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

 באר יעקב שם האתר 

  
 *I דירה מדגם 

  
 חדרים  3 מס' חדרים 

  
 2,3 מס' קומה , 1בניין 

  
 1,2,3 מס' קומה , 2בניין 

  
 8,13 מס'   דירה, 1בניין 

  
 3,8,13 מס'   דירה, 2בניין 

  
 "( רב קומות" מגורים )  1,2 ין יבנ / סוג מס' 

  
 205,206 מס'  מגרש 

 

 זוהר וצפריר שרבט בע"מ

 07.10.2021 תאריך: 
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                       ____ ___ ____                                             _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

   , ג' ב'נספחים א',  
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 ם תוכן ענייני 
 

 פרטי זיהוי פרק א.
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף 
 .(2.1-2.2קונה רוכש )זכות שה הובעל הקרקע   :2סעיף 
 בניין, מחסן וחניה. ב הירהדמיקום   : 3סעיף 
 אור הדירה. ית   :4סעיף 
 חישוב שטחה. ואופן  שטח הדירה  :5סעיף 
 (. 6.1-6.7ואופן חישובם )  ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את     ה אולדירהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף 
 ג(.-)א ילות ות קבסטי    :7סעיף 
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.   :8 סעיף
 מהנדס אחראי לתכנון השלד.  רטיפ  :9סעיף 

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

 
 . (1.1-1.6ל כל קומה )הבניין, הקומות ויעודה ש אורית   :1סעיף 
 . (2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף 
 אביזרים.י 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 
 לתליית כביסה.  קן מת  : 3.4סעיף 
 ותריסים. רשימת דלתות, חלונות   ,(3)טבלה  : 3.5סעיף 
 (. 3.6.1-3.6.8ם )יפ וסנ  ואביזרי אינסטלציה ,ברזים( ואה )כלים,ני 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 ףסעי
 . נותח ושופיתו עבודות  :6ף סעי

 (. 6.1.1-6.1.6ניה )ח : 6.1ף סעי
 (. 6.2.1-6.2.8) רשמגפיתוח ה  : 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 : 7.3יף עס
 . אויר מרכזיתמערכת מזוג  : 7.4סעיף 
 ר בחדר/ים לשימוש הדיירים.יזוג אוי: מערכת מ 7.5 סעיף
 דואר. ת בותי : 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 )הוציאם מהרכשאין לחלקים   : 9.2סעיף 
 .ם(בית משותף )רישום ופרטי : 9.3סעיף 

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  : 9.4יף עס
 הבית.    החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף 
 רותים המחייבים בקשר אליו. ימשותף, ובשבהוצאות הבית ה שיעור השתתפות  : 9.6סעיף 
 תף. ם מהרכוש המשו החלקים המוצאי : 9.7סעיף 

 
 חיםנספ

 
 ולנציגות הבית המשותף.  נה קומסמכים נוספים שיועברו ל נספח א' 
 . הערות כלליות נספח ב' 

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

 חדרים  3 : מס' חדרים   

 __ דירה מס':   

 __ : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   חניה  

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

 __ מס':  מגרש   

 

 ר" ט מכ "מפר

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 ולדירה( והבהרות הנכונים למבנה התאמות לכול)                            

 

 

 ( "החברה"או  "המוכר/ת")להלן     בע"מ  זוהר וצפריר שרבט:  בין לחוזה  פחנס

                                             ת.ז        לבין:  

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

 

       מתאריך:

 

 

 פרטי זיהוי     א.
 

   ית בהמשך.המקומ  ותרשיקבע ע"י ה :ומס' בית  רחובאר יעקב ב :ישוב .1   

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

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

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

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

 .1019תמל/החלה במקום:  תכניתה  1.2

 

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

 .חכירה :בדירהכש ו רה ונהזכות שהק

 .מקרקעי ישראל רשות :שם המחכיר  2.1

   __  _: תחילת תקופת החכירה    ___ :החכירהתקופת   2.2

 

 ( "הדירה")להלן  מה:ו ק דירה מס' ו  .3

חדר  , זדוררופ ,ה(ר שינכחדגם המשמש  ממ"ד,  –הלן מוגן דירתי )למרחב  הורים,חדר שינה  ,פינת אוכל, מטבח ,כניסה, חדר דיור בדירה: .4

 . ה מחדר דיור(ציא)י מרפסת שמש שירות,)בית שימוש נפרד(, מרפסת  םשירותי ,(אמבטיה) כללי רחצה
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                       ____ ___ ____                                             _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

   , ג' ב'נספחים א',  
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   שטח הדירה .5

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

 קירות החוץ של הדירה.  לש םייונ יהם החיצם על פנהעוברי לוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקוויםהשטח הכ )א( 

   –לעניין זה 

  בין שטח משותף ה לבינ הדירה לבין מרפסת השמש, רבות ביןה, לה לבין מה שמחוצה לקיר המפריד בין הדיר  –" קיר חוץ " (1)

 ו תוכנית אחרת.א ה דירן בקומה או בינה לבי

 של קיר החוץ;  וכזרבמר מוקו המצולע הא רה אחרת יעבורר חוץ מפריד בין הדירה לבין דיכאשר קי

 ת החיפוי.א לויר יכלהק י פנבלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ " (2)

 טחי כל המפלסים בדירה.סכום שה רה יהישטח הדי; רהס בדיכל מפלפורט השטח לגבי לסית יחושב ויבדירה רב מפ (ב)

 המשטחים המשופעים והאופקיים;  חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל א םעפב ושמדרגות בדירה יחשטחו של כל מהלך  (ג)

 ות. המדרגלך ה מהח יצורף למפלס  שממנו עולהשט

  1970 –איו ואגרות(, התש"ל נהיתר, ת )בקשה להבניה ו וןהתכנ ואם לנדרש בתקנותרק השטחים שגובהם תבחישוב השטח ייכללו  (ד)

 (.  רתיהל שהכנון והבניה )בק תקנות הת –)להלן 

   ה.הדיראינו כלול בשטח ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיף שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה (ה)

 

 :לעדי באופן בלדירה או המשמשים את הדירה  פירוט שטחים נוספים המוצמדים .6

)לא פרגולה(  רה תק  ח מלא דמויוונה למשט]קירוי הכהשמש מקורה  תמתוכה מרפס ._______מ"ר:(1) שמש בשטח תמרפס 16.

 ._______מ"ר: בשטח, אחת מעל בלבד[ הנמצא קומה

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

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

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4

 אין. : גג מוצמד לדירה בשטח 6.5

 אין.: (4)חצר מוצמדת בשטח 6.6

 : שטח(ו)מהות  לפרטםי יש ים את הדירה באופן בלעדמדים או משמשנוספים המוצ  רים,זו א/חלקים/םש שטחי י  אם 6.7

 (. וך ממפלס רצפת הדירהמ נה הימסומן בתוכנית המכר. )יתכן ומפלס רצפת המסתור יכל שכ :יסהר כבמסתו

 

  המקומית והתקנון.ת שו ישור הרבכפוף לא: על שטח המסומן בתוכניות המכר כשטח משותף חיצוני לבניין בקומת קרקע, הערה

וכסאות, שימשיות וצלונים וכו' בצורה ובמיקום  לחנות רף, שו דוכנים, סגירת חו  כגון:ת שימוש מסחרי החברה תהיה רשאית לת

 .לפי החלטתה

 

 ת לחישובי השטחים: ו רהע

  די הקוויםי על הנוצר המצולעך מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתות לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1

של קירות הדירה  פניהם החיצוניים ועל  המרפסתהבנויים של מעקים או ה על פניהם החיצוניים של קירות החוץ םיהעובר

 הגובלים במרפסת.

הרקיע   לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, או מקורה בשלמות או בח/ופה חשו ,הכוונה "שמשת ספמר"י מובהר כ

י כד בה שיש לה והן מחוצה  הקרקע לשהי הן בתחוםבכפוף לבנייה פיזית כלשושנת הרוחות ו יתחס ן יבניי מיקומה בכפוף ל

 .שיפת המרפסת לשמשחהשפיע על ל

בינו לבין חלק של דירה  המחסן מפריד קירות; כאשר קיר ה טח ת שן בתוספהמחס  ן קירותיבא לו, הוא השטח הכשטחו של מחסן  .2

 במלואו.  הקיר יכלל שטחיל בשטח משותף  יר המחסן גובהקיר; כאשר ק של  חברומחצית השמתחת ל רק השטח אחרת ייכלל

 ס"מ;   20  קירות החוץ בעוביל תמתחי ץ של המרתף בתוספת שטח תיאורט , הוא השטח הכלוא בין קירות החוףתשל מרשטחו  .3

כאשר קיר   הקיר;ל ש ת הרוחבחת למחציייכלל רק השטח שמתריד בינו לבין חלק של דירה אחרת כאשר קיר המרתף מפ

 ואו. ר במלייכלל שטח הקישטח משותף מרתף גובל בה

ט  המופיע במפר חצר ח הטשן יב  5%יה בשיעור של עד י, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סט לכול רצחשטחה של  .4

 השטח למעשה.לבין  מכרה
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                       ____ ___ ____                                             _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           
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 סטיות קבילות: .7

 כסטייה ממפרט זה: המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותןהסטיות 

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

 ל.לעי 4והערה  6.6בסעיף  יותר כמפורט

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

     

8. 
 בע"מ.  ריכליםקי אדמילוסלבס "(:האדריכל)"להלן "  להיתר שם עורך הבקשה

 ק. , בני בר59בן גוריון  : כתובת 03-7316885 פקס:        03-7316888 : ן פו טל 

 office@milosarc.co.il :לדוא" 
 
 

9. 
 . ם בע"מש. בן אברהם מהנדסי   :"(המהנדס)להלן "  שם האחראי לתכנון השלד

 
 .ביבתל א 120יגאל אלון  : כתובת 03-6959482 :פקס 03-6959382 : טלפון 

 
 info@benabraham-eng.co.il :דוא"ל

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה  ב. 

 או ייןהבנ חזית  בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותירות אלוקה פנימית של דבח ייםרשאי להכניס שינו כר המו    *

 . תף ש המשוברכו שטחים

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

 

 ייןתיאור הבנ .1

ובמתחם   104,205מגרשים אחד ם תחמבים )מגרש 2הכולל ד אחמצאים במתחם משותף בניינים הנ 3ד מתוך חאבניין  1.1

, לא  105, 104הבניינים במגרשים  החברה.חלטת לפי ה ל,בייבנו בשלבים ו/או במקהבניינים  (.105,206מגרשים  השני

 נכללים בבקשה להיתר בניה זה.

  :יםהמתחמאחד מבכל 

קומות   5ועוד  רקע קומת ק ולל הכ (,105)במגרש  6יין נב( או 104)במגרש  5ן רים, הידוע בשם בנייוגמבוה" ליין "גנב

קומת קרקע (, וכולל 206)במגרש  2( או בניין 205רש במג) 1בניין "רב קומות" למגורים, הידוע בשם בניין ומגורים. 

 קומות למגורים.  18למסחר ולשירות ועוד 

 ומשרדים.  משמש למסחר/ תעסוקה/הנוסף בניין   נושקת" ומו"רב הקבניין  לכלכמו כן 

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

 אגפי.-חד רבא ף משות יתכבשת הבניינים  ובכל מתחם ירשמו של

 

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

 למגורים;  רותדי 18 :5,6מס'  "גבוה"יין נבכל ב

 ;בד, הכוונה למגורים בל*()ותדיר

 

 ,םי ור מגחדר או מערכת חדרים שנועדו ל -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - ד( התשל"דירות) רכמחוק לפי  )*(

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

 104,205במגרשים  יםניינלכל הב תמשותפו  קומות מרתף

 כינוי או תיאור 

 הקומ

קומות מתחת/מעל  

 כניסה ה קומתלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 ומהבק
 רותעה סוג השימוש 

 מרתף  תקומ

  1,5לבניינים )מתחת 

 בלבד( 

3- --- 

  ות, ת/ מעלי  ,יתמבואה קומת: יןיבכל בנ

 . מדרגות י/חדר

 . חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים  כללי:

  ומערכות טכניות  קניםת מחדר/ים טכניים, 

לפי דרישת   שרדים(מ ם/מסחר/י גור)למ

 המתכננים והרשויות. 
ינים אשר  ניות של הבחדרי המשאב 

  יםהמרתף, מוזנ  ות מנמצאים בקו 

 המשותף. המתקן מ

 

מיקומם הסופי של המתקנים  

והמערכות בקומות השונות יקבע  

 . לפי החלטת המתכננים

 

תכן ומערכות שונות הממוקמות  י 

ישרתו גם בניינים    אחדבבניין  

   .סמוכים 

 --- -2 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי  ,יתמבואה קומת: יןיבכל בנ

   . ותמדרג  י/חדר

 . חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים  כללי:

  יכות לבניין )בסממאגרי מים וחדר משאבות 

ומערכות    מתקניםחדר/ים טכניים,  ,(1 מס'

לפי    שרדים( מ ם/מסחר/)למגורי טכניות

 ם והרשויות. דרישת המתכנני 

 --- -1 תף מר תקומ

  ות, ת/ מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

 . מדרגות י/רחד

 , ם ני מחס  מעברים,  ת,ו יסע ת, מחניו  כללי:

בסמוך לבניין   – )טרפו חדר שנאים

חירום, חדר ריכוז    חדר חשמל (,המסחר

  כניותות טומערכ  מונים, מתקנים

לפי דרישת  )למגורים/מסחר/משרדים( 

 ויות. המתכננים והרש 

 

 105,206ים מגרשב לכל הבניינים תפו ותשממרתף קומות 

 כינוי או תיאור 

 קומה

  למעת/מתח קומות

 כניסה קומת הלס למפ

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי ית, מבואה קומתיין: בנבכל  

   . מדרגות י/חדר

 . ים סנחמם, י ר חניות, מיסעות, מעב כללי:

  בות )בסמיכות לבניין משאדר וח  מאגרי מים 

ת  וערכומ  מתקניםחדר/ים טכניים,  ,(2 מס'

לפי    ים/מסחר/משרדים( גור)למ תוי נ טכ

 דרישת המתכננים והרשויות. 

יינים אשר  חדרי המשאבות של הבנ

ים  מות המרתף, מוזנ קו נמצאים ב

 ן המשותף. המתקמ

 

קומם הסופי של המתקנים  י מ

יקבע    ותונשה ות מ ו והמערכות בק

 מתכננים. ת החלט לפי ה

 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

  ם י ינני גם בישרתו אחד  בבניין  

   .ם כי סמו 

 --- -1 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

 . תמדרגו  י/חדר

 נים, מחס  ות, מעברים, סע חניות, מי  כללי:

בסמוך לבניין   – )טרפו שנאים חדר

  מס' נייןב ל ךו )בסמ חדר גנרטור  (,המסחר

חשמל חירום, חדר ריכוז מונים, ר חד (,6

  ומערכות טכניות  מתקנים 

לפי דרישת   ים(משרד /חרמס רים/)למגו 

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

 כינוי או תיאור 

 הקומ

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הס למפל

 )ד(  עת לבנייןובהק

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ש ימוג השוס

 1 קרקע  ןלבנייה סניהכקומת 

מגורים, מבואת כניסה, פרוזדורים, מעלית,  

ת הדיירים, חדר  לרווחחדר  , תגו דרדר מח

ת, מחסנים, חדר אשפה/  אופניים/ עגלו 

  לפי טכניות  ומערכותמתקנים מיחזור, 

 יות. הרשוהמתכננים ו רישת ד

בין  משותפת  תוח/ חצר ר גז בפיצוב

 . המגרשים

 1-3 רים מגות קומו
4 

 ( מה)בכל קו 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

  י לפ ת כניו מדרגות, מתקנים ומערכות ט 

 ננים והרשויות. המתכ  דרישת

--- 

 3 4 מגורים קומות 

, חדר  מגורים, מבואה קומתית, מעלית

  לפי  ומערכות טכניות   יםמדרגות, מתקנ 

 ת. והרשויו תכננים  דרישת המ

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 (אוז)פנטה
5 2 

מתית, מעלית, חדר  ה קו ואמב מגורים, 

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 ת. רשויו ים והנ נתכ המישת דר

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

נים  חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתק 

פי  (, ל משותפות/ פרטיות) ומערכות טכניות 

 יות. ם והרשוהמתכנני דרישת 

--- 

 --- --- --- 6 רים סך הכל קומות למגו

 קומות בבניין ל הכסך 
 . 9 : 5בבניין 

 . 8 : 6בבניין 
 )הראשי(.  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון

 
 ( 1,2מס' ) "רב קומות" ריםמגו  ן יינבל בכ

 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת ה למפלס

 )ד(  בנייןת להקובע

ת  דירומספר 

 בקומה
 הערות וש וג השימס

 הכניסה   מתקו

 
 --- קרקע 

, פרוזדורים,  ( ובי )ל כניסה  ואתמב ם:ריוגמל

מעליות, חדרי מדרגות, חדר לרווחת  

אשפה   יחדרעגלות,  / יםניפר אוהדיירים, חד

 . (דחסנית, חדר מיחזור)

שטחי מסחר, מרחבים מוגנים  מסחר: ל

 אשפה.   רי חד , חדרי מדרגות,מ"מ()מ

מתקנים  , (205מגרש )ב ור גנרטחדר כללי: 

ם( ידשרמ /רסחמ/)למגורים  כניות מערכות ט ו 

 ים והרשויות. ת המתכננלפי דריש

   צובר גז בפיתוח/ חצר משותפת

 . בין המגרשים

 1-3 ורים גמת מווק
5 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

ת, מצנחת אשפה  מעליות, חדרי מדרגו 

  מערכותים ו מתקנפירים, מחסנים,  (, )שוט

 ים והרשויות. המתכננ דרישת ת לפי טכניו

--- 

 4-16 ים ורמג ותקומ
4 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

אשפה    תנחמצ  גות,מעליות, חדרי מדר 

תקנים ומערכות טכניות  פירים, וט(, מ )ש

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 17 מגורים קומות 

ם,  , פרוזדורי מתית ורים, מבואה קו גמ

מצנחת אשפה  רגות, דרי מדיות, חמעל

ת טכניות  קנים ומערכו ת מ ,ים פיר,  )שוט(

 דרישת המתכננים והרשויות. לפי 

--- 
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 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת ה למפלס

 )ד(  בנייןת להקובע

ת  דירומספר 

 בקומה
 הערות וש וג השימס

 ה מגורים עליונקומת 

 (וזאטהנ)פ
18 2 

ורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  גמ

מעליות, חדרי מדרגות, מצנחת אשפה  

יות  ערכות טכנ ומ  מתקניםפירים, וט(,  )ש

 שויות. ים והרישת המתכנני דרלפ

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ים וחדר משאבות,  ת, מאגרי מ גו דר מי חדר

מצנחת אשפה  מפוחים, ות סולאריות, מערכ

ות  ות טכניכרמע ו   םקני תמ )שוט(, 

תפות/ פרטיות(, לפי דרישת  )משו 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 --- --- --- 18 ות למגורים סך הכל קומ

 בבנייןמות סך הכל קו
 . 22 : 1בבניין 

 . 21 : 2בבניין 
 . )הראשי(  הגג העליוןנכלל ת לא  הקומו  במניין 

 

  :והבהרות תו רעה

  .הבניה ינו שינויים בטבלה בהתאם להיתרתכיי (א)

 כנון והבניה  איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות הת יש לצייןלבניין,  חתא הכניסמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 [. להיתר(שה )בק  

 שמעל קומת הקרקע.רש( לקומות גמל בכדים ) ן המסחר/תעסוקה/משר לבניירטני יטוי פט זה ברבמפתן ינ לא  )ג(  

 

 : יםמגור בכל בניין )ראשי(  ףמשות חדר מדרגות 1.4

   ;1 :5,6נים בבניי ; 2 :1,2נים בבניי   :כל בניין בגות המדר י דרח רפסמ

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

 אין.  רי מדרגות נוספים:דח ;גגפלס העד למ -2מרתף 

ותהיה חשמלית ללא ו/או עם  24.81שראלי למעליות מס' התקן הי לדרישות םאיתת תליוהמעיש;  :מגורים בניין כל ב מעליות 1.5

   ;1 :5,6ים נבבניי  ;3 :1,2נים בבניי  :יין נב לכב המעליותמספר ת. חדר מכונו

   ;8 :6ן י בבני  ;9 :5ן י בבני  ;21: 2ן בבניי  ;22: 1ן בבניי :מעליתלת התחנו מספר 

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

 . (ת כל דין, בהתאם להוראו בכל בניין  )באחת בלבד .בלבד 1,2בבניינים   יש :)*(ד שבתפיקו  נון מנג

א ולכל ועד לתקרת הת  קהמעובה העל הקיר באחורי תותקן מראה מגכיים. חות אנלופלב"ם ב  צופוקירות התא י :תאכל  גימור

צבוע בתנור או   ועה בצבע סופיתהיה צב תקרת התא. תחופל "ממ 27רוחב התא. ריצפת התא תצופה בגרניט או שיש בעובי של 

קומת הקרקע  מלא )בף מטה אסיהיה מ :יות/פיקוד המעלית ה.קיפו עה תאורה ישירה אמונמכת ותותקן ב תכוסה ע"י תקרה

 נה שלוש מעליות או יותר יהיה הפיקוד פיקוד "יעד". ובקבוצה תהיי  דהמים(. במאסף לשני הכיווני

 הקומות: ר למספ תאםבה עתבנקת מהירות המעלי 

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

 . אין מר:שו  דתמע 1.6

 

בהתאם לסעיף   ו/או חב' הניהול דיירי הבניין נציגות ע"יפעלתו תקבע הש,  בת קוד שמעלית בעלת מנגנון פיכי הכוונה ב הר מוב – ת" מעלית שב"  ()*

 . 1969-ן תשכ"טיע רקמק הוק  ז' בח 59
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 : (מגורים )בכל בנין  חומרי הבניין ועבודות גמר .2

  .בשילוב רגילהומתועשת  :שיטת הבניה; דשלה  לפי תכניות מהנדס יין:שלד הבנ 2.1

  ;השלד י מהנדסובישח י לפ :י עוב .םו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיי מזוין ןטוב :מרחו  :ת קומת קרקעקרות פהרצ 2.2

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

   .1045מס'  לישראתקן ילפי  :בידוד תרמי  ;השלד לפי חישובי מהנדס בי:ו ע .מזוין טון : בומרח :תיתקומ תקרהרצפה ו  2.3

   .1לק ח 1004אלי מס' רשי  קןלפי ת . בידוד אקוסטי:יועץלפי החלטת ה :בשיטה

  ה.חלקהמגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת הבניין ריצוף 

  השלד. ובי מהנדסשחי לפי :עובי השלד.  מהנדס  תכנוןעשים מבטון, לפי ים מתואלמנט ין, אוון מזובט :מרחו :ניין גגות הב 2.4

   .1045לפי תקן ישראלי מס'  :מי בידוד תר .טיםהרלוונתקנים ת ה ישודרו ועץלפי הנחיות הישיפועי ניקוז ואיטום: 

  באם מכלול .השלד מהנדס יותנחוה  כליהאדרי ןכנו הת ילפ בשילוב רגילה ה,מתועשת למחצ /מתועשת קירות חוץ: 2.5

  ,(אחראו  ונגאיט)י תאק  בלואו  ,גבסבלוקי לוחות גבס, החוץ ובצד הפונה לדירות,  ירל קמית שבדופן פני ,למחצה מתועש/מתועש

   .1045ישראלי מס'   קןי תלפ :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי  מידה בתקינה הרלבנטית.ף לעבכפו להכו  

 ראלי.ן התקנים הישל מכו ירוק" ש "תו תקן  ו בעלי ים יהי רות פנות וקי תקר עי צב

 קירות חוץ: ור גימ 2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה. קה. קרמי דוגמתוי קשיח ו/או חיפית,  כותמלאן אבאו  ו/  טבעיתאבן  :עיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1

 ים;  אחר ולב עם חיפוייםשמ (שכבות 2טיח ) :טיח חוץ  2.6.2

 קומית. רשות המה עם בתאוםוחלוקת הציפויים  גוון ,רשאי לשנות סוגל יהיה האדריכ :אחר חיפוי  2.6.3

  מהנדס   נחיות ה או משולב, לפי ו/ (ו אחרא ו/)איטונג  או בלוק תאיו/או בלוקי בטון  / ו ןוימז וןבט  הדירות: חומר:קירות הפרדה בין  2.7

   . 1חלק  1004י ת"י  ש על פ י הנדר האקוסט בידוד  ה   יעור את ש יקו  ובכל מקרה יענ   , סטי האקו   השלד והיועץ 

 .דריכלה לפי תכנון האבוג ס,המהנדבטון ו/או בלוק ו/או משולב לפי תכנון  :חומר וגובה: ש(שי  )ככל מרפסותרדה בין הפ קיר

 :מדרגות י /רחד 2.8

דרגות  חדרי המ וסטי לוד האק הביד  ;הנדסי המלפי חישוב עובי:ב. בטון מזוין או בנוי או משול מעטפת: חומר:קירות  2.8.1

 הוראות כל דין.ל פי המעלית יבוצע עו

ק" מטעם מכון ל "תו תקן ירועבבע אקרילי )וצ טיח+ יצוף חיפוי בשיפולים )פנלים( כדוגמת הר  פנים: חומר:קירות  רמוגי  2.8.2

 הישראלי( עד לתקרה.  התקנים

 לי(. הישרא םהתקני  ם מכון" מטעירוק תקן בעל "תו) יסינטט ידוסטיח   ה: חומר:גימור תקר

  ,נטייםצו צמנט לבן בהתאם לדרישות התקנים הרלברצלן או טראפו ניטאו גר מאבן נסורה  ת יהיודרגומהת: מדרגו  2.8.3

 ת ומשטחי הבניים )פודסטים( ופסים מחוספסים כנגד החלקה. גודרמים לאורך המ שיפולים תוא לותובע

 .יבוצע על פי כל דין ותמעלית/יגות והי המדרלחדר/וסטי האק  הבידוד טי:אקוס דדובי  2.8.4

 . 1142, בהתאם לת"י נוי ו/או משולב )לרבות מאחז יד(ו בו/אמתכת  :מאחז יד /מעקה 2.8.5

   המדרגות. י/ חדרבאמצעות  :גגה לעלי  2.8.6

 : קומתיתמבואה )לובי(  2.9

יט  או גרנ או קרמיקה )שיש(   ה אבן נסורדוגמת קשיח, פוי בחי יהיהם  גימור קירות פני ר:קומתית: חוממבואה  גימור קירות פנים

  התקנים" מטעם מכון וקרי ן תקו "ת  בעל)מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע  ,לפחות  ותת הדלפי בה משקוופורצלן, עד לג

 עד לתקרה.  הישראלי(

א  מונמכת לתקרה  קרה שלבמ. לי(שראהי םמטעם מכון התקניק" בעל "תו תקן ירו)סינטטי  סידטיח +  תקרה: חומר:גימור 

 .  ורצלןט פאו גרני אבן נסורה : ריצוףה זו. טיח מעל תקריבוצע 

 :ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

לפחות עד לגובה משקוף דלת  ושיש( או קרמיקה או גרניט פורצלן, ה )סורכדוגמת אבן נחיפוי קשיח,  :רחומ :פנים ימור קירותג

 .הישראלי( קניםכון התן ירוק" מטעם מתו תקבעל ")י אקריל  ח וצבעע טיח יבוצהקשימעל החיפוי סה. כניה

 ת. תקרה דקורטיביו  א השנקרת מו/או ת סינטטי )"בעל תו תקן ירוק"(, סידטיח + : חומר :התקרר מוגי 

ן  בתק  ומדיםעהו , מ"ר 0.64-יפחת מלא אבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן. שטח האריח הבודד  חומר: :ריצוף

 . קהת החללמניע 2279אלי הישר
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ע בטון טבעי צבו :מרו ח תקרה:גימור במלבין סינטטי. צבוע ו/או טיח ו/או משולב, י  עטב בטוןה: גימור קירות חני  :המקור חניה 2.11

 יות,מון חנ ל סישופעת, כוללא מ הסעבממוחלק  בטוןבמסעה משופעת בין הקומות.   בטון  רצפת חניה:גימור . במלבין סינטטי

 ץ התנועה.חיות יועט לפי הנושילו מספור

לפי   חומר דומה,  אוד וליסי מלבין סינטטי דוגמת פ טיח + צבע  קירות ותקרה:ם: י אחרם ו ם טכניי נים, לחדרי ים למחסוזדור רפ

 .החברה החלטת

  :חדרים לשימוש משותף     2.12

 ( וכדומה. חדר/ים טכניים )ככל שיהיו

   -טכניים  יםדרחב :תקרהגימור . (מים וכו'חשמל, ארונות   ט גומחות,מע)ליסיד, מת פולטי דוגסינט  עבצב צבועטיח  :ר קירותמוגי 

 . ם מכון התקניםתקן ירוק" מטעו "ת ל עבים, בטון צבוע בצבע סינטטי. כל הצבע       

 . או משולבאו פורצלן אריחי קרמיקה או טראצו  :גימור רצפה       

 בניה. י היתר הנה, לפפה טמולאש בורות : שפהאצירת א            

 

  :הערות

 "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. י בעליהיו  פנים  כל צבעי תקרות וקירות .1

י  הישראל ות התקן רישיהיה בהתאם לד )בדירות ובשטחים המשותפים(ים קי הבניין השונלחבריצוף  דרגת מניעת ההחלקה של ה .2

    .החלקהלמניעת  9722

 

טת על ידי חה חשמלית הנשלפתילת אלומיניום מזוגגת, בעיה דלת הכניסה לבניין תה  דלת  :ן בניי כל ל ראשית ת כניסהלד 2.13

   .ומחזיר שמן םורק נטכת אימער

 לל מחזיר שמן.דלתות אש, כו :תדלתות חדר מדרגו  2.14

 .פחדלתות  דלתות חדרים טכניים:  

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

 .יש :יםותפמש וחלקים   חדרים ,ים טכניים/חדר ת,חניו  ,ותרגות, מבואות קומתי דמ , לובי, חדרן יינבכל ל בכניסה, תאורה 2.16

ולחצן   תומתימבואה ק /המדרגותדר ומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחבכל קלחצן הדלקת אור בבניין המגורים יהיו               

   .תיקומת  מבואה/בחדר המדרגות אור לקת רה להדוך הדימת

  האדריכל. עיצובד(  בגוון לפי בלב ניהחיצו תנור או ציפוי אחר )בחלקםב בועף צפח מכופ ומים: חומר:שמל, גז ארונות ח 2.17

  או  חסן,לכל מ ה נפרדהתקנת מונ ופיןאו לחיל ה נפרד,מונחיבור הזנות החשמל של כל המחסנים ל :דירתייםתאורה במחסנים  2.18

 . בחירת המוכר והחלטתו "יפעך המחסן ליו משויתי אריהדלמונה          

 ין/ים  הבנישל  רכוש המשותף הזנה ממערכת החשמל של ה : יש.משותפות ותניטרומכלמערכות אלקלתאורה ו חיבור חשמל  2.19

 מוך  ן הסיימוך ו/או ימוקמו בבנן הסבנייוקמו באך ימ  הבניין, ות ישר  כות משותפות אשרמערלפי תכנון מהנדס החשמל )יתכנו   

 ות(. שונ ת הפוף לאישור הרשויוהבניין, בכוישרתו גם   

 קומית. דרישת הרשות המ המספר יהיה לפי פר בניין חיצוני ומואר. עיצוב קן מס ת וי  יןהבני  בחזית מספר בניין: 2.20

 

 זיהוי(  פרטי  –אמור בפרק א' ף לתיאור הדירה )בנוס .3

 ה*: הדיר גובה 3.1

 מ'. 2.50-ת מלא פחו חתית התקרהעד ת ףגובה הדירה מפני הריצו    

 מ';  2.05 -: לא פחות מררוזדו ופ רותגובה חדרי ש   

 מ'; 2.05 -לא פחות מ: דירתי )באם נרכש( חסן ה מוב*ג  

בשטח הדירה רה גובה קמבכל ת ותקרות משנה. מיו למעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקוהערה:  *

 . דיןפי מן הגובה המינימלי הקבוע על י התקנות לא יפחת על פ ההקבוע לגבי חלקי דיר מלימיניה
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 שים אותה.שמהמבדירה ובשטחים המוצמדים לה או  יםרו ימ וגדרים רשימת ח – 2טבלה מס'  3.2

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

 (1)תחומר קירו תיאור 

 ( 2)תותקרו גמר קירות 
 (4)ריחי חיפויות אומיד

 )בס"מ( 

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

 ריצוף
לזיכוי למ"ר/ מ"א   ירמח

 בשקלים חדשים 
 רותעה

 ת בהמשך. ט בהערו ראה פרו אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  בטון,  ה יס נ כ 

 . בהמשך  בהערות 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

 ןאי ( 4)ראה  חתון ת מעל משטח ארון    י פו חי 

 . הערות בהמשך רוט בראה פ  אין ( 3) ראה ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  בטון,  ל וכ א   ת נ י פ 

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

 . ך המשראה פרוט בהערות ב אין ( 3)ה אר ( 2) ראה ( 1)בטון י וק בל בטון,  חדר שינה הורים 

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 הג"א  לפי הוראות 
 . בהמשך ת ו רראה פרוט בהע  ןיא ( 3)ראה  רט הג"א מפי פל

 רחצה כללי   ר חד 
 )אמבטיה( 

 ( 1)בלוקי בטון  בטון, 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . ךבהמש הערות וט בה פראר

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןוי חיפ 

 ( 1)בטון, בלוקי בטון  אורחים תי  רו שי 

 אין ( 3)ה אר ( 2) ראה

 שך. וט בהערות  בהמ פר ראה

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןי ו פ י ח

 . ת בהמשך ראה פרוט בהערו  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בטון  בטון, בלוקי  ות מרפסת שר 

 אין ( 3)ראה  2.6יף ראה סע  ( 1)בלוקי בטון  , ון בט מרפסת שמש  
 . 2.6ראה סעיף יר חיצוני וי קציפ/חיפוי

 ך. המשת בראה גם פרוט בהערו 

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

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

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  בטון, 
ן  תכנולפי ות מחסן עובי קיר 
 יןכל ד ולפי  דס ל/המהנהאדריכ

 

 לטבלה: והבהרות רות עה

  :חומר קירות ( 1)

 : להלן ס בתנאיםבגחות בלוקי בטון תאי/בלקי גבס או לו/ןו בטי בלוק/ןטוב :יהיו עשויים מ  הם בדירפני ת הקירות ומחיצו 

 מ"מ לפחות. 0.6עובי דופן הפרופילים  -

 מ"מ לפחות. 70ילים הפרופרוחב  -

 ינראלי(.זכוכית / מ /)צמר סלעים  למ"קק"ג  12 של לחות בצפיפות 2בידוד " -

 :אלהד ממכל צד של מחיצת הגבס יהיו אח

ק ומשופר לנגיפה בעל  מחוז פחות,מ"מ ל 15.9ובי ת(, או לחילופין לוח בעקרומי  דו היצמח) חותלפ  מ"מ 12.5ובי ות בעלוח 2 -

 (. ק"ג/מ"ק לפחות 1000צפיפות גבוהה )

 . ן/ספק הלוחותהיצר ומפרטי   להוראות יהיו בהתאםביצוע פרטי ה

 . את התאמתם למפרטיור בכתב יאשת ויצרן ספק הלוחות יבצע פיקוח צמוד אחר התקנת הלוחו
 

ות אלו ניתן שמעטפת הפנים של קיר תועשת למחצה, ת / ממתועשבשיטה ה םיבוצעבבניה רוויה, כאשר קירות החוץ מ :וץ ח קירות

בידוד ": 1045נטית לרבות בת"י בעמידה בתקינה הרלף לכפואי. הכל באו בלוק ת ון בלוק בט גבס,גבס, בלוקי  עשויה מלוחות תהיה

 למים" או מבלוקי בטון. ידים "כעמ ע"י היצרן דריםהקירות בבלוקים המוג יבנומקרה  לבכ צהרח ריבחד, בכל מקרה(. " םיל בניינ י שתרמ
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 :תקרות/גמר קירות ( 2)

 םבהתא ומר הבניה של הקירות. במרחב המוגן הגמר יהיהחלי או בהתאם  + צבע אקרילח טיהיה, נציונלית י ה קונב: בבניגמר הקירות

 . לבן: גוון  .לי + צבע אקרי העורף  הנחיות פקודל

 : לבן. גוון  .+ צבע אקרילי הנחיות פקוד העורף ל בהתאם היהמר י וגן הגהמ בבמרח+ סיד סינטטי. טיח  :מר תקרותג

 : לבן.גוון  .אקריליצבע ללא חיפוי(:  )בתחום  רחצה ושירותים רקירות בחד גמר 
 

 :גמר קירות במרפסות

 .  ף נוס שלוםכלל החזיתות ללא תכדוגמת יה יה  גמר הקירות במרפסות

או בנוי   הרלבנטייםמשולב עם זכוכית התואמת לדרישות התקנים ניום אלומי מעקה  (.רתע אח)באם לא נקב :ב מעקות המרפסותצו עי 

 החזית.  כדוגמת

 . ם מכון התקנים הישראלי מטעו תקן ירוק" יהיו בעלי "תוקירות פנים  התקרות כל צבעי 

 

   :ףריצו  ( 3) 

 והחקיקה הרלבנטיות.  תקינהשות הד בדריומהעא'  צלן )גרניט פורצלן(, סוגפורוג ס מם חייו ארותקנ חדרים בדירה יות המערכלכל  

 קשיח.  הקירות חיפוין צוין בגמר אם כות, אלא ס"מ לפח 7ף בגובה הריצו  מחומר ים בכל היקף הקירותהריצוף יכלול שיפול

  צורך בשיפולים.יח אין קש פויבמקומות בהם קיר החוץ מחופה בחי

אמים  דוגמאות/גוונים מכל סדרה התו 3-ריצוף ו ות שלסדר 4פחות, ה כלה, לועד לריצוף, המוכר יציג לקונהמי  ח,ריא ידתל מכל

 ניטרלי. בגוון בהיר  פחות אחד מהםם, לות מגורימוש בדירצים ושכיחים בשילדוגמאות/גוונים נפו

י  לו מיה )לחירה בין שני גוונים של רובה בנולק ג יר יצהמוכ(.  LAPPATO" )לקיתמבריק חר "ימולפחות אחת מבין הסדרות תהיה בג 

 .חרת בגוון אפור כההאחת בגוון אפור בהיר והאפוגות, בין אריחים(.  -ים מישק

  עפ"י אישור והצהרת הספק( ספקה ) יתן לאאינו נ   ס"מ  45/45  ף במידות ה ואריח לריצויד במ   
 לן:ורט לה מפ כ  לופי סדרה נוספת או מידות אריח ח נה  וק ל   יע צב לה חיי   אולם יהיה   ות אלו יח במידאר צגת המוכר יהיה פטור מה 

   )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המוכר( :   

 .בנוסף אריח במידות חלופיות     א. 

 סדרות של ריצוף   5הפחות,  לכל   ה, ונ קיג ל ר יצל מידת אריח, המוכלכ  המיועד לריצוף, כלומר   מידת אריח   לכל    של ריצוף   סדרה נוספת   ב.   

 בגוון בהיר ניטרלי;לפחות אחד מהם   בשימוש בדירות מגורים,    כיחים נים נפוצים וש ות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוודוגמא  3-ו           
יט גרנ)   ן צלר פו ג  ם מסו אריחי .  סוג א'   . מ ס"   60/60במידות  אריחים   (: סותומרפ שירותים ,רחצה )למעט חדר דירהבכל הף צו רי  -

 .לפחות   R-9  ה החלקות ל רגת התנגד נטיות ובדב ודרישות התקינה והחקיקה הרל   2279ומד בדרישות ת"י  הע.  ( ורצלן פ 

מסוג  אריחים א'.  סוג  ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  ת ממידו   יר די רת ה לבחי : מרפסת שירות/שירותים/רחצה ריצוף בחדר - 

 בחדרי  -  נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה ב התקינה והחקיקה הרל ודרישות    2279  י " ת  ות ש בדריהעומד   . ( גרניט פורצלן )   ן פורצל

 .חות פ ל   R-9בשירותים  ,  לפחות   R-11מקלחת  ת תא  וברצפ , לפחות   R-10  רחצה 

 . ( צלן ניט פור גר )   פורצלן סוג  יחים מא'. אר  סוג ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  ממידות   הדייר  לבחירת  :שמש סתבמרפריצוף  -

 לפחות. R-10 נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה  בודרישות התקינה והחקיקה הרל   2279בדרישות ת"י    ד מ עו ה 

 . ירת המוכר ת עפ"י בח במידו   אריחים (: שהוצמדככל דירתי או ) במחסן וף ריצ -

 

  קירות:חיפוי  ( 4) 

ות/גוונים מכל סדרה התואמים  דוגמא  3-ו  וף צל ריסדרות ש 4 הפחות, לכל לקונה,חיפוי, המוכר יציג לכל מידת אריח, המיועד ל  

 אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי.  לפחותירות מגורים, לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בד

לוי  )למירובה  גוונים של 3רה בין המוכר יציג לקונה בחי(.  LAPPATO" )חלקית ר "מבריקהיה בגימוסדרות ת ת מבין הלפחות אח  

 .בהיר, אפור כהה ולבןאפור  ניםבגווים( ח יארן ית, בפוגו – קיםמיש

סכמת  הביהא רשאי להציע, כר המוס"מ.    30/60במידות  .  ( פורצלן יט  גרנ)   פורצלן ם מסוג  סוג א'. אריחי  :שירותיםו רחצה   בחדר -

 הדירה.  רחיבמינוי ס"מ ללא ש 33X33ס"מ,  20X50ת פוות נוסבמיד למפורט וכן  , אריחים במידות דומותנההקו

  -תקרה וי ועד למעל החיפ. ותחלפ במידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה משקוף הדלת בחדר/י רחצה קירות  יפוחי

 קרילי. טיח + צבע א

 בע אקרילי. ירות: טיח + צ בקו   וי החיפ מעל  מ'.  1.50בה  דרי הרחצה עד גומפורט בחבמידות כ רותים חיפוי קירותיהשבחדר 



 ותנה בהיתר בניה מ
 "י רשויות התכנון ע   ויים רק לשינ מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף  

 

                       ____ ___ ____                                             _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

   , ג' ב'נספחים א',  

 28  מתוך  13 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה  -שתכן ממפרט מכר ל  /  *I דגם   /חדרים   3ת דיר /205,206מגרשים באר יעקב    בע"מ/זוהר וצפריר שרבט  ה/ני ת הבמסד לאיכו 

 

ך משטח רס"מ לפחות לכל או   60בגובה  )רגיל או פורצלן( סוג א' במידות לפי החלטת החברה.    יקה קרמאריחי :  בחטמב וי חיפ - 

יפוי ל החהסף העליון ש אחורי התנור וסביבו בקו ות תואם מ חיפוי קיר  -  BIיחידת  נו ב התנור אי.  כאשר ( תון תח ה )מעל ארון  העבוד 

  טיח + צבע אקרילי. רות: בקי י ו . מעל החיפו ( וף יצעל הר מ' מ  1.50ובה  ועד הרצפה )ג מי קר ה 

  רות.זהה לגמר הקייפוי קרמיקה ח מובנית כולל בידוד אקוסטי ו סגירהלצנרת גלויה תבוצע 

י מעבר מים לחלקת יעלמנ םינטי בת התקנים הרלראות כל דין ולפי דרישווהטמו לפי טובים יאים באזורים רהרצפות והנקזהקירות, 

 ים. כמוס חדריםו/או  בניין

 

  הערות:

 ים למניעת מעבר בנטי ם הרלינ תקה ותריש דין ולפי דהת טמו לפי הוראוייא רטוביםים ההקירות, הרצפות והנקזים באזור טום:י א

 . מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.   

 . ס"מ 2 -עד כשל  הפרש ייתכן ,מוכיםחללים סן יבל  ומרפסת שרות, ממ"דצה, י רחבכניסה לדירה, חדר – הפרשי מפלסים

 .בגובה לפי כל דין)מדרגה(  מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /מרפסות שמשלאה ביצי 

 עד גובה "אריחים שלמים". ו לפחות, אלגובה המצוין בטבלה עד קירות יעשה גובה חיפוי ה  - חיפוי קירות 

  חברה. , לפי החלטת ה ס"מ   60  -מ   פחות   ן באם יש פינות קמורות שאורכ   , PVCום או  יני לומ עו פינות מפרופיל א וצ ב י   –בחיפוי    פרופיל פינות 

 הריצוף בדירה.  לשקה ו/או הבר בצע ליטושתלא החברה עת ספק יודגש כי מניל - ההברק/ליטוש 

 תקן   , וככל שתומכרת האו בכלל, בתוכני/יק וובמד  ,תסומן כי לא בהכרח החלטת החברה, מובהר קן, לפיבאם תות– , קורה/ותרגולהפ 

  נון האדריכל.תכ יפל ב, למשו ו/אום לומיניוו/או א פלדה וו/א וןו בטא/ו עץמ תהיה עשויה        

 תות למערכורונ, את מחופים, בגב ארון מטבחלמעט בשולי קירות וחזיתוס"מ לפחות,  7ובה גב  ,ומר הריצוף )פנלים( מח –שיפולים 

 ם פינות )גרונג(. קיטולא , לי ושיפוליםניים. חיפו כואזורים ט

רש  נד ף טראצויצו לר לפחות. מ"מ 3של  בין אריחים )פוגות( חוומרצוע יבנדרש חיפוי, נים לריצוף וקת ה  תושידר לפי – מרווחים )פוגות(

 מ"מ לפחות. 1 מרווח של

 

 (במפרט מכר זהבסעיף אחר  ו אה ל רק אם צוין כך בטבלעיותקנו בפו  לבהערות לעי  יש התייחסותומתקנים לגביהם )מובהר כי ציוד 

 

 ארונות: 3.3

   תחתון: בחטמן ארו    3.3.1

הכנה לכיריים   ,של הכיור להתקנה שטוחה םתושבת לכיור, חיתוך פתח המתאי , מדפים, תוירמגתות, ן יכלול דלרו הא -

 כלים.  יחמדלת חשמל להצתה(, הכנה ד קולבישול וננקודת גז חה, מתאים להתקנה שטו חיתוך פתח)תושבות ו מובנות

 מ. "ס 60-כהיה עומק הארון, כולל חזית הדלתות, י  •

  ס"מ מעל פני הריצוף.  90-כה הידה י ושל משטח העב גובה סף עליון •

תית  ד למים למניעת רטיבות של תחס"מ ובחיפוי עמי 10-יה )סוקל( בגובה של כו נתותקן הגבהה בבתחתית הארון  •

 הארון.

 מ"מ לפחות. 17-18( בעובי ויץנדו בוד )ספים יהיו מעץ לדהארון והמף גו •

 מ"מ לפחות. 5-6ט( בעובי דיק)ד לבו מעץ גב הארון יהיה •

 ורמינג.  לוחות פוסטפ / MDFתהיינה עשויות מעץ לבוד )סנדוויץ( / ןרוהאתות לד •

בעלות מסילות   ירות תהיינהכל עומקו. המגלפחות, לכל גובהו ול ס"מ 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב  •

 כת. ממתות טלסקופי 

נו פתרונות מכניים  קתיו , ארוןהדת הפינה של לא יותר. ביחי ו שרנדאם  לבד,ארון המטבח התחתון יכלול פינה אחת ב •

 ווה ערך. ש אומג'יק קורנר  נשלף כדוגמת  לאחסון

 להלן: ם טייהיו בהתאם לרכיבים המפורסוגי ציפוי ארונות המטבח     -

 תכת.מ יותיד פורמינג.מייקה / פוסטרני: פו חיצו  ציפוי •

 . קהרמייו פוציפוי פנימי וגמר מדפים: מלמין א •

 להלן: ר המוכר כמפורטאו הספקים שיבחונה מתוך סוגים וגוונים שיציג המוכר ו/קה ת יר לבח ווגווניו יהי סוגי הציפוי   -



 ותנה בהיתר בניה מ
 "י רשויות התכנון ע   ויים רק לשינ מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף  
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גוון  ם במה חד מהם בצבע לבן ואחדאים לבחירה, ים שונ גוונ 5 ה לפחותוכר להציג בפני הקונ ציפוי חיצוני: על המ •

 ניטרלי. 

  ציפוי פנימי: בגוון לבן. •

כר התקינם, על המו. החליט הדייר שלא ללהחלטת הקונההינם  ןוחת ת ארוןבוכו' מובנים ל מדיח, תנור  ש הנתק ן והתכנו -

 ללאבנים )ו החשמליים המלהתקנת הכלים ות ומדפים, במקומות שיועדו פק את ארון המטבח בשלמותו, לרבות דלתלס

 נדרשות. נות הההכות חללים( לרב

 ;שךראה הערה בהמ מידות: ( 1)  

 

ות לא פח בעובי טח עבודהלבחירת הקונה מש רך הארון התחתון יותקן ואל לכ ור:אבח תחתון: תי ה מעל ארון מטודבעח משט

,  ין(ענילפי ה 1,2)חלקים  4440 ישות ת"י רדל , העונהרך(ה ע)כדוגמת אבן קיסר או שוומאבן טבעית או פולימרית   ס"מ 2-מ

  בהיקף המשטחור. יכל ש שטוחהתקנה ותאם לההמשטח ייקפם. ה לכב ונותהאר ס"מ ביחס לחזית 2עם שוליים בהבלטה של 

ית עם עיבוד בחז ללא קנט מוגבהי להעדיף התקנה שאהמוכר )הקונה ר יקבע ע"ישאופן עיבודו  יותקן קנט עליון מוגבה

 לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה(. . חבכל היקף המשט אף מים כולל ,הנדרשהמשטח ככל 

גוונים   3ג בפני הקונה יצ י המוכראו הספק/ים שיבחר/ו על ידו. ו/ רוכהמ י ע" צגוגמאות שיומגוון  דותוך ה מנוק רת הלבחי גוון:

  .ה ולא לוח בודד אחד(קבהדבר יהיו אבן קיסית או אבן טבעלוחות ה )יר ניטרלי. אחד מגוונים אלו יהיה בה, ותלפחו

  

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

"א ארון  מ 1י להציע לדייר להמיר עד כר יהיה רשא ומה  פיהספציתכנון המטבח ל מעלה, בהתאמהו יםרחד 4.5ות בדיר: הערה

 מ"א.  2יהיה טבח העליון מ"א ואורך המ 5מטבח התחתון יהא רך ארון הכלומר, אוא ארון מטבח עליון. מ" 2 -חתון במטבח ת

 ן: לרט להכמפואת הצעת המוכר יתוכנן הארון העליון  בללק ונההחליט הק

 ת.פינו  יף והמשכי ללאהארון יהיה רצ  •

ובתנאי   מס" 60ן עליון יהיה גובה ארולפחות. ניתן ש ס"מ 30ועומקו  ס"מ לפחות 75הו של הארון העליון יהיה ובג  •

 גנון קלפה(. לפי מעלה )מליונים תהיה כ שפתיחת הארונות הע

 כלול לפחות מדף אחד לכל אורכו.ן יליו ח עארון מטב  •

 ט לגבי ארון המטבח התחתון.רמפה רישותיהיה בהתאם לדהמטבח העליון  ן רואיפוי ה וצמבנ  •

     .ראה נספח ג' :הכיור, הסוללה, החיפוי  , משטח העבודה,בחהמט ארונותבעד  מחיר לזיכוי 

 

(, וויץ'דסנ)לבוד  עץ מ עשויתחתון   ארון שירותים(, יותקןהחדר ט ב)למעבדירה  רחצה יחדרד מחאבכל  ציין(:אחרים )נות רו א 3.3.3 

   MDF 5מה  רבם מיידה באו סיבית עמP  310לפי תקןEN ס"מ לפחות הכולל   80מלי של יניאו מונח באורך מ. הארון יהיה תלוי

 יור. ב בכמשולשיש / ניאו קוורץ  / סמחר ינטגרלימשטח עבודה א צירים בלתי מחלידים,מדפים, דלתות,    

     אין. :הצהרחארון  בעד  מחיר לזיכוי                    

 

    :רותעה

ם  מחושבת פעמיי  בח. פינהלאורך קיר המט ן התחתון תימדדמידת אורך הארו .אורך מטר 5 תחתון  מטבח ארון  אורך מדידת (1)

 באורך הארונות.  יכללו  תוך הארונו שולבים בתמה)למעט מקרר(  ו"בכיריים וכי ור,דיח, תנמ ל  םהמיועדי  חללים ן.באורך הארו 

קיימים   בחהמטות ונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונקהל ע עצמי,וביצוע  ונות המטבחאר בורבמקרה של זיכוי ע (2)

 ה.צורך תחזוקח/ים אלו ללפת ר גישהשטן/ים משותפים. יש לאפולי גישה לק/פתח

 .הקונה להחלטת נתונה תחתון  בארון  יםמובנ  'וכו  רתנו ח, מדי של תקנההארון לצורך ה כנון ת (3)

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

 .דרשותהנ תההכנו  ותרבול  (חללים ללא (המובנים םלים החשמליי כה להתקנת

 .החברה את הרוכשבו תנחה  בע ובמועדשהחברה תק םהלוח זמני פי  ו עלדווח על בחירותלהקונה  באחריות
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 ה: כביסית תלי מיתקנים ל 3.4

 ליית כביסה. ן חיצוני לתק תמ קןת יותממרפסת השירו

               כביסה חבלי 5, ס"מ 160מלי של יבאורך מינים  ללגוג (מגולוונות מתכת ) תבעל זרועו: ה()קטנ סהליית כבי מיתקן לת      3.4.1

  ס"מ 120-ו לא יפחת מורכ שא ס"מ ובתנאי שיותקן מתקן מתרומם 160-יה קטן ממתקן יהשאורך ה ןתני מפלסטיק.

 ס"מ.  800-טבר של חבלי הכביסה לא יפחת מצמה רךוהאו 

ה.  נת על קיר המבנות מגולושמעו מתקן ממתכשמ ,סת שמשמרפ/חצרמתקן שווה ערך ביותקן אפשר ש  :גג/גן לדירות ה      3.4.2

  ס"מ.  160ל י שחבלי כביסה באורך מינימל  5ר. המתקן יכלול לפחות לקיומקובע  ביהמתקן יהיה יצ 

 3לפחות  עם עמוד הכוללסתובב )קרוסלה( י החלטתו, להמיר מתקן זה במתקן מ "עפ ה רשאי,יה י  ירן הדיבדירת הג -

 וצף.למשטח מר וטח בטון ו/א למשבע יהיה יציב ומקו. המתקן ממתכת מגולוונתם או מיניומאלו ותזרועות מתקפל

 . UVינת לקרים בכל המתקנים החבלים יהיו איכותיים, עמיד 3.4.3

בתחתית  ס"מ. 60-לא יפחת מ שה לתליית כביסה. עומק הני5100מחומר עמיד העומד בת"י מס'  יהיה  ה:כביס מסתור 3.4.4

 המשטח של ס עליוןלפהבניין. מל ם שהגשערכת איסוף מי ינוקז למהפרדה מבטון ש  יותקן משטח יסהכב כל מסתור

   רה.הדיס"מ לפחות מפני מפלס רצפת  30-יהיה נמוך ב

 .כביסה מ"ר לתליית 1.7 הכביסה ובתנאי שיישמר שטח פנוי שלת במסתורי ויכנט ערכותניתן לשלב מ 3.4.5

 

  ת בהמשך.ספו נו  . ראה גם הערות"מ()מידות בס  ים בדירהונות ותריס, חל ת דלתותרשימ – 3טבלה מס'  3.5

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

)עץ  מרחו
  ניום/אלומי
 ( ראח  /מתכת

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

ת  דיכמות ומ
  חהפת
 ( רוחב)גובה/ 

חומר )עץ 
ומיניום/  אל
 חר( כת/ אמת

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

כמות ומידת  
  הפתח

 ב( רוח / )גובה

  /)עץ  מרחו
יום/  אלומינ

 תכת/ אחר( מ
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
  /גרר כ.ע.כ/נ 

 אחר( יס/חשמלי/כ

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  דה בטחוןלפ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 105/210-כ

 חדר דיור 

1 

 כ.ע.כ רר  גנ ג מזוג  אלומ' 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 נייד גיבויכולל 
 240/225 -כ --- 240/225 -כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 ג ג זו מ אלומ' 
 סב נטוי

 )דרייקיפ(

--- 

--- --- --- 

---  --- 120/75 -כ 

נה  חדר שי
 1רים הו

1 

 ילה רגציר  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  גג אלומ' מזו 

1 

 ה ידניילגל ' אלומ אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 הנשי

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 מזוגג מ' אלו 
ת  לפי הנחיו 
 הג"א 

1 

 .  ע.כ.כנגרר   ' ומאל אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 80/210 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
לפי   לכיס   יסים, הנגררתז, הדף ורס גד ג כנף אחת, פלדה נ

          יות הג"א.הנח
--- --- 

ה  צחר ח.
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 ' מזוגג אלומ
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/120-כ 80/210-כ

שירותי  
 אורחים

1 
 + עץ 

 אור  -ר/צו צוה
 יר רגילה צ

--- 

 --- ניאוורור מכ

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

)עץ  מרחו
  ניום/אלומי
 ( ראח  /מתכת

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

ת  דיכמות ומ
  חהפת
 ( רוחב)גובה/ 

חומר )עץ 
ומיניום/  אל
 חר( כת/ אמת

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

כמות ומידת  
  הפתח

 ב( רוח / )גובה

  /)עץ  מרחו
יום/  אלומינ

 תכת/ אחר( מ
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
  /גרר כ.ע.כ/נ 

 אחר( יס/חשמלי/כ

מרפסת  
 שרות 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 .כ נגרר כ.ע  וגג ' מז ומאל

1 

 כ.ע.כ  נגרר   אלומ'  אלומ' 

 170/105-כ 170/105-כ 80/210-כ

 י  רתדימחסן 
)ככל  
 ד(שהוצמ

 ח עץ/פ 1
לפי החלטת  

 ברההח
 ה ציר רגיל

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/200 -כ

 

 : ואחרות טבלהל ותערה

 ניגררמשתפלת,  לה+רגיפתיחה =  )דרייקיפ(טוי סב נ)נטוי(,  תלפשתמ = פתיחהקיפ = סוג פתיחה, רגילה ירצ= אלומיניום,  אלומ'  :יםורי מיל ביא .א

מעלה,  גלל כלפייס נ= תרגלילה  ,ועהעל כנף קב בתנועה אנכיתאחת כנף  =גיליוטינה ר, קי)כיס( ב ומחהו/או לתוך ג נף על ככנף נגררת =  כ כ.ע.

   .ו/או חשמלי )ידני( רצועהאמצעות ב

 ת/תוהדל כתאים לסה"ת בדירה תבד שהכמות הכלליבלו בטבלהשל אחד מחדרים  ראובתי לות להופיעוכי ים, משותפים לשני חדרתות/חלונותלד .ב

 . ות בטבלהצוינחלונות המ

ננעלים  ם ה בעלת מערכת בריחים חבויי ביטחון(ניסה ראשית )מפלדה לכדלת מגן  להלן:  תהיה בהתאם למפורט -המגורים  ירתלד כניסההדלת  .ג

  צהעינית הצסף, נוימי  בטחון פנ ר סג להלן: וכמפורט 5044מס'  לתקן ישראלי ואמתן גליל התנגנו ם על ידי מילפעמולפחות בארבעה כיוונים ו

משקוף בניה מפלדה  .דירה ת ומספרתחתון, מעצור דל ת סף מברש , זטות"ו"רונעה ידית ים, מגן צילינדר,  ת צירמערכו, (סקופיתטלפנורמית/)

 . ירת המוכרון לפי בחיסה תהיה בגמר וגו היו בצביעה בתנור. דלת הכנוף ילת והמשק הד כנף . "מ לפחותמ 1.25לוונת בעובי של מגו

על  23 ראלי מס'התאם לתקן ישדלתות לבודות ב דלתות הכניסה לחדרים תהיינה הלן:בהתאם למפורט לו ורים יהיהמג הפנים בדירת ותדלת .ד

  כנף ס"מ לפחות.  7 תחתית הדלת בגובהיד למים בר עמת קנט מחומנ קהתו לתות תהיינה עמידות למים ויכללהד חלקיו ובפתיחת ציר רגילה.

ה, קיים, אקוסטיקחוזק,  –תפקודי ווה ערך בכל היבט או מילוי אחר שוי פלקסבורד ו/ילגרת עם מל מסות מודבקים עוחתי לה משה עשוילת תהיהד

 –דבקים . כנף הדלת לרבות לוחות והפחותצדדים ל 3-ב פהצו)קנט( מ –שקוף. היקף כנף הדלת והמיותקנו בהתאמה לסוג הדלת צירים  אחר.

ים. דדות מתכת משני הצ ים, עם מנעול וידיאים לעמידות במצוני מתועש המתחיבציפוי  ה אוורמייקאו בפ בעה בציהי :דלתותגמר הים. עמידים למ

מה. המשקוף לאחר התקנתו  אטי יכלול פסי ו לתדל ת פולימרי או בגמר ובגוון תואםבשו, בעל הל23ם לתקן ישראלי יה בהתאיה משקוף הדלת:

: יהיה  פניםגוון דלתות הדלת. אור בכנף ה-צו/פנוי" וצוהר-וסתפי דמוי "יבובתים, מנעול סרווהשי  ה, המקלחתרי האמבטייה עמיד למים. בחדיה

ירה  שונות לבחיות אפשרו 3נה וקה  נייבחר המוכר. על המוכר להציג בפם ש שיציגו המוכר ו/או הספקי דוגמאותונה מתוך ם לבחירת הקבהתא

 לבן.חת מהן היא בגוון ות, אשר אלפח

ת המורכבים משני לוחו , לפי דרישות התקן רגיל/בטיחותי( Double Glazing) כפול יגוג שקוף ז ם עםיניואלומ חלונות מסוג : מ"ד()למעט מות חלונ .ה

קן ו תהם יהיו בעלי תהחלונות ורכיבי. (מ"מ 6של ויר עם מרווח א , יםדדמשני הצ לפחותמ"מ  4 בעובי גוג )זי ת עם מרווח אוויר ביניהםזכוכי

מתקין  תקנו על ידי לונות יותיחה ונעילה. החידיות מובנות, מנגנוני פגלגלים, צירים,  ,EPDM מיאטמי גו  גוג,לם: סרגלי זיכל, ובםים מקורייואביזר

לומיניום יהיה חלון מסוג א :בממ"ד. חלון נף על כנף ר כונגריום מזוגג ני ומאל יהיה בעל ויטרינה, מסוג דיור: ר ה חלון חד ורשה מטעם היצרן.מ

   .תהעדכניו העורף  ודפק וראותם להבהתא, נגרר הלדפנף ם כמזוגג ע

 .תאח רשת לכנף  כהכנה במסילה סף נו נתיב יותקן הההזז בכל חלונות. אין :רשתות .ו

 ו בעלי תריסים. י הקיים בתיאור הדירה( יהילפל הכ) ומטבח ה צרחר שירותים, חד חדרי אמבטיה, חדר מעטפתחי הדירה, ל :תריסים .ז

 וגברת. עובי הפחמ ן השלבים לאטימהכולל אטם גומי בי ליאוריתן מוקצף ניום במילוי פומים פח אלושויישלבי התריס עו יהי  זהלה או הזריסי גליתב 

 ן פתיחה ידני. נון חשמלי ומנגנו "ל עם מנגס כנעם שלבי תרי להלי. בחדר דיור יורכב ארגז תריס גצרןם למידות הפתח והוראות הייה בהתאיה

שירות גם  ת ים הפונים למרפסהחוץ, לרבות במטבחר ישיר לאוויר בחים ללא אוורומטטריים ובסני ת, בחדריםירוש דריחב - ר החוץ לאווי  רוראוו  .ח

 י. כיסולרבות רפפת  וץהחויד במאוורר מכני עד לקיר ר מצינוצ יבוצעתריס ו/או בחלון,  סגורה באם איננה 

פתחים המשולבים בזיגוג  כןית האלומיניום.ץ יוע ו/או יכלי תכנון האדר פ"ן, עופיל, גוור פה דגם .םעשויים אלומיניו םמסגרות החלונות והתריסי  .ט

 . או קירות מסך/ם, ומחסומשמש כמעקה/קבוע ה

 פי תכנון האדריכל.(, ל"מומה )"חלבעו א שקופה ,בטיחותיתזכוכית  תותקן ,ת()באם יש חלונו ושירותים ה  רחצ חדרב .י 
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 28  מתוך  17 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה  -שתכן ממפרט מכר ל  /  *I דגם   /חדרים   3ת דיר /205,206מגרשים באר יעקב    בע"מ/זוהר וצפריר שרבט  ה/ני ת הבמסד לאיכו 

 

י  ודרישות כיבו   חות הנחיות יועץ הבטי עות, לפי  ות קבו או רפפ / ו   בדלת   ה ו/או סבכ   מכני או אוורור  / ו ן  חלו צעות  ה באמ ( יעש מחסן   ככל שנרכש )   המחסן   אוורור  .יא 

 . אש 

  בטחון/אש.ו דלתות ותקנן וי ת קרקע יתכמובק ת שות הכבאות, בכניסה לדירוחיות רהנלפי ומת היציאה מהבניין: ה/ות בקדלת כניסה לדיר .יב

  .רג קבוע, אין לקבוע סומה(לל הדיירים בקואמור לשמש את כ )בחרום תיקומ כפתח חילוץ כרזהמו בדירה לוןו/או ח "דממחלון ב -ח חילוץ תפ .יג

 וכיון הפתיחה.  חההפתימידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג ינויים בש  יתכנו "פתח חילוץ"סמכות כיות המובפתח שיוכרז ע"י הרשו בנוסף,

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  ,גררתנ/חת, הנפתדלת פלדה אטומההינה  דלת כניסה למרחב מוגן :פיקוד העורףשות לפי דרי  .יד

מים  חסו פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים, וכןם + זיגוג לכיס. חלון אלומיניו תגרר הנאחת, כנף  ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה

הפרעה   רוצ תיתח האוורור  פוליד ע"ג הקיר   ,פיקוד העורף(פי הנחיות ל)סינון אויר  מערכת התקנת בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפרוק.

תקינתו והתקנתו  הרי שמתקן הסינון, ה ע"י החברק יודגש שבאם סופ (.2010אי הג"א מ )תקנות מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן.

  פיקוד העורף.הוסמכו לכך ע"י ש  ימות נוספת ע"י הגורמיםבדיקת תקינות ואט כש, יחייב ע"י הרורוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ו ו קנבד

ל יגבר הביצוע בפועל התואם ביצוע בפועו במפרט המכר לבין הר ו/איות המכלמניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכנ 

 של פיקוד העורף.ות נ הנחיות מעודכ

אביזרים   הצורך בהתקנתעקב , "נטו"ם טאות מידות פתחימבאינן ומשוערות בס"מ, ה בני, הינן מידות 3מס' טבלה המידות המפורטות ב – מידות .טו

  מסך ת/קירותינור של מלבני דלתות/ חלונות/ויט ,ים למיניהםילים היקפי פרופ משקופים ו ת וכןסמויומסגרות כגון: מלבנים סמויים ו/או  משלימים 

   והבניה.בתקנות התכנון  רשכנדלפתחים אלו  ות/שטח,ממיד לא יפחת  יםתחים המתקבלבכל מקרה גודל הפ .)לפי הענין(

 

 

 טבלה זו. ת לאחרגם הערו ראה  - מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'  3.6
 

 מיתקן
 יקום מ

 ם אורחי שרותי  מטבח 
 רחצה כלליחדר 

 )אמבטיה( 
 אחר שרות פסת מר

   כיור מטבח
 דת/כפולה( )בוד

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א( 

 --- --- --- --- א'  סוג 

 --- --- --- --- ראה נספח ג' י ₪  ו כזי 

 כיור רחצה 

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- ארון משולב ב --- ---

 --- --- 3.3.3ף ראה סעי --- --- סוג 

 --- --- אין --- --- י ₪  זיכו 

 כיור לנטילת ידיים 
 '( ג'( )א)

מידות  
 בס"מ()

 --- --- --- ראה הערה )א(  ---

 --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- אין --- ₪   י ו זיכ

 )ב'( וארגז שטיפה אסלה

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- (בראה הערה ) (ב)ערה ה הרא ---

 --- --- א'  א'  --- סוג 

 --- --- אין  אין  --- זיכוי ₪  

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

מידות  
 )בס"מ(

--- --- 
 אמבטיה 

 (בראה הערה )
--- --- 

 --- --- סוג 
בטיה  אמא' )

 ( חפ אקרילית או
--- --- 

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪  

רים  למים קסוללה 
 כיור,לחמים /

 )ג() ד( מהמשטח

 --- --- (גראה הערה ) (גאה הערה )ר  (גערה )ראה ה דגם 

 --- --- א'  א'  א'  סוג 

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



 ותנה בהיתר בניה מ
 "י רשויות התכנון ע   ויים רק לשינ מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף  

 

                       ____ ___ ____                                             _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

   , ג' ב'נספחים א',  

 28  מתוך  18 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה  -שתכן ממפרט מכר ל  /  *I דגם   /חדרים   3ת דיר /205,206מגרשים באר יעקב    בע"מ/זוהר וצפריר שרבט  ה/ני ת הבמסד לאיכו 

 

 מיתקן
 יקום מ

 ם אורחי שרותי  מטבח 
 רחצה כלליחדר 

 )אמבטיה( 
 אחר שרות פסת מר

מים  סוללה לאמבטיה ל
 )ה( ים וחמיםקר

 --- --- (ג)ראה הערה  --- --- םדג

 --- --- א'  --- --- סוג 

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

למים   ללה למקלחתסו 
 )ה( קרים וחמים

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪  

ה מכונת כביסל )קרים( מיםחיבור  
 )ז(ת חשמלנזוה  לניקוזר חיבו 

 --- יש  --- --- ---

  לשרוול בדופן חיצונית 4תח "פ
כולל  , )ז(ייבש כביסהממ  דיםפליטת א

ס הגנה ומשקולת תריחשמל,  הזנת
 . סגירה

 --- יש  --- --- ---

לחיבור  חיבור למים וניקוז, הכנה 
 ח( )ליםמדיח כ

 .(ור המטבחההכנה משולבת בניקוז כי)
 --- --- --- --- יש 

 --- --- --- --- אין  )ברז ניל(  קררמלנק' מים 

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

 --- --- --- --- --- נה(כ)ה )י(מים נקודת גז לחימום

 

 : ותואחר טבלהל ערותה

 (.שהסמך אחר שצורף להסכם הרכי בטבלה, או במ  צוין אם בפועל רק ב)הקיים 

קערה ס"מ או  40/60בודדת במידות קערת מטבח  -וכר יציג לבחירת הקונה: ה שטוחה. המ נקן קערת מטבח בהת: במטבח תותקיור מטבחכ (א)

במידות לפי   (:חצה שולחני )אינטגרלי כיור ר .גרניט/נירוסטהורץ סילי קוורץ/קו : חרס/לבחירת הקונההקערה חומר . ס"מ 80/46 במידות כפולה

 . ס"מ 25/40במידות  .חרס : (שהב"שש בהנחיות מרדבאם נ) לת ידייםכיור נטי  ע"י החברה. יבחרש  פק,היצרן/ס

בעל קיבולת כמותי )דו  חרס :הדחה מיכל .בעל צירי נירוסטה  ,כבד :אסלה ה ושבמ( מונחתבלוק" )-רס "מונותהיה מחאסלת שירותים : אסלה )ב(

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

 פוליאסטר.   ם ציפוימ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ ע 3.5רילי בעובי  יה מחומר אקהתהאמבטיה ס"מ.  70/170במידות  אמבטיה:

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

 ית אחת( זרת יד )ויסות מים חמים/קרים בע מנגנון קרמי דו כמותיעל ב גם מערבל /מיקסריהיו בציפוי כרום ניקל, ד וחמים הסוללות למים קריםל כ  (ג)

 ת בארץ.ונטיים חמים העומדים בכל דרישות התקינה הרלו למ  ותסדר 3לבחירת הקונה מתוך מים". לו "חסכויכל

המטבח יהיה מסוג רז ב עבודה או הכיור.ם ימוקמו על מישור משטח הפרח וה-ברזים מדגמים מיקסו יותקנ בכיורי הרחצה ובכיור המטבח -

  ס"מ. 15עומק ס"מ  15ברז רחצה תהיינה גובה  . מידותס"מ 25גובה  ס"מ, 20ברז נשלף במידות להלן. עומק 

 . יקלנ  בציפוי כרום, מערבל מיקסרדגם:  :(ות משהב"שהנחי באם נדרש ב) ברז נטילת ידיים -

ט  ונן מו ת למילוי האמבטיה וכן צינור שרשורי, מתלה מתכוציאה תחתיי ס מהקיר, הכוללתללה למים חמים וקרים, מיקתותקן סו :באמבטיה -

 מזלף.וס"מ לפחות  60פי ומוביל אנכי באורך ה טלסקוהחלק

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

 .לבן :הקבועותגוון  (ה)

 ניתפן חיצו בדו  4"פתח , : הזנת חשמלהכנה למייבש כביסה קוז, הזנת חשמל.חיבור לני  ,קודת מים )קרים(נ :ור למכונת כביסה כוללתהכנת חיב (ו)

 ., כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה הכביסהייבש ממ פליטת אדים לשרוול

 קערת המטבח.  ולסיפון ברז והכנה לחיבור לביוב,למדיח כלים כוללת:  כנהה (ז)

 אביזרי קצה. בלבד ללא תשאחרת, צנרת נחו באם לא נאמר: כנה לנק' גזה (ח)

 ונית. שת העיר קת מהרהמסופ מים בטמפרטורהקרי : מים קרים (ט)

 ר משטח העבודה או הכיור.  מישו= קרי ברז הממוקם על  פרח קבוע. שרוול ךהנשלף מתו ראש ברז נשלף =  (י)



 ותנה בהיתר בניה מ
 "י רשויות התכנון ע   ויים רק לשינ מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף  

 

                       ____ ___ ____                                             _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

   , ג' ב'נספחים א',  

 28  מתוך  19 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה  -שתכן ממפרט מכר ל  /  *I דגם   /חדרים   3ת דיר /205,206מגרשים באר יעקב    בע"מ/זוהר וצפריר שרבט  ה/ני ת הבמסד לאיכו 

 

  רת ידית אחת. ם לקרים /חמים, בעזויסות מי)מיקסר( =  מערבל

 הם. או שניברז ו/אה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית כניסה/יצי תונטרפוץ( = חלוק)א דרך-רב

 

 רצפה,, בהבניין( משותפים לכללו)בחלקם יתכן ביוב טני צנרת ופתחי ביקורת לקול: אחר לכל צורך , ספים בדירהאביזרי אינסטלציה נו    3.6.1

 אש(.  וכמות, עפ"י דרישות כיבוי  )מיקום מתזי כיבוי,יתכן יה. צלהאינסט  טת מהנדסבמיקום וכמות עפ"י החל, הירות או בסמוך לתקרבק

 בין   להעברת גז וכבלי פיקודרת וצנ מפוצלו/או  יני מרכזייה. ניקוז למזגן מצדס האינסטללפי החלטת מהנ ,מיקוםב יםמחלקי מארון ל

 . למאייד המיועד, עד המיקום עד למעבההמיקום המיו

 

 הערה:

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

  .פהורצ בסמוך לקירותו/או בסמוך לקירות ותקרה   ,"ספסלים"

פתחי ביקורת, ולכן   תכן וידרשו י   ן יי נהבולטנים העוברים לגובה ת מהנדס האינסטלציה בקי, והנחיו "תיש לקחת בחשבון כי לפי ה  ,בנוסף

 וקה. תחז גישה לצרכי  ויש לאפשרם אותם צוע פתחי ביקורת אלו, אין לחסו יב שיידרבדירות בהם 

 

  תאםלארית, התקנתה תהיה בהמערכת סו השנדרתהיה לפי הוראות כל דין. ת מערכת מצעובאמים חמים לדירות הספקת  :מיםחימום    3.6.2

 .  579לדרישות תקן ישראלי 

לתכנן   מאפשרהזמן )טיימר( הכולל מפסק  קן קוצבחימום עם אלמנט עזר חשמלי והת להכוללכל דירה יותקן מכל אגירה )דוד(      3.6.2.1

 לה. מני ההפעמראש את ז

   חימום יעשה חימום המים באמצעי ,אמצעות מערכת סולאריתב ים חמים מ שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספקרות לדי   3.6.2.2

 . מר(וצב זמן לחימום המים )טייהתקן ק  לרבותבתקנים הקיימים בעניינם.  אחרים, ובלבד שהמים המסופקים באמצעותם עומדים  

 או מהמפורט להלן לפי המחמיר מבניהם. דין א יפחת מהוראות כל האגירה לנפח מיכל  3.6.2.3

 ;ליטרים 150 -חדרים 4,5,6בדירות  ליטרים, 120 -םיחדר 3 בדירת :תבקיבול יםלמים חמל אגירה )דוד( כי מ 3.6.2.4

      ס האינסטלציה.מהנד נוןתכגג עליון לפי  או לה בסמוךשירות או ון במרפסת נגיש כגבמקום מוסתר אך   :מיקום הדוד 3.6.2.5

 . כיור נטילת ידיים ,טיהרחצה, אמבו קערות מטבח :חיבור מים חמים לכלים 3.6.3

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

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

  PPR, .S.Pגולוונת, פקסגול, פלדה מ  :: מים חמים וקריםצינורותחומר ה 3.6.6

 : פלסטי או אחר.כיםשפ ,חרפלסטי או א: דלוחין   

  ממקור הספקת הגז ועד נקודת הגז בדירה ל צנרת גז, מחיר הדירה יכלויש: טבחעד נקודת הגז במהגז ו  ה ממקורצנרת גז בדיר 3.6.7

   .הראשית במטבח וכן הכנה למונה גז דירתי

 ש. : ינה גז לדירהו הכנה למ 3.6.8

 

  הערה:

מיקום או ב ,כנית המגרשואר בתבתיאום עם חברת הגז ובמיקום הקיים במגרש והמת םי /זי סידור באמצעות צובר/ים תת קרקעי/ים מרכ

 . התתינתן במגרש זיקת הנאה מתאימה לחברת הגז, לעניין הנחת צנרת הגז ותחזוקהצורך  ה. במידתאחר שיקבע ע"י החבר

ל מערכת גז מרכזית שנועדו לשמש את כל בעלי רת שם או צנ, מיתקני1969 -ה )ב( לחוק המקרקעין, תשכ"ט 59בהר בזאת כי בהתאם לס' מו

 . המשותף  רכושחלק מהרוק, יהוו מונה או וסת הניתנים לפי  למעט מיכל, ,םהדירות או חלק

 



 ותנה בהיתר בניה מ
 "י רשויות התכנון ע   ויים רק לשינ מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף  

 

                       ____ ___ ____                                             _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           
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 (ה זו טבלות לאחר אה הער)ר מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7
 
 בית תקע ונקודות טלפון, ראה נספח ג' חיר זיכוי לנקודות מאור,מ
 

 ם מיקו 
 ר מאו  נקודת

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 הנגה
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;הטלוויזי 

 ;תקשורת נק'
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 ירה לד יסהכנ
 ה מבוא או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 טרקום אינ -

  חדר למפסק תאורה  -
 . מדרגות 

ל  כול דירתי ל לוח חשמ -
 סגירה )ניתן שיהיה בסמיכות 

 לכניסה או למבואה( 
 . ת כולל שקע רו שארון תק  -

 הטלפוניה/טלוויזי ארון  -

 דיור  חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 

1 

תוספת    -תריס חשמלי תוכנן  
להפעלת  חשמל   נקודת

   ס התרי 
 ( שמש גם מרפסת )ראה 

 - - - 1 1 פרוזדור 

מ'   3בפרוזדור באורך מעל 
פניית  ולל דור הכ זו או בפר 

נקודות מאור לפחות    2"ר", 
 + מחליף. 

 1 מטבח 

 
 
 
4 2 

כ"א במעגל   ,3
 נפרד, עבור: 

מקרר   מדיח, תנור, 
זי עבור  תלת פא  1+

 כיריים חשמליות 

- 

  מיקום בתי התקע יהיה מעל
בודה ככול  משטח הע 

תאם לתכנון  אפשר ובהה
תקע עבור  בתי ה .המטבח

כיריים חשמליות ועבור  
מתחת   ו מ המדיח ימוק

 ח העבודה. למשט 

 1שינה  חדר
 עיקרי  

 ( הורים)

1 
)כולל מפסק  

 (  מנורהל  מחליף

4 
שניים ליד  )

 המיטה( 
- 1 1 - 

 ממ"ד
פי  נורה ל מ

הנחיות פיקוד  
 העורף

 לפי תקנות פקע"ר  1 1 - 3

 כללי חדר רחצה
 ה( )אמבטי 

1 
 גן מים( )מו 

- 1 
1 

 תנור( לבית תקע  )
- 

+  תנור חימוםבית תקע ל
סק  ל מפן הכולמ התקן קוצב ז

מיקום עפ"י  לדוד השמש ב
 התכנון.  

  ןכאוורור מכני + מפסק הי
 שנידרש 

 

 - - - - 1 םירותי ש
 ון, חלבהעדר 

הכנה לנק' אוורור מכני +  
 מפסק היכן שנידרש. 

 מרפסת שרות 
1 

 ( ם)מוגן מי 
- - 

2 
  44IPגת הגנה בדר

למכונת כביסה  
 ש בולמיי 

- - 

 שמש  מרפסת
1 

 )מוגן( 
- 1 - - 

מפסק   לי + יס חשמרכולל ת
 פתיחה ידני.   + מנגנון 

 מחסן
 ( שהוצמד)ככל 

1 - 1 - - 

מחסנים  כאשר מדובר ב
אין   ת, שאינם צמודי דירו 

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

חסנים  תף ונפרד למו מש
ה  נבד או לחילופין יותקן מובל

להחלטת  נפרד לכל מחסן, 
 ו. ת המוכר ועפ"י בחיר

 כביסה  תורמס
 ם()באם קיי 

- - - 
1 

 )פקט הכנה למזגן( 
- 

 
- 
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  טבלה ואחרותלות הער

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

  תר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.ני שקעים או יו )ש .ל רגילמקן חשמלי הניזון מזרם חשע" בודד לחיבור מתק= "ש ית תקע מאור )רגיל(ב (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5וצע בכבלים ב ר יהחיבו

 שקעים דיכול להיות מחובר עם עו שמל רגיליזון מזרם חנה לחיבור מתקן חשמלי  עם כיסוי, מוגן מים שקע בודדמוגן מים:   אור )רגיל(מ בית תקע  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5ר יבוצע בכבלים החיבו בנפרד(. שקע ספר כלנקעים או יותר בפנל אחד, שני שקרי )

  –יזיה ו בין מחשבים, נקודת טלו –מפלט לחדר וכוללת נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת קונקודות, מגיעה  3  לפון =יה תקשורת וטז לוי טנקודת  (ד)

ור הדירה לרשת  ללא חיבל דין. פי כ רש על דת שידורי כבלים. הכול כנשרות לחיבור לקליטפשידורי חובה, כאמור, וא ר לקליטתחיבו

 כולל כיסוי.  1מודול  55וקופסא  שורת ועד נקודת ההכנה בקירתקנור וחוט משיכה מריכוז הורת תכלול צישהתקאינטרנט. נקודת /הטלפונים

 כולל נקודת הדלקה אחת. אהיל/ ארמטורה(,   -ו תקרה )ללא נורה וכיסויבי קיר א ת נורה על גיבנקודת מאור  (ה)

לכמות   וספתת ושאינם' המצוינים בסעיף ה או קיר(, הרבתקשל נקודות המאור ) ור בלבד לאופן ההדלקהתא  דלקה כפולה=ור הודת מאקנ (ו)

 '. המאור המצוינות בסעיף ה נקודות

הגנה   בדרגתיזר הקצה מוגן מים ל חשמל נפרד אך אבגקע מוגן שאינו בהכרח במעבית תר= או אח IP44 העם דרגות הגנרגיל בית תקע  (ז)

 .בוההג

יכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה  מרכנה לנק' תקשורת )מחשב( ה שיכה בלבד.מוט לא צוין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחבאם "הכנה"=   (ח)

 .בקיר

  לא "תנור להט" )ספירלי(."מפזר חום" ו יר(,ייותקן )באחריות הד הרחצה דלת חדר מעל נמצאת  םבאם ההכנה לתנור חימו הכנה לחימום = (ט)

 שקע מוגן מים. חימום כוללת  נורההכנה לת י חימום לא מסופקים ע"י החברה.יודגש כי אמצע ספק למניעת

יקים/מכבים את אותה/ם  דל, אך מיחוק ביניהםרה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בודנק  =חליףמ (י)

 מאור.  דה/ותונק

חובר ישירות  ים. הנקודה תי כיראזית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לקן נקודת תלת פתות פאזי= תמגורים הכוללת חיבור תל בדירת (יא)

 ל הדירתי. לוח החשמקע והמפסק בש. הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית 2.5/5י בלוח החשמל ותחווט בכבל אזלמפסק תלת פ

 

   .יש: רת מאו ו ית: בכל קומה: נקוד דרגות/ מבואה קומתחדר מ 3.7.1 

ם אין  א)באו חדר המדרגות  ומתיתק אור במבואה לקתצן מתוך הדירה להדלח יש. חצני הדלקת אור: ל יש. י מאור:גופ

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

 י. כולל כיסו 1ל מודו 55סא פועד נקודת ההכנה בקיר וקוכה מריכוז תקשורת רת תכלול צינור וחוט משידת התקשונקו :ון חוץ לפט 3.7.2

 החברה. חר לפי החלטתאאו  , זמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3

 , לפי דרישות הת"י. סטנדרט  :: סוגקה/שקעלאביזרי הד 3.7.4

  )כולל שקע רגיל(,דירתי  ולוח תקשורת (עתידלפחות לצורך הרחבה ב ליםמודו 6-למקום פנוי  רת)כולל השאדירתי  לוח חשמל 3.7.5

 יש.  :מפסקי פחת החשמל. פי תכנון מהנדסל מיקום: .יש :ירהתוך הדב

   כולל קוצב זמן. יש. :חשמלי שמש/מים,  דודנקודת חשמל ל 3.7.6

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

כניסה  לת הת אינטרקום בדכמערפעמון, ותשתית פנימית וחיצונית להכוללת  מערכת אינטרקום .: ישקוםרמערכת אינט 3.7.8

ע/דיבור באחד מחדרי שמת יסה לדירה, וכן פומייש למקם את נקודת האינטרקום במבואה או בכנ מיקום: .הראשית לבניין

 המגורים בדירה. 

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

  2010-( תש"ע3ק' )מס' מיתקן לאנטנות ת ציתערו ת טלוויזיה רבטקליללחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיה ת שידורי הכנה לקליט 3.7.10 

 :  799תקן ישראלי, ת"י  פיל קליטת שידורי החובה,בבניין יותקן מיתקן לאנטנות ל

 )אק"א(.  וידואליתת לקליטה אינדיוני אנטנו קקליטה משותפת )אק"מ( ומית מיתקני אנטנות ל                   

לאנטנות לקליטת שידורי החובה אם קיים הסדר אחר  ה מחובת התקנת מיתקןהחבראית לפטור את שת רהוועדה המקומי . 3.7.11 

 לקלוט שידורי חובה בלא תשלום.  תןני טיח שבכל דירה יהיה  המב
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 : תקנים אחריםמי  3.7.12 

רות, יש  ית שר חוץ לרבות במטבחים הפונים למרפסשיר לקי ים ללא אוורור ים ובמטבחידרי שירות, בחדרים סניטריבח -

   כני לקיר חוץ, לרבות רפפת כיסוי.ינור מצויד במאוורר מין צ להתק

ת החשמל הישראלית  דירתית. המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשהל לבקרה של צריכת החשממערכת לניטור ו -

 המשתנים.  זנת תעריפי החשמלהותאפשר 

זרם  )שלושה חיישני חשמלי זרם ל רכיב המודדכסת דידה בלוח החשמל הדירתית אשר מתבסיחידת מ :המערכת תכלול

 המקבל ומעבד את הנתונים בצורה מקומית ומציג טיטי, צג דיגיטלי אלחו , יחידת תקשורת לשידור אלחו עבור לוח תלת פאזי(

  מ' 1.5במקום נגיש ובגובה   סה,את הכני/ במבו ת הכניסהסמוך לדלבהצג יותקן בפנים הדירה  .אותם בצורה ברורה

 ואת עלותם הכספית.   )בקוט"ש( והמצטברת השוטפת יהאת נתוני צריכת האנרג חות הצג יציג לפ .צפהמהר

 .3.5 בלת פתחים סעיף ראה גם בט חה ידנילרבות מנגנון פתי, ים/דת חשמל להפעלת התריסונק חשמלי כולל  ים/תריס -

 

 דירה: ירור / חימום, במתקני ק   .4 

  .ןאי  מרכזי  דירתי מיני  מיזוג אוויר 4.1

    :תכלול אשר ,פאזי תלת יתסטנדרט  אחת מרכזית נימי תלמערכ הכנה

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

 ;הדירה חלקי לכל וקצר יעיל אוויר

 הרצפה  ימילוב ונעה בקיר תכנסמו חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "הצמ"ת בולר הנדרשות תיותהתש יצועב .2

 המאייד וזניק 2.5* 3נפרד  עגלמ כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד מתוכנןה המיקום בין

 עד ,גבס חבלו יסויכ באמצעות הסתרה יכלולייד  למא "צמה"ה מוצא .הכביסה לניקוז מסתור או רצפה למחסום

 .בפועל תהמערכ תלהתקנ

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד איידהמ ממיקום ירק  ודלפיק  ריק שרוול התקנת 3.

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

 .המעבים / מעבהה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום .5

נת מזגנים  להתק יקוז כהכנהנ רת תבוצע גם צנחצה, השירותים והמטבח( דרי הרהדירה )למעט בח חד מחדריא בכל .: איןמזגן מפוצל  .24

 ובמילוי הרצפה ומוצאה יהיה ר  רת הניקוז תוסתר בקיצל(. למרחב המוגן הדירתי יבוצע ניקוז מחוץ לחדר. צנעיליים )מפו

מוצא הצנרת יוסתר עם אביזר   . מקוםהנדס האינסטלציהלתכנון מ םן מתחת לכיור, הכול בהתאאו לחילופין לסיפועד מחסום הרצפה  

 . פקק ים וסגור עםאמת חרושתי

ות מערכת מיני מרכזית אחת כאמור, תבוצע צעמיזוג לכל חלקיה באמקביעת מהנדס מיזוג האוויר תכנון הדירה אינו מאפשר  ככל שעל פי          

 מים. זיקולרבות צנרת חשמל, צנרת גז וצנרת נ  נדרשותאת כל התשתיות השתכלול  הרמפוצל/ים ליתרת חלקי הדיף הכנה למזגן/נים בנוס

   .איןממערכת מרכזית בבניין:  ג אויר דירתי הניזון מיזו   4.3

   .איןדירה: ימום מים וחימום העם רדיאטורים למים, בעלת אפשרות להפרדת ח תי ירלת על ידי תנור גז דמערכת הסקה הפוע  4.4

 גן.הכוללת שקע מו מוםנקודה לתנור חי חת ואמבטיה תבוצעדרי המקלבח. : איןבחשמל ום הפועלמחי תנור   4.5

 : אין. לייםקונבקטורים חשמ  4.6

 .: איןמ"ר/קק"ל 120-80, רצפתי חימום תת מערכת   4.7

 : אין.אחרים יםקנמית  4.8

 

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

 .: ישרכש(נאם )ב במחסן  .דרש ע"י רשות הכבאותייככל ש: הבדיר רינקלרים(:מטית )ספו מערכת כיבוי אש אוט 5.1  

 .ע"י רשות הכבאות דרשיככל שי: לאי עשן ג 5.2  

 יש. מ"ד(:מערכת סינון במרחב המוגן )מ 5.3 
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 יתוח ושונות:פעבודות  .6

 חניה  6.1 

      ם המגרש;: בתחוולםכתר הבניה. י הילפ: לכל הבניינים סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 אין. (: רט)לפ ת במקום אחריו חנ    

 וכנית המכר. תין בכמצו: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר : יש,שותפת(ית/מם )פרטי חניה לנכ 6.1.2  

   ג נכה רשמיגת תת המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם הציייה לנכים כמסומן בתכנ חנ

 כה.נדירי הבית וגם לדייר שאינו  נכה, בין כלל  שוכד התחבורה(, ובהעדר ר מטעם משר

 .  2.11ראה סעיף מקורה:  ניההח רצפתגמר  6.1.3

 יש. : ה מהכבישי לחנ גישה 6.1.4  

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

   אין. :חניהלבכניסה מחסום  6.1.6  

 המגרש פיתוח  6.2 

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

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

 . רבהי הניתן בעל גוון הריצוף יהיה ככל תלבות/ אבן טבעית/: בטון/ אבנים משומר גמר: חדרגותמ/שבילים 6.2.2  

 . : אבנים משתלבות/ אבן טבעיתחומר גמר .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

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

  חקלאות.להנחיות משרד ה    

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

  (.עמוקת שורשיםולא צמחיה    

 יש.  :כולל ראש מערכת ממוחשבבמגרש  השקיה מערכת 6.2.5  

 לשטח  ונהלקה( הכולה/חכומעל תקרה ר )חצר, לפי תוכנית המכ :מחדרצר יציאה לח; יש:  ת הגן חצר, צמודה לדירו  6.2.6  

 ערכת השקיה.  וללא מ  גונןלא מ   

 יעשה ע"י הרוכש בעת  בניין (מים משולי ה רחקתיות )לה: סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטהערה   

 .  רטיתסידור הגינה הפ    

 , '(וכו  שוחות צנרת,מרזב/ים, )חול , חלביוב ומיםה/ות, גז, יתכן גישמ :  לדירת גן  ודהבחצר הצמת משותפות, פירוט מערכו  6.2.7  

 (.מכרושלא בהכרח יוצג בתוכנית ה ןהעניי )הכל לפי כיבוי קשורת,תחשמל,    

   ספתיציאה נו ככל שיש '.מ 2.5ובעומק לפחות של  מ"ר.  7-לא פחות מבשטח : יש, ף בחצר הצמודה לדירת גן משטח מרוצ 6.2.8  

 ס"מ מכל צד.  30אה בתוספת תח היציחב פמ' ולפחות ברו 1.20מלי של מיניה משטח מרוצף בעומק לחצר הפרטית יהי   

 הרשויות.  בניה ודרישת תר הלפי הי  חומר:: ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.9  

 . ולפי קביעת החברה  אושרתתוכנית הפיתוח המ לפיבגובה ממוצע    

 . אין(: הבחלק קומה פתוחהלשת )מפו עמודים  קומת 6.2.10  

 

 תפותמשו  מערכות .7

 מערכת גז:  7.1 

 בתוכנית  המתואר   יקוםובמ ,רת הגז, בתאום עם חבקרקעי -גז תת י/צובר באמצעות סידור מרכזי ספקת גז:הכנה לא   7.1.1  

 ת הנאה  וזיק נהדת הצורך תינתבמי מקומית.ה שות הרשותעפ"י דרי ו/או בע ע"י החברהאו במיקום אחר שיקהמגרש או הבניין    

 הינם בבעלות חברת הגז. ,הגז כאמורצובר/י כי  מובהר בזאת  הגז ותחזוקתה.נרת להנחת צ    

 ;יש: לדירהמרכזי  ממקורצנרת גז  7.1.2  

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

 :כיבוי אשלסידורים  7.2 

 ת. טיחושות הכיבוי והנחיות יועץ הב"י רע ככל שידרש :דרגותי מ/ת להפעלת לחץ בחדרערכמ 7.2.1  

 ץ הבטיחות.וי והנחיות יועכיברשות ה ע"י דרישות שידרש ככל: במבואות/פרוזדוריםמערכת ליניקת עשן  7.2.2  
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 ות. וי והנחיות יועץ הבטיחכיברשות ה ע"י דרישות שרככל שיד :זים )ספרינקלרים(מת –בוי אוטומטית מערכת כי  7.2.3  

 דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.  ש. לפי: ין י לרבות ארגזי כיבוי ותכולתכיבו עמדות  7.2.4  

 והנחיות יועץ הבטיחות.  "י רשות הכיבויע שכל שידרכ גלאי עשן: 7.2.5  

 םיבוי בשטחים משותפי )הידרנטים( וארונות כ בוי ברזי כי , אש כיבוי ו  י גילו מערכותהכבאות, לרבות כל סידורי הערה:      

 רשות הכבאות. רישות פי ד מיקום וכמות ל פרטיים, או     

 יש.  :בחניוניםאוורור מאולץ  7.3 

 אין. : רות()להזנת הדי  זיתמרכאוויר  מערכת מיזוג 7.4 

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

    ניסההכ תדל  ליד הקרקע בקומת ימוקמו דוארה  תיבות מיקום: וי.לדואר שג 1וועד הבית, ל 1דירה,  לכל :ות דוארבתי  7.6 

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

בבניין   הדייריםלל שימוש כחדר/ים ל ם(,יבחלקים משותפ)ערכות תאורה מאגר מים, ממים,  ת: מערכות סניקה ומשאבואחריםמיתקנים  7.7 

 תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  יקום וכמות:מ  .כו'ו  יןסמוכים לטובת הבני  בבנייניםאו  נים סמוכים,יבת בני ולטו  

 

 ית רכות תשתחיבור המבנה למע .8

 ומית.ות הרשות המקלפי הנחי: חצרל  נפרד ה מיםמונ: יש; לבית אשי רמונה מים : יש; קו מים מרכזי חיבור ל 8.1  

 יש.   חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 ; יש. ת החשמלחבר בהתאם להוראות ,לרשת החשמל יין חיבור הבנ 8.3  

 . הטלפונים חיבור הדירה לחב'כולל ר(: לא יה )בקשה להיתהבנ תכנון וה בהתאם לתקנות  :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 8.4  

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

 ל פועביצועם בעבודות שבמחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, ירות תדרכה, קש, מ: כביתוח כללי הגובל במגרשי פ 8.6  

 החברה.הרשות המקומית אינם באחריות  יעשה ע"י  

 . בלבד( 1,2ם בבנייני) -דחסנית ם,: מיכלים ניידי מיחזור /שפהבחדר א 8.7

 . יש: ר אשפהמיקום למחזו 

 .קומות בלבד יבבניין רב  ,יש :םגורי בקומות המ קומתי  ופתחשוט( ) פהמצנח אש

 . הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה

 

 כל מגרש( )ב  וש משותףרכ .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 . בתוכנית המכרבאם סומנו כמשותפים : תפיםמקומות חניה משו  9.1.1   

 . אין: (חלקית החפתו  ועמודים, ומת כניסה)ק חלקית קומה מפולשת 9.1.2   

 לפי החלטת בחברה.: צמודים לדירות ם שאינםחסני מ 9.1.3   

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

 יש.  : מתיתובי( קו מבואה )ל 9.1.5   

 ;  1 :5,6בבניינים  ;2 :1,2ם י יינבבנ(: )מספר מדרגות חדרי  9.1.6   

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

 יש.הגג:  על ידי מיתקנים עלהחלק התפוס  פחות: לגג משותף 9.1.8   

 .ממ"דים -גנים דירתייםם מוש מרחביי אין. :מקלטממ"ק/  9.1.9   

 אין. : שותףמים חדר דוד  9.1.10   

 שות מוסמכת  אחר שתדרוש ר תקןוכל מי,  מערכות סולאריות :( כגוןשותפותמ ו/אויש מערכות טכניות )פרטיות : ל הגגים עמיתקנ 9.1.11  

 . על פי כל הדין   

 . ש; יינון שטח ללא ג ש.: יושטח פתוח בתחומי המגרש חצר 9.1.12   

 וחדרים טכניים, מרכז מחזור אשפה  רתות תקשולרב כותחדרי מער: ם רכוש משותףנשהי קים נוספים של הבית מיתקנים וחל 9.1.13   

  מכר. ה ומנים כרכוש משותף בתוכניותמסהבמפרט זה, ים רקים אחרכמפורט בפומתקני אשפה ו   
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 ותף: אם מהרכוש המששאין להוצי  (מיםיבאם קי) םחלק/י  9.2 

 וט(., )מיל י מדרגות/חדר 9.2.1  

 ת.י טכנקומה  9.2.2  

 תפת.גישה לחניה משו  9.2.3   

 לובי בקומת כניסה.  9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 על הגג. המשותפים() יתקנים השוניםהמ דרגות אלגישה מחדר מ 9.2.6  

 אל חדר מכונות.גישה מחדר מדרגות  9.2.7  

 . )משותפים( םקומתי לחדר/ים טכני/י  לובי ת או משה מחדר מדרגו גי  9.2.8  

 .על הגג םמשותפי  ניםהתפוס על ידי מיתק –לק הגג ח 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 בדירות(. ים בים מוגניש מרח -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 משותף. כוש ברה כריוגדרו ע"י החככל שחדרים טכניים וחלקים עט חניות פרטיות, קומות חניון למ: חלק אחר 9.2.12  

 

 ף בית משות 9.3 

 חוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית משותף או בבית   –לן )לה  1974 – דלחוק המכר )דירות(, התשל" 6ף בהתאם לסעי )א(  

 המצוי   של התקנון  ל או משנה הוראהלהחיל על הבית מבטקנון שחל על הבית או שבדעתו כבית משותף והת שם ועד להיר המי    

 ו עניין; ואלה העניינים:אות עלטים המכר פר מפרט או לצרף לחוזהבול יים להלן, חייב לכלניין מן העניינים המנות לעמתייחסה    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 המשותף הצמוד לדירה; של החלק ברכוש רו שיעו (2)   

 יו; קשר אלים המחויבים בוצאות הבית המשותף ובשירות שיעור ההשתתפות בה  (3)   

 ותף; שהמ ות בדבר ניהול הביתסדרי קבלת החלט (4)   

 )א( לחוק המכר דירות; 3כון בצו בדרך האמור בסעיף שר השיקבע כל עניין אחר ש (5)   

 יב  מור בחוזה המכר, כמי שהתחייראוהו, על אף הא  קטן )א(  יינים המנויים בסעיף על עניין מהענ טיםא מסר פרמוכר של )ב(  

   .ותף המש יחולו על הבית המצוי לגבי אותו ענייןנון ות התק שהורא     

 

 צמוד לדירה: שותף הש המשיעורו של החלק ברכו  9.4

 . הרשויות בהתאם לחוק המקרקעין ובכפוף לשינויים בהתאם לדרישת

 

 החלטות בדבר ניהול הבית:סדרי קבלת  9.5

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

 

 :ליו אשר ירותים המחויבים בקוצאות הבית המשותף ובשת בההשתתפו שיעור ה 9.6

 נויים בהתאם לדרישת הרשויות וף לשיובכפבהתאם לחוק המקרקעין  

 

 הבלעדית של החברה.רות בבית המשותף לפי קביעתה ותף ויוצמדו לדימש מהרכוש ההחניה שבתחום המגרש מוצאים  עמדות .א

 החברה.  בלעדית שלת המשותף לפי קביעתה השבבידירות ותף ויוצמדו לש המחסנים יוצאו מהרכוש המ .ב

 לעיל(.  9.2.9ף בסעיות וגגות )למעט החלק כאמור  סמרפ .ג

 מוצא מהרכוש המשותף.   )ככל שיש במגרש( חדר השנאים .ד

 

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

   .ת כלליותהערו נספח ב' 

 . זיכויים בלת ט      נספח ג'
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 ו לקונה ולנציגות בעלי הדירות ים שיועברמסמכים נוספ – 'א נספח 

 

 בלתי נפרד של המפרט:ק רפו כחליצו  תוכניות אלו 10.1  

 דירה. הצוניות( של )חיל חדר ומידות כלליות כ מידות שלהכוללת  1:50 -מ טן בקנה מידה לא קתכנית הדירה  10.1.1   

 המשותף בקומה. סימון הרכוש הכוללת  1:100 -ן מדה לא קטנה מינמצאת הדירה בק בה תכנית הקומה 10.1.2   

 בקומה. ותף הכוללת סימון הרכוש המש 1:100 -ידה לא קטן ממ  ית בקנהיפוס תכנית קומה ט  10.1.3   

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

 . 1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  אלו ניתן לצרף ; תכניות  ם דירתיים מוצמדיםושטחי   

 . 1:100 -ומת גג בקנה מידה לא קטן מק  תכנית 10.1.5   

משותפת   חצרהכוללת סימון  1:250לת היתר בניה בקנה מידה בקשהוגשה לרשות המקומית ל כפיתכנית המגרש  10.1.6   

 . תודווגינות צמ 

 

 לרבות על פין לכל די התאםבת ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכלכל המע ושימוש האות תחזוקהדירה יינתנו הור מסירתבעת  10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:    

 גימורם.  לעלתחזוקת כל רכיבי הדירה ות פעולות שוטפ  א()   

 ויר,  מיזוג או מערכותות בטיחות, מערכ ות בדירה לרבותנ ותקהשירות המ כוללת ותחזוקה מונעת של מערכותתחזוקה  )ב(   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

 ן ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות. יו רות ואפ תדי )ג(   

 ספק ומספר טלפון ליצירת קשר. ת שמות יצרן/תקנים בדירה, לרבו ות המו כרודות אחריות של ציוד ומעותעמפרט טכני   )ד(   

 

 ור של  ימומרי הג ת וחשל המערכותכנית והוראות תחזוקה    ה בבנייןה הראשונמסרת הדירוכש דירה אשר לו נ ור לרהמוכר ימס  10.3  

 עניין: בהמכר דירות  ק חו פי ין לרבות עלהבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל ד  

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

 ג  מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזובבניין לרבות  המותקנות השירותשל מערכות  מונעתכוללת ותחזוקה  וקהתחז )ב(   

 באלה.וצא מערכות אלקטרו מכניות וכי, אוויר   

 נדרשות.   םא רות שוטפות ותקופתיות,יקואפיון בדירות ות )ג(   

 קשר. ן ליצירת ן/ ספק ומספר טלפות יצר בנה, לרבות שמומם בותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקני  מפרט טכני )ד(  

 מיליה. יפקסומספר  בות מספר טלפוןלרהפיתוח ות ורשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכ )ה(   

 מל ותקשורת, מערכות בטיחות  חשל אינסטלציה סניטרית, ש ות בלבד( למערכות המשותפ AS MADEיות עדות )תכנ )ו(   

 ורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור  סמכים האמ המוכר יצרף למ וח.ובפיתומכניות במבנה ר לקטומערכות א   

 מינויה. עם נה שתמונה( מידגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות )הראשוציאותם לנסור למ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ותנה בהיתר בניה מ
 "י רשויות התכנון ע   ויים רק לשינ מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף  

 

                       ____ ___ ____                                             _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

   , ג' ב'נספחים א',  

 28  מתוך  27 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה  -שתכן ממפרט מכר ל  /  *I דגם   /חדרים   3ת דיר /205,206מגרשים באר יעקב    בע"מ/זוהר וצפריר שרבט  ה/ני ת הבמסד לאיכו 

 

 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

   והתקן הישראלי,רישות תקנות התכנון והבניה לפי דכל המוצרים והמלאכות יהיו  .1

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

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

 לית )אק"א(.וידואלקליטה אינדיו              

קיים הסדר אחר המבטיח שבכל אם  טת שידורי החובהלקלימיתקן לאנטנות מחובת התקנת החברה רשאית לפטור את  הוועדה המקומית .3

 .שידורי חובה בלא תשלום דירה יהיה ניתן לקלוט

החלל בהן הן  ת וישנו את צורת ו/או גובה ה אחר כאמור יכוסו בתקרה קלה ו/או סגירגז וכו'  מיזוג, חשמל, תקשורת, מים, ביוב,ן: כגורכות מע .4

 עוברות. 

)ברזל(  וכן התחמצנות מינרלים  ,יים""עינ  בדלי מרקם, גוון, גידים,יתכנו תופעות טבעיות כגון: הף לתקנים, בכפו ובאבן טבעית, בריצוף וחיפוי  .5

 המקצוע  ולכללי התקינה לדרישות בכפוף  הכול .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות רות בחיפוי קי. מידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםצוף יעשו מרווחים )פוגות( בוברי בחיפוי .6

 .)גרונגים(

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

ובזכות  לצורך גישה, כן ןניי לרבות שימוש במתקני הב ה מתחייב לאפשר גישה חופשיתבניינים אחרים סמוכים, הקונו/או המשמשות הבניין 

 ים אלו. ופים אלו פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין שטחכן יהיו ג למעבר כבלים. כמוהשימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע 

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

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

 שימוש ובתפקוד.פגע בובאופן שלא י ונפרד למחסנים בלבד הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף 

אך לא   ים ליצור הפרעהיית כביסה, מקטינים החלל ועלולר תלדוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזושל    מםמיקו  .10

 מפרט.פחות מן הקבוע ב

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

 התקנות לרעשים ומפגעים. 

בדירה, והרוכש ירצה להתקין מערכת מיזוג אוויר לרבות הנמכת   (ריםאוטומטית )ספרינקלקיימת מערכת כיבוי אש ויתכן ויל  הוא .12

 ת גובה הספרינקלרים )ראש/י המתז/ים( להנמכת תקרה זו. תור(, מחויב הרוכש להתאים אתקרה )מס

ת  נל משנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת ע, באופן תכוף לפחות בשלוש ההמוגן חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב  .13

 .שוי המרחב המוגןשמהם עהאדמה והנמצא בקירות הבטון באגרגטים )חצץ(, המופק מבטן  אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

  , מחסניםם, כגון גינות, חניותנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים במביתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירי .14

 מיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט. רן וומרפסות פרטיות, מספ

עוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל ו החניה, יתכן ואו המחסן א דירה, ה תוך לתקר קירות ובסמ ברצפה, .15

 ן, ומהווים חלקים משותפים.  הבניי 

 יעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.י נסם, מעברים ואפילו דרכ ברכבים כבדים על שבילינסיעה  .16

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

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

ה הוראות  [, תגברנ11.12.2017 – 12רה ]מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדו 1להוראות נספח ג'רה בין הוראות המפרט סתי במקרה של .19

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

 תגברנה ההוראות. 
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 זיכויים   טבלת  –' גנספח 

 

 
 הערות מיוחדות 

 . 11.12.2017  - 12והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה  מפרט המחייב של משרד הבינוי בריכוז 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 

 מטבח  ארון
ארון המטבח  עצמו, משטח העבודה, חיפוי בגובה  

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

 מ"א ₪  1,000

 סוללות למים 
 ור, אמבטיה, ומקלחת ה: כיסוללות למים בחדרי רחצ

 הדירה(יים בפועל )לפי הק
 ₪ ליחידה   200
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 בית תקע 
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 פרד / כח(. מעגל נ
 ₪ ליחידה  125
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