחימום    3.6.2

 .  579לדרישות תקן ישראלי 

לתכנן   מאפשרהחימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק  הכולללכל דירה יותקן מכל אגירה )דוד(      3.6.2.1

 ני ההפעלה. מראש את זמ

   ימוםח , יעשה חימום המים באמצעיעות מערכת סולאריתמצאב דין לא ניתן לספק מים חמים לדירות שלהם לפי הוראות כל    3.6.2.2

 . התקן קוצב זמן לחימום המים )טיימר( לרבותבתקנים הקיימים בעניינם. חרים, ובלבד שהמים המסופקים באמצעותם עומדים א  

 המחמיר מבניהם.  אגירה לא יפחת מהוראות כל דין או מהמפורט להלן לפינפח מיכל ה 3.6.2.3

 ;ליטרים 150 -חדרים 4,5,6בדירות  רים,ליט 120 -יםחדר 3 בדירת :תבקיבול למים חמיםגירה )דוד( א לכי מ 3.6.2.4

      מהנדס האינסטלציה. וןתכנ גג עליון לפי  או בסמוך להשירות או במקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת  :מיקום הדוד 3.6.2.5

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

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

 מיקום לפי החלטת החברה(.)יש  :הכנה למונה מים לדירה 3.6.5

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

 : פלסטי או אחר.כיםשפפלסטי או אחר, : דלוחין   

  ר הספקת הגז ועד נקודת הגזממקו דירהב , מחיר הדירה יכלול צנרת גזיש: ת הגז במטבחודעד נק הגז ו  ה ממקוררת גז בדירצנ 3.6.7

   .הראשית במטבח וכן הכנה למונה גז דירתי

 : יש. הנה למונה גז לדירכה 3.6.8

 

  הערה:

או במיקום  ,רשמגכנית הואר בתהקיים במגרש והמתבתיאום עם חברת הגז ובמיקום  סידור באמצעות צובר/ים תת קרקעי/ים מרכזי/ים

 . הבמגרש זיקת הנאה מתאימה לחברת הגז, לעניין הנחת צנרת הגז ותחזוקת תינתן ורך הצ חר שיקבע ע"י החברה. במידתא

את כל בעלי  ל מערכת גז מרכזית שנועדו לשמשיתקנים או צנרת שמ, 1969 -ה )ב( לחוק המקרקעין, תשכ"ט 59מובהר בזאת כי בהתאם לס' 

 . המשותף  רכושהלק מחעט מיכל, מונה או וסת הניתנים לפירוק, יהוו למהדירות או חלקם, 

 

 (טבלה זו אה הערות לאחר )ר מתקני חשמל ותקשורת – 5 טבלה מס' 3.7
 

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

 מיקום 
 ר נקודת מאו 

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 ההגנ
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;הטלוויזי 

 ;ורתתקש ק'נ
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה  יסהכנ
 מבואה  או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

  חדר למפסק תאורה  -
 . מדרגות 

ל  כול ח חשמל דירתיו ל -
 סגירה )ניתן שיהיה בסמיכות 

 ניסה או למבואה( לכ
 . כולל שקע ת ארון תקשור -

 טלפוניה/טלוויזיהארון  -

 דיור  חדר
 לאוכ נתופי 

2 3 - 

 
 
1 

1 

תוספת    -תריס חשמלי ן  תוכנ 
חשמל להפעלת   נקודת

   התריס 
 ( שמש )ראה גם מרפסת 

 - - - 1 1 פרוזדור 

מ'   3בפרוזדור באורך מעל 
פניית  בפרוזדור הכולל  ו א

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

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 ההגנ
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;הטלוויזי 

 ;ורתתקש ק'נ
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 1 מטבח 

 
 
 
4 2 

א במעגל  כ" , 3
 נפרד, עבור: 

מדיח, תנור, מקרר  
ר  זי עבו ת פא תל 1+

 כיריים חשמליות 

- 

  מיקום בתי התקע יהיה מעל
משטח העבודה ככול  

האפשר ובהתאם לתכנון  
בתי התקע עבור   .המטבח

כיריים חשמליות ועבור  
ימוקמו מתחת    המדיח

 ח העבודה. למשט 

 1שינה  חדר
 עיקרי  

 ( הורים)

1 
)כולל מפסק  

 (  רהנולמ  מחליף

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 - 

 ממ"ד
פי  רה ל נו מ

יות פיקוד  הנח
 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 )
- 

 לתנור חימום.  בית תקע 
סק היכן  אוורור מכני + מפ
 שנידרש 

 יכלל  חדר רחצה
 )אמבטיה( 

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

 ( תנורלבית תקע  )
- 

+  תנור חימוםע לבית תק
ן קוצב זמן הכולל מפסק  התק

מיקום עפ"י  לדוד השמש ב
 התכנון.  

אוורור מכני + מפסק היכן  
 שנידרש 

 

 מרפסת שרות 
1 

 ם( )מוגן מי 
- - 

2 
  44IP בדרגת הגנה

למכונת כביסה  
 ש ולמייב

- - 

 שמש  מרפסת
1 

 )מוגן( 
- 1 - - 

ולל תריס חשמלי + מפסק  כ
 פתיחה ידני.   + מנגנון 

 סןמח
 ( שהוצמדל )ככ

1 - 1 - - 

כאשר מדובר במחסנים  
שאינם צמודי דירות, אין  
מניעה מבחינת משהב"ש  
שהזנות החשמל של כל  
המחסנים  יחוברו למונה  

ונפרד למחסנים    ףות מש
ה  לבד או לחילופין יותקן מונב

להחלטת  ד לכל מחסן, נפר
 בחירתו.  "י המוכר ועפ

 כביסה  מסתור
 ם()באם קיי 

- - - 
1 

 מזגן( הכנה לפקט )
- 

 
- 

 

  לטבלה ואחרות הערות

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

  קע בנפרד(.ר כל שנספ תר בפנל אחד,)שני שקעים או יו  רם חשמל רגיל.מזקן חשמלי הניזון דד לחיבור מתע" בו = "שק בית תקע מאור )רגיל( (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5יבוצע בכבלים החיבור 

 םשקעי יכול להיות מחובר עם עוד לון מזרם חשמל רגיזניה לחיבור מתקן חשמלי  עם כיסוי, מוגן מים שקע בודדמוגן מים:   בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ר לפחות. ממ" 1.5ים ר יבוצע בכבלהחיבו אחד, נספר כל שקע בנפרד(.ל קעים או יותר בפנשני שקרי )

  –יה זויבין מחשבים, נקודת טלו –נקודות, מגיעה קומפלט לחדר וכוללת נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת  3  יזיה תקשורת וטלפון =טלו נקודת  (ד)

ת  ור הדירה לרשללא חיבול כנדרש על פי כל דין. הכת שידורי כבלים. לחיבור לקליטשרות ת שידורי חובה, כאמור, ואפחיבור לקליט

 כולל כיסוי.  1מודול  55וקופסא  קשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז התקשורת ועד נקודת ההכנה בקיראינטרנט. נקודת הת /לפוניםהט

 חת. א כולל נקודת הדלקהארמטורה(,  /אהיל  -או תקרה )ללא נורה וכיסוינורה על גבי קיר  יתבנקודת מאור  (ה)

לכמות   ושאינם תוספת' הקרה או קיר(, המצוינים בסעיף ל נקודות המאור )בתש דלקהן ההור בלבד לאופתא  נקודת מאור הדלקה כפולה= (ו)

 '. המאור המצוינות בסעיף ה נקודות
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בדרגת הגנה  ם יזר הקצה מוגן מיל נפרד אך אבל חשמ תקע מוגן שאינו בהכרח במעגבית או אחר=  P44Iה עם דרגות הגנרגיל בית תקע  (ז)

 גבוהה.

הכנה לנק' תקשורת )מחשב( מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה   משיכה בלבד. נרת )"שרוול"( וחוטונה לצהכו  לא צוין אחרתבאם "הכנה"=   (ח)

 .בקיר

רלי(.  פילא "תנור להט" )ס"מפזר חום" ו יר(,יותקן )באחריות הדיהרחצה  מעל דלת חדרמצאת נם באם ההכנה לתנור חימו הכנה לחימום = (ט)

 ר חימום כוללת שקע מוגן מים. ההכנה לתנו החברה. ים ע"יסופקי חימום לא מלמניעת ספק יודגש כי אמצע

ליקים/מכבים את אותה/ם  דוק ביניהם, אך מחרינקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים ב =חליףמ (י)

 מאור.  דה/ותנקו

ריים. הנקודה תחובר ישירות  למקום המתוכנן לכי , מתחתמטבחאזית בארון ה תותקן נקודת תלת פור תלת פאזי= יבמגורים הכוללת ח בדירת (יא)

 מל הדירתי. והמפסק בלוח החש עשק. הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית 2.5/5למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 

 

   .יש: ת מאורו ד ית: בכל קומה: נקו מבואה קומת דרגות/חדר מ 3.7.1 

)באם אין  או חדר המדרגות  קומתית ת אור במבואהן מתוך הדירה להדלקצלח ש.י ר: חצני הדלקת או ל יש. גופי מאור:

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

 י. כולל כיסו 1מודול  55ר וקופסא קי ועד נקודת ההכנה בכוז תקשורת כה מריורת תכלול צינור וחוט משינקודת התקש  :חוץ  ן לפו ט 3.7.2

 אחר לפי החלטת החברה.  , אוזמזם צליל: .צןלח וג:ן: ספעמו  3.7.3

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

  יל(,רג)כולל שקע דירתי  ולוח תקשורת (עתידלפחות לצורך הרחבה ב וליםמוד 6-קום פנוי למ רת )כולל השאדירתי  לוח חשמל 3.7.5

 יש.  :פסקי פחתמ שמל.הח ספי תכנון מהנדל מיקום: .יש :בתוך הדירה

   כולל קוצב זמן. יש. :חשמלי שמש/מים,  נקודת חשמל לדוד 3.7.6

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

אינטרקום בדלת הכניסה   כתרותשתית פנימית וחיצונית למע הכוללת פעמון, מערכת אינטרקום. : ישמערכת אינטרקום 3.7.8

רי ע/דיבור באחד מחדמת שאת נקודת האינטרקום במבואה או בכניסה לדירה, וכן פומילמקם  יש :מיקום הראשית לבניין.

 המגורים בדירה. 

 ן. : איוספת במעגל סגור )נפרדת(מערכת טלוויזיה נ  3.7.9 

  2010-תש"ע( 3 מיתקן לאנטנות תק' )מס' טלוויזיה רב ערוצית טתילקללחיבור לכבלים  הכנה :זיהטלווי ת שידורי הכנה לקליט 3.7.10 

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

 (. וידואלית )אק"אקליטה משותפת )אק"מ( ומיתקני אנטנות לקליטה אינדיומיתקני אנטנות ל                   

דורי החובה אם קיים הסדר אחר ליטת שי ת לקת לפטור את החברה מחובת התקנת מיתקן לאנטנואירשהוועדה המקומית  3.7.11 

 בה בלא תשלום. לקלוט שידורי חו ןניתהמבטיח שבכל דירה יהיה  

 : תקנים אחריםמי  3.7.12 

ת, יש  רו שיבות במטבחים הפונים למרפסת  שיר לקיר חוץ לרדרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ללא אוורור יבח -

   ת רפפת כיסוי.וץ, לרבויר חלהתקין צינור מצויד במאוורר מכני לק

ת החשמל הישראלית  תאים לחיבור תלת פאזי ולרשדירתית. המערכת תל המערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמ -

 זנת תעריפי החשמל המשתנים. הותאפשר 

)שלושה חיישני זרם  רכיב המודד זרם חשמליל כ ח החשמל הדירתית אשר מתבססתיחידת מדידה בלו :המערכת תכלול

 נתונים בצורה מקומית ומציגהמקבל ומעבד את הטי , יחידת תקשורת לשידור אלחוטי, צג דיגיטלי אלחו פאזי(לוח תלת בור ע

  מ' 1.5ם נגיש ובגובה  במקו את הכניסה,/ במבו הצג יותקן בפנים הדירה בסמוך לדלת הכניסה .אותם בצורה ברורה

 ואת עלותם הכספית.   )בקוט"ש( והמצטברת טפתהשו  צג יציג לפחות את נתוני צריכת האנרגיהה ה.מהרצפ

 .3.5 בלת פתחים סעיף ראה גם בט חה ידנילרבות מנגנון פתי, ים/תריסדת חשמל להפעלת הנקוחשמלי כולל  ים/תריס -
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 דירה: מתקני קירור / חימום, ב   .4 

 . ןאי  מרכזי  דירתי מיני  ג אווירמיזו  4.1

    :תכלול אשר ,יפאז תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת הכנה

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

 ;הדירה חלקי לכל וקצר יעיל אוויר

 הרצפה  במילוי ונעה בקירת סמוכנ חשמלי ופיקוד נחושת נרתצ של "צמה"ת בולר הנדרשות התשתיות ביצוע .2

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

 עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלולייד  למא "צמה"ה מוצא .הכביסה לניקוז מסתור או פהרצ למחסום

 .בפועל המערכת תלהתקנ

 .דרוןהמס קיר על התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום רקי לפיקוד ריק שרוול התקנת 3.

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

 .המעבים / מעבהה למיקום ומוסתר מוצנע קוםמי 5

להתקנת מזגנים   קוז כהכנהני תבוצע גם צנרתרותים והמטבח( דרי הרחצה, השיבכל אחד מחדרי הדירה )למעט בח .: איןמזגן מפוצל  .24

 צאה יהיה במילוי הרצפה ומור והדירתי יבוצע ניקוז מחוץ לחדר. צנרת הניקוז תוסתר בקיהמוגן  מרחבעיליים )מפוצל(. ל

נרת יוסתר עם אביזר  . מקום מוצא הצן מתחת לכיור, הכול בהתאם לתכנון מהנדס האינסטלציהאו לחילופין לסיפועד מחסום הרצפה  

 ם וסגור עם פקק. איתחרושתי מ 

זית אחת כאמור, תבוצע ת מערכת מיני מרכצעוג האוויר תכנון הדירה אינו מאפשר מיזוג לכל חלקיה באמדס מיזומהנ קביעת ככל שעל פי          

 מים.ז ונרת חשמל, צנרת גז וצנרת ניק נדרשות לרבות צמפוצל/ים ליתרת חלקי הדירה שתכלול את כל התשתיות הף הכנה למזגן/נים בנוס

   .איןין: כזית בבני ת מרמיזוג אויר דירתי הניזון ממערכ  4.3

   .איןדירה: ימום מים וחימום המים, בעלת אפשרות להפרדת חי עם רדיאטורים לירתמערכת הסקה הפועלת על ידי תנור גז ד  4.4

 ללת שקע מוגן.כום הנקודה לתנור חימו יה תבוצעדרי המקלחת ואמבטבח. : איןחימום הפועל בחשמלתנור   4.5

 אין. : קונבקטורים חשמליים  4.6

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

 : אין.ם אחריםקני מית  4.8

 

 :  ת בדירה, במחסן סידורי כיבוי אש ובטיחו * .5

 .: יש(כשנר )באם במחסן  .י רשות הכבאותדרש ע"יככל שי: הבדיר מערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרינקלרים(: 5.1  

 .הכבאותשות דרש ע"י ריככל שי: גלאי עשן  5.2  

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

 

 

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה  6.1 

      בתחום המגרש; :כולםיתר הבניה. י הלפ: לכל הבניינים סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 אין. (: רט)לפ אחר יות במקוםחנ    

 בתוכנית המכר.  כמצוין: מיקום ההיתר הבנילפי : חניות מספר : יש,לנכים )פרטית/משותפת( יהחנ 6.1.2  

   תג נכה רשמיגת חנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם הצ

 ינו נכה.שאדירי הבית וגם לדייר בין כלל נכה,  וכשם משרד התחבורה(, ובהעדר ר מטע

 .  2.11יף ה סע ראמקורה:  ניההח רצפתגמר  6.1.3

 יש. : חניה מהכבישגישה ל 6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר. מיקום  אחת לפחות.: מספר חניות לדירה 6.1.5  

   אין. :החני לבכניסה מחסום  6.1.6  
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 תוח המגרש פי  6.2 

 חיצונית ה הרחבה .יןיבנל  הכניסה למבואת עד מהרחוב חיצונית ניסהכ 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    

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

 . : אבנים משתלבות/ אבן טבעיתגמר חומר .יש: יםמשטחים מרוצפ  6.2.3   

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

  .להנחיות משרד החקלאות    

 דים בלבד )לא עצים רשים רדות שומעל תקרת בטון מותרת שתילת צמחיה בעל לה(.כו) בטון.מעל תקרות  חצר,   

  (.ולא צמחיה עמוקת שורשים   

 יש.  :כולל ראש מערכת ממוחשבבמגרש  השקיה מערכת 6.2.5  

 שטח ל ונהחלקה( הכו/כולהמעל תקרה , לפי תוכנית המכר )חצר :מחדריציאה לחצר ; יש:  חצר, צמודה לדירות הגן  6.2.6  

 לא מגונן וללא מערכת השקיה.     

 יעשה ע"י הרוכש בעת  ין (מים משולי הבני תרחקיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות )להסידור ש :ערהה   

 .  רטיתסידור הגינה הפ    

 , שוחות וכו'( צנרת, ם,מרזב/י)חלחול , ביוב ומיםגז, יתכן גישמה/ות, :  לדירת גן  פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה 6.2.7  

 (.ושלא בהכרח יוצג בתוכנית המכר ןהעניי הכל לפי) ויכיב קשורת,תחשמל,    

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

 צד. מכל ס"מ  30' ולפחות ברוחב פתח היציאה בתוספת מ 1.20נימלי של מרוצף בעומק מי לחצר הפרטית יהיה משטח   

 ויות.  הבניה ודרישת הרשתר לפי היחומר:  : ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.9  

 . ולפי קביעת החברה  אושרתתוכנית הפיתוח המ לפיבגובה ממוצע    

 . ןאי (: בחלקה קומה פתוחהלשת )קומת עמודים מפו  6.2.10  

 

 משותפותמערכות  .7

 כת גז: ערמ 7.1 

 וכנית  המתואר בת במיקוםו ,, בתאום עם חברת הגזקרקעי -גז תת י/צובר באמצעות רכזיסידור מ הכנה לאספקת גז:   7.1.1  

   ת הנאהוזיק נהדת הצורך תינתבמי המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או בע ע"י החברהאו במיקום אחר שיקהמגרש או הבניין    

 גז.ות חברת הבבעלהינם  ,מובהר בזאת כי צובר/י הגז כאמור  ה.רת הגז ותחזוקתלהנחת צנ    

 ;יש: מרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6סעיף ) 4ראה טבלה : קוםמי : יש. ספקת גז בתוך הדירהצנרת א 7.1.3  

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 חיות יועץ הבטיחות. הני רשות הכיבוי ו ע" ככל שידרש :י מדרגות/ת להפעלת לחץ בחדרמערכ 7.2.1  

 הבטיחות. בוי והנחיות יועץכיע"י דרישות רשות ה שידרש ככל: פרוזדוריםבמבואות/ן ת עשמערכת ליניק 7.2.2  

 וי והנחיות יועץ הבטיחות. ע"י דרישות רשות הכיב ככל שידרש :זים )ספרינקלרים(מת –בוי אוטומטית מערכת כי  7.2.3  

 עץ הבטיחות. והנחיות יובוי : יש. לפי דרישות רשות הכיכיבוי ותכולתן י יבוי לרבות ארגזעמדות כ 7.2.4  

 והנחיות יועץ הבטיחות. ע"י רשות הכיבוי  שככל שידר גלאי עשן: 7.2.5  

 שטחים משותפיםיבוי ב)הידרנטים( וארונות כ , ברזי כיבוי אש כיבוי ו  גילוי  מערכותהכבאות, לרבות כל סידורי הערה:      

 יקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. מ פרטיים, או     

 יש.  :בחניונים ורור מאולץ או  7.3 

 אין. : ות()להזנת הדיר כזיתמרמערכת מיזוג אוויר  7.4 

 . אין מוש הדיירים:אויר בחדר/ים לשי  מערכת מיזוג 7.5 

    הכניסה דלת ליד הקרקע תבקומ ימוקמו וארהד תיבות קום:מי  לדואר שגוי. 1וועד הבית, ל 1לכל דירה,  :תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי לומיניוםא חזית לותבע וויהי  ,בנייןל   
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בבניין   הדייריםחדר/ים לשימוש כלל  בחלקים משותפים(,)ערכות תאורה מאגר מים, ממים,  ת: מערכות סניקה ומשאבוחריםמיתקנים א 7.7 

 ם והיועצים.ית המתכנניתוכנלפי  מיקום וכמות: .וכו'  ם לטובת הבנייןכיסמו בבנייניםאו  נים סמוכים,יולטובת בני   

 

 ית חיבור המבנה למערכות תשת .8

 לפי הנחיות הרשות המקומית.: חצרל  נפרד ה מיםמונ: יש; לבית אשי רמונה מים : יש; מים מרכזי  חיבור לקו  8.1  

 יש.   חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 ; יש. התאם להוראות חברת החשמלב ,ין לרשת החשמלחיבור הבני  8.3  

 . הטלפונים חיבור הדירה לחב'כולל : לא ניה )בקשה להיתר(הבתכנון ובהתאם לתקנות ה  :ין לרשת הטלפוניםיבור הבני ה לחהכנ 8.4  

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

 על פועבודות שביצועם בבמחיר הרכישה.  כלולים, דרכי גישהוז, ומכים, ניק : כביש, מדרכה, קירות תל במגרשובפיתוח כללי הג  8.6  

 החברה.רשות המקומית אינם באחריות יעשה ע"י ה  

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

 . יש: מיקום למחזור אשפה

 .דבלב קומות יבבניין רב  ,יש :בקומות המגורים תי ומק ופתח)שוט(  המצנח אשפ

 . הרשות המקומית ע"י: אשפהפינוי 

 

 בכל מגרש( ) רכוש משותף .9

 : יאור הרכוש המשותףת 9.1 

 באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר. : תפיםמקומות חניה משו  9.1.1   

 . יןא: (חלקית תוחהפ ועמודים, יסה)קומת כנ חלקית קומה מפולשת 9.1.2   

 רה.החלטת בחבלפי : מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

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

 יש.  : מבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 ;  1 :5,6יינים בנב ;2 :1,2ינים בבני(: )מספר תחדרי מדרגו  9.1.6   

   ;1  :5,6בבניינים ; 3 :1,2בבניינים : תספר מעליו מ: יש; ותמעלי: יש; פיר מעלית 9.1.7   

 יש.הגג:  על ידי מיתקנים עלהחלק התפוס  פחות: לג משותףג 9.1.8   

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

 אין. : ם משותףחדר דודי  9.1.10   

 ת מוסמכת  אחר שתדרוש רשו  ןתקוכל מי,  מערכות סולאריות :( כגוןשותפותמ ו/אוטיות )פר : יש מערכות טכניותמיתקנים על הגג 9.1.11  

 . על פי כל הדין   

 . ; יששטח ללא גינון  : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש חצר 9.1.12   

 אשפה כז מחזור , מרוחדרים טכניים כות לרבות תקשורתחדרי מער :ףהינם רכוש משותספים של הבית שמיתקנים וחלקים נו  9.1.13   

  מכר. ה נים כרכוש משותף בתוכניותמסומהבמפרט זה,  יםכמפורט בפרקים אחרומתקני אשפה ו   

 

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

 , )מילוט(.י מדרגות/חדר 9.2.1  

 כנית.קומה ט 9.2.2  

 ישה לחניה משותפת.ג 9.2.3   

 יסה. לובי בקומת כנ 9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 על הגג. המשותפים() מיתקנים השוניםה גישה מחדר מדרגות אל 9.2.6  

 אל חדר מכונות.גישה מחדר מדרגות  9.2.7  

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



 בהיתר בניה  מותנה
נויים רק קב מפרט נערך לפני    ון כנ "י רשויות הת ע   לת היתר וכפוף לשי

 

                        _______ ____                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

   ג' , ב'נספחים א',  

 29  מתוך  26 'עמ 07.10.2021תאריך:  / 12משהב"ש מהדורה  -מפרט מכר למשתכן  /  6B*  דגם  /חדרים   4ת  דיר /205 מגרש קב  באר יע  מ/בע" שרבט זוהר וצפריר  ה/ני מסד לאיכות הב

 

 .על הגג משותפים ס על ידי מיתקניםפו הת –חלק הגג  9.2.9  

 .עליותמ 9.2.10  

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

 משותף. ככל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש חדרים טכניים וחלקים עט חניות פרטיות, קומות חניון למ: חלק אחר 9.2.12  

 

 בית משותף  9.3 

 ירה בבית משותף או בבית  , המוכר דרות(חוק המכר די –)להלן  1974 – דרות(, התשל"דילחוק המכר ) 6 בהתאם לסעיף  א()  

 של התקנון המצוי    ל או משנה הוראהלהחיל על הבית מבטנון שחל על הבית או שבדעתו כבית משותף והתק שםהמיועד להיר     

 ים:ניינ אותו עניין; ואלה הע המכר פרטים על לחוזהף ל במפרט או לצרהלן, חייב לכלוניין מן העניינים המנויים להמתייחסת לע    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 משותף הצמוד לדירה; של החלק ברכוש ה רושיעו (2)   

 וצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו; שיעור ההשתתפות בה  (3)   

 המשותף; בר ניהול הבית סדרי קבלת החלטות בד (4)   

 לחוק המכר דירות;  )א(3סעיף ור בל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמכ (5)   

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

 תף.  המשו  ו על הביתהמצוי לגבי אותו עניין יחולשהוראות התקנון     

 

 של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:  רו שיעו  9.4

 . ין ובכפוף לשינויים בהתאם לדרישת הרשויותוק המקרקעם לחבהתא

 

 חלטות בדבר ניהול הבית:סדרי קבלת ה 9.5

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

 

 :ר אליו ם המחויבים בקשוצאות הבית המשותף ובשירותי שיעור ההשתתפות בה 9.6

 רשויות שת החוק המקרקעין ובכפוף לשינויים בהתאם לדריל בהתאם 

 

 הבלעדית של החברה.ות בבית המשותף לפי קביעתה ותף ויוצמדו לדירמש החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש ה מדותע .א

 החברה.  ת שלת המשותף לפי קביעתה הבלעדיהמחסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות שבבי .ב

 לעיל(.  9.2.9ט החלק כאמור בסעיף מערפסות וגגות )למ .ג

 מוצא מהרכוש המשותף.   במגרש()ככל שיש  איםחדר השנ .ד

 

 

 ותף. רו לקונה ולנציגות הבית המשכים נוספים שיועבסממ ספח א' נ

   .ת כלליותהערו נספח ב' 

 . זיכויים טבלת       נספח ג'
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 ונה ולנציגות בעלי הדירות מסמכים נוספים שיועברו לק – 'נספח א 

 

 רט:המפ בלתי נפרד שלק תוכניות אלו יצורפו כחל 10.1  

 דירה. הצוניות( של )חימידות של כל חדר ומידות כלליות הכוללת  1:50 -מ בקנה מידה לא קטן תכנית הדירה  10.1.1   

 המשותף בקומה. ן הרכוש הכוללת סימו  1:100 -ן מבה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטתכנית הקומה  10.1.2   

 בקומה. ותף ת סימון הרכוש המשהכולל 1:100 -ידה לא קטן ממ  תכנית קומה טיפוסית בקנה 10.1.3   

 הרכוש המשותף  הכוללת סימון  1:100 -בקנה מידה לא קטן מ רתף תכניות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קומות מ 10.1.4   

 . 1:200דה מיבצילום מוקטן לקנה   ניתן לצרף ושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו    

 . 1:100 -לא קטן מ מידהומת גג בקנה ק  תכנית 10.1.5   

משותפת   חצרהכוללת סימון  1:250בלת היתר בניה בקנה מידה שהוגשה לרשות המקומית לק תכנית המגרש כפי 10.1.6   

 דות. וגינות צמו

 

 לרבות על פין בהתאם לכל דיר, שיש למסור מות ולחומרי הגיורכלכל המע ימושוש  בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה 10.2  

 ירות בעניין: וק המכר דח   

 לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם. פעולות שוטפות  א()   

   מערכות מיזוג אוויר,מערכות בטיחות, תקנות בדירה לרבות השירות המו  כוללת ותחזוקה מונעת של מערכותתחזוקה  )ב(   

 א באלה.וצמערכות אלקטרומכניות וכי    

 ת, אם נדרשות. ותקופתיו טפותן ביקורות שויו תדירות ואפ  )ג(   

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

 

 ור של  ימשל המערכות וחומרי הג זוקה תחתכנית והוראות    ה בבנייןאשונהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הר 10.3  

 עניין: בהמכר דירות  ק פי חו ין לרבות עללמסור בהתאם לכל דשיש חובה יין הבנ  

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

 ת, מערכות מיזוג  יומערכות בטיחות, מעליין לרבות השירות המותקנות בבנקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות תחזו )ב(   

 באלה.צא וניות וכיו מכמערכות אלקטר , אוויר   

 אם נדרשות.  רות שוטפות ותקופתיות,אפיון ביקודירות ות )ג(   

 במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.  ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים  מפרט טכני )ד(  

 מיליה. יפקסמספר ו וןבות מספר טלפלרהבניין, המערכות והפיתוח  שלרשימת צוות המתכננים  )ה(   

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

 ה האמור  ירהנחיה בכתב ולפיה על רוכש הד המוכר יצרף למסמכים האמורים קטרומכניות במבנה ובפיתוח.ומערכות אל   

 מינויה. נה שתמונה( מיד עםעלי הדירות )הראשובועה של בו הק גות הזמנית אצילמסור אותם לנ   
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 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

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

 . 2010-( תש"ע3מס' ) מיתקן לאנטנת תק' .2

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

 לקליטה אינדיווידואלית )אק"א(.              

מבטיח שבכל סדר אחר הים הקיאם  מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובהת מחובת התקנהחברה ית לפטור את רשא הוועדה המקומית  .3

 .דירה יהיה ניתן לקלוט שידורי חובה בלא תשלום

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

 עוברות. 

)ברזל( וכן התחמצנות מינרלים   ,"עיניים" בדלי מרקם, גוון, גידים,: העיות כגוןת טביתכנו תופעוובכפוף לתקנים, ריצוף וחיפוי ב באבן טבעית, .5

 המקצוע  ולכללי התקינה לדרישות בכפוף  הכול .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

ום פינות קיט בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע. ייםאלת לא פחות מהנדרש בתקנים הישרבחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( במידו .6

 .)גרונגים(

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

ת ובזכו לצורך גישה, כן ןימוש במתקני הבניי ש לרבות חייב לאפשר גישה חופשיתהמשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מת

 ים אלו. כן יהיו גופים אלו פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין שטח פול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמוימוש והטיהש

 ורות. סגו רעילים, באריזות פתוחות או חל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפים א .8

שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.    יכול  יריםהדי  רכשו ע"ישי  )ככל שקיימים(,  במחסנים .9

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

אך לא   צור הפרעהים ליעלוללל ואם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החב  המים החמים ויח' מיזוג האווירשל 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

 התקנות לרעשים ומפגעים. 

יזוג אוויר לרבות הנמכת  ן מערכת מהתקי( בדירה, והרוכש ירצה לומטית )ספרינקלריםוטאקיימת מערכת כיבוי אש יתכן ווהואיל   .12

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

נת  ת הקונה וזאת על משוהראשונות מעת העמדת הדירה לר המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב  .13

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

  , מחסניםגון גינות, חניותיתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כ .14

 עצי הפרויקט. תכנני ויוטת מות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלפסומר

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

 הבניין, ומהווים חלקים משותפים.  

 לולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.משתלבת" עאבן רים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "עבם, מ ברכבים כבדים על שביליעה נסי .16

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

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

[, תגברנה הוראות  11.12.2017 – 12]מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1'ות נספח גהורא לבמקרה של סתירה בין הוראות המפרט  .19

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

 ת. אותגברנה ההור 
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 טבלת זיכויים    –' גנספח 

 

 
 חדות הערות מיו

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

 כוללים מע"מ.  להלן המחירים הנקובים  .2

 
 :  מקרא

 יחידה.   -יח'

    מטר אורך. -מ"א

 
 

 תכולה נושא 
 יכוערך כללי לזי
  כולל מע"מ 

 ארון מטבח 
ה, חיפוי בגובה  שטח העבודו, מארון המטבח  עצמ

ס"מ לכל אורך המשטח, סוללה למים חמים   60
 וקרים וכיור מטבח, הכול כמוגדר במפרט זה 

 מ"א ₪  1,000

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

 הדירה(בפועל )לפי הקיים 
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 מעגל נפרד / כח(. 
 ₪ ליחידה  125

 דלת כניסה 
 למרפסת שירות 

 זיכוי בגין כנף הדלת בלבד. 
 חובה לבצע משקוף בפתח. 
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