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

 באר יעקב שם האתר 

  
 *J דירה מדגם 

  
 חדרים  2 מס' חדרים 

  
 1,2,3 מס' קומה , 1בניין 

  
 2,3 מס' קומה , 2בניין 

  
 4,9,14 מס'   הדיר , 1ן ייבנ

  
 9,14 מס'   דירה, 2בניין 

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

  
 205,206 מס'  מגרש 

 

 זוהר וצפריר שרבט בע"מ

 07.10.2021תאריך: 
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 תוכן עניינים 
 

 פרטי זיהוי פרק א.
 

 . (1.1-1.2)כתובת המבנה ומיקום המגרש  : 1סעיף 
 .(2.1-2.2קונה רוכש )זכות שה הובעל הקרקע   :2סעיף 
 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה.   : 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 
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.   :8 סעיף
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף 

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

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

 גובה הדירה.           : 3.1סעיף 
 הצמודים לה. ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים  2)טבלה  : 3.2סעיף 
 (. 3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה ) : 3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  : 3.4סעיף 
 יסים. תר ו  רשימת דלתות, חלונות ,(3)טבלה  : 3.5סעיף 
 (. 3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,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 סעיף

 . נותח ושופיתו עבודות  :6 ףיסע
 (. 6.1.1-6.1.6ניה )ח : 6.1ף סעי

 (. 6.2.1-6.2.8פיתוח המגרש ) : 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 
 ית. ר מרכז ויא  מערכת מזוג : 7.4סעיף 
 ר בחדר/ים לשימוש הדיירים.יזוג אוי: מערכת מ 7.5 סעיף
 דואר. תיבות  : 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 )להוציאם מהרכ ןאי ש חלקים  : 9.2סעיף 
 בית משותף )רישום ופרטים(. : 9.3סעיף 
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  : 9.4סעיף 
 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

 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.  נספח א' 
 . הערות כלליות נספח ב' 

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

 חדרים  2 : ים דרמס' ח   

 __ דירה מס':   

 __ : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   יהנ ח  

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

 __ מס':  מגרש   

 

 "מפרט מכר" 

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

 ם( ים שוניי בעניין חיובים וזיכו 

 לדירה(ו  והבהרות הנכונים למבנה התאמות לכול)                            

 

 

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

                                             ת.ז        לבין:  

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

 

       ך:מתארי 

 

 פרטי זיהוי     א.
 

   ע"י הרשות המקומית בהמשך. בעיק :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/במקום:  הלהח תכניתה  1.2

 

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

 .חכירה :כות שהקונה רוכש בדירהזה

 .מקרקעי ישראל רשות :שם המחכיר  2.1

   __  _: תחילת תקופת החכירה    ___ תקופת החכירה:  2.2

 

 ( "הדירה")להלן  דירה מס' וקומה: .3

  ,(מקלחת) כללי צהחרחדר , כחדר שינה( ש גםהמשמ ממ"ד,  –)להלן  מוגן דירתימרחב  ,טבחמ, לאוכ תנפיו דיורכניסה, חדר  בדירה: .4

 .)יציאה מחדר דיור( שמשמרפסת , (מטבחינת כביסה )בפ
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   שטח הדירה .5

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

 קירות החוץ של הדירה. העוברים על פניהם החיצוניים של  די הקוויםלע הנוצר על ילוא בתוך המצוהשטח הכ )א( 

   –ין זה נילע

  ח משותף בינה לבין שט ה לבין מרפסת השמש,רידה ה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין קיר המפריד בין הדיר  –" ץ קיר חו " (1)

 ו תוכנית אחרת.ה א דירבקומה או בינה לבין 

 במרכזו של קיר החוץ; רה אחרת יעבור קו המצולע האמור די ין הדירה לביןר חוץ מפריד בכאשר קי

 יפוי.הח ת פני הקיר יכללו אבלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר –" ניים של קיר חוץ החיצו פניו " (2)

 ם בדירה.טחי כל המפלסיסכום שה רה יהירה; שטח הדיכל מפלס בדיב ויפורט השטח לגבי בדירה רב מפלסית יחוש (ב)

 ים והאופקיים;  המשטחים המשופעי של כל חת בלבד לפי ההיטל האופק שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)

 . המדרגותח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט

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

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.   –)להלן 

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיף הד לדיררכוש המשותף הצמו שיעורו של החלק ב (ה)

 

 :המשמשים את הדירה באופן בלעדי  ט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או רו פי  .6

]קירוי הכוונה למשטח מלא דמוי תקרה )לא פרגולה(  השמש מקורה  תמרפסכה מתו  ._______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' מקורהחניה  6.2

 ד(; ם סימון מיקום המחסן המוצמ)יש לצרף תכנית המחסנים ע .________מ"ר :(2)בשטחדירתי מחסן  6.3

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4

 אין. : בשטח גג מוצמד לדירה 6.5

 אין.: (4)שטחצמדת בחצר מו 6.6

 : שטח(ו)מהות  לפרטםבלעדי יש שמשים את הדירה באופן נוספים המוצמדים או מ אזורים,/םקי חל/אם יש שטחים 6.7

 יהיה נמוך ממפלס רצפת הדירה(. תכן ומפלס רצפת המסתור מסומן בתוכנית המכר. )יכל שכ :מסתור כביסה

 

שות המקומית והתקנון.  רה וריצוני לבניין בקומת קרקע, בכפוף לאישח ניות המכר כשטח משותף: על שטח המסומן בתוכהערה

צורה ובמיקום  רף, שולחנות וכסאות, שימשיות וצלונים וכו' בדוכנים, סגירת חו  :יה רשאית לתת שימוש מסחרי כגון החברה תה

 לפי החלטתה.

 

 הערות לחישובי השטחים: 

  על ידי הקווים צרנוהמצולע הא שטח הרצפה הכלוא בתוך ת הומרפסת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1

של קירות הדירה  פניהם החיצוניים המרפסת ועל הבנויים של מעקים ם של קירות החוץ או הם החיצונייים על פניההעובר

 הגובלים במרפסת.

הרקיע   ו/או לאור משלש אשר מידת חשיפתה  ה,לק חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי 

כדי  בה שיש לה והן מחוצה  הקרקע ייה פיזית כלשהי הן בתחוםחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנין יי כפוף למיקומה בבנ

 .שיפת המרפסת לשמשחלהשפיע על 

ל דירה  בינו לבין חלק שד מפרי  המחסןן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר , הוא השטח הכלוא בין קירות המחס של מחסן  חו שט .2

 במלואו.  יכלל שטח הקיריגובל בשטח משותף  הקיר; כאשר קיר המחסן רוחב של הת צירק השטח שמתחת למח ללאחרת ייכ

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעוביבתוספת שטח תיאורטי  המרתף ץ של , הוא השטח הכלוא בין קירות החותףשל מרשטחו  .3

כאשר קיר   של הקיר; בוחהרייכלל רק השטח שמתחת למחצית רה אחרת ד בינו לבין חלק של דיירכאשר קיר המרתף מפ

 ואו. ייכלל שטח הקיר במלבשטח משותף  המרתף גובל

המופיע במפרט   חצר בין שטח ה  5%יה בשיעור של עד יר סט , את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותכולל רצחשטחה של  .4

 המכר לבין השטח למעשה.
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 ות קבילות:טי ס .7

 רטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:פוהמהסטיות 

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 

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

     

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

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

 office@milosarc.co.il :דוא"ל 
 
 

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

 
 .תל אביב 120יגאל אלון  : כתובת 03-6959482 :פקס 03-6959382 : ן פו טל

 
 info@benabraham-eng.co.il :דוא"ל

 

 ירה, ציודה ואביזריה תיאור הבניין, המבנה, הד ב. 

 און הבניי חזית  אי שלא ישנו אתן, בתנבבניי  וחלקים אחרים ותר חהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א    *

 . תף שטחים ברכוש המשו

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

 

 תיאור הבניין .1

ם  ובמתח 104,205מגרשים תחם אחד מבמגרשים ) 2הכולל אחד חם משותף ים במתיינים הנמצאבנ 3ד מתוך חאן יי בנ 1.1

, לא  105, 104הבניינים במגרשים  הבניינים יבנו בשלבים ו/או במקביל, לפי החלטת החברה. .( 105,206מגרשים  יהשנ

 נכללים בבקשה להיתר בניה זה.

  :אחד מהמתחמיםבכל 

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

(, וכולל קומת קרקע 206)במגרש  2( או בניין 205)במגרש  1, הידוע בשם בניין מות" למגוריםבניין "רב קוומגורים. 

 קומות למגורים.  18למסחר ולשירות ועוד 

 קה/ ומשרדים. חר/ תעסו משמש למסנוסף הין בני  נושקת" ומקוה בניין "רבלכל כמו כן 

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

 אגפי.-שת הבניינים כבית משותף אחד רבובכל מתחם ירשמו של

 

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

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

 ;ים בלבדה למגור, הכוונ)*(דירות

 

 חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -ה""דירנאמר, "הגדרות"  1 סעיף  4197 - ד( התשל"תרודי)כר לפי חוק מ )*(

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

 

 104,205ים במגרש יםניינהב כלל קומות מרתף משותפות

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה ה קומתלמפלס 

 )ד(  יןהקובעת לבני

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  מתקניםחדר/ים טכניים, 

  דרישת לפי  שרדים(מ ם/מסחר/)למגורי 

 . 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  אחד  בבניין  

   .סמוכים 

 --- -2 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי  ,יתמבואה קומת: יןיבנל  בכ

   . 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

 דרישת המתכננים והרשויות. 

 --- -1 תף מר תקומ

  ות, ת/ מעלי ית, קומת מבואהבכל 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( 

 המתכננים והרשויות. 

 

 105,206 םי מגרשב לכל הבניינים ותפותשממרתף קומות 

 ר כינוי או תיאו

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 מרתף  תקומ

  , תו ת/ מעלי ית, תומק  מבואהבכל בניין: 

   . מדרגות י/חדר

 . מחסנים חניות, מיסעות, מעברים,  כללי:

  ין בות )בסמיכות לבני וחדר משא מאגרי מים 

ומערכות    מתקניםם, חדר/ים טכניי  ,(2 מס'

לפי    )למגורים/מסחר/משרדים(  טכניות

 דרישת המתכננים והרשויות. 

חדרי המשאבות של הבניינים אשר  

ים  נ וזמ נמצאים בקומות המרתף,

 תף. משו ן ההמתקמ

 

נים  פי של המתק ומיקומם הס 

השונות יקבע  והמערכות בקומות 

 חלטת המתכננים. לפי ה

 

ת הממוקמות  ות שונו יתכן ומערכ 

ישרתו גם בניינים  אחד    ן בבניי

   .סמוכים 

 --- -1 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

 . מדרגות י/חדר

 נים, מחס  , חניות, מיסעות, מעברים כללי:

לבניין   בסמוך  – )טרפו איםשנ חדר

  מס' נייןוך לב )בסמ חדר גנרטור  (,המסחר

 מונים,  חדר חשמל חירום, חדר ריכוז (,6

  טכניות ומערכות  מתקנים 

לפי דרישת  )למגורים/מסחר/משרדים( 

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

 כינוי או תיאור 

 קומה

  עלמ/קומות מתחת

 כניסה הקומת ס למפל

 )ד(  יןיהקובעת לבנ

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש סוג הש

 1 קרקע  ןלבנייה הכניסקומת 

, מעלית,  ריםזדו ת כניסה, פרו אמבו ים, מגור

חדר מדרגות, חדר לרווחת הדיירים, חדר  

אופניים/ עגלות, מחסנים, חדר אשפה/  

לפי   מתקנים ומערכות טכניותמיחזור, 

 יות. הרשוו ם  ני דרישת המתכנ

בין  משותפת  ר גז בפיתוח/ חצר בצו 

 . המגרשים

 1-3 רים מגוקומות 
4 

 מה( )בכל קו 

חדר   מעלית,  מגורים, מבואה קומתית,

ניות לפי  נים ומערכות טכמדרגות, מתק

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 4 מגורים קומות 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

  לפי  ת יו כנ מדרגות, מתקנים ומערכות ט 

 . תכננים והרשויות המדרישת 

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 אוז()פנטה
5 2 

מתית, מעלית, חדר  מבואה קו מגורים, 

  טכניות לפי מתקנים ומערכות  מדרגות,

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים  

פי  (, ל תיורט ומערכות טכניות )משותפות/ פ

 ת. ו המתכננים והרשוי ת דריש 

--- 

 --- --- --- 6 סך הכל קומות למגורים 

 קומות בבניין הכל סך 
 . 9 : 5בבניין 

 . 8 : 6בבניין 
 )הראשי(.  ליוןלא נכלל הגג הע  מותן הקו במניי

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

 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

ת  דירו פרמס

 הבקומ
 תהערו וג השימוש ס

 קומת הכניסה  

 
 --- קרקע 

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

ת, חדר לרווחת  ו גדרי מדר מעליות, ח

אשפה   יעגלות, חדר / אופנייםהדיירים, חדר  

 . (דחסנית, חדר מיחזור)

שטחי מסחר, מרחבים מוגנים  מסחר: ל

 חדרי אשפה. , חדרי מדרגות, )ממ"מ(

ם  ני מתק, (205מגרש )ב ור גנרטחדר : יללכ

משרדים( /)למגורים/מסחר רכות טכניות ומע 

 ים והרשויות. ננמתכת הלפי דריש

   פתחצר משות  /ח ו יתגז בפצובר 

 . בין המגרשים

 1-3 מגורים קומות 
5 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

מעליות, חדרי מדרגות, מצנחת אשפה  

  ותרכ מע ים ו מתקנם, רי פי )שוט(, מחסנים,  

 שויות. שת המתכננים והררי טכניות לפי ד

--- 

 4-16 מגורים ות קומ
4 

 ומה( ל ק)בכ

וזדורים,  רפומתית,  מגורים, מבואה ק

י מדרגות, מצנחת אשפה  מעליות, חדר 

תקנים ומערכות טכניות  פירים, )שוט(, מ 

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 17 מגורים קומות 

ם,  דורי , פרוזמתית ו ק אה מגורים, מבו 

אשפה  מדרגות, מצנחת   רי מעליות, חד

ות  כני ת ט מתקנים ומערכו  ים,פיר)שוט(,  

 ת. ו ים והרשו דרישת המתכננילפי 

--- 
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 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

ת  דירו פרמס

 הבקומ
 תהערו וג השימוש ס

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
18 2 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

מעליות, חדרי מדרגות, מצנחת אשפה  

  ות מתקנים ומערכות טכני פירים, )שוט(,  

 ים והרשויות. תכננישת המי דרפל

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ר משאבות,  וחדים  דרגות, מאגרי מ י מחדר

מצנחת אשפה  וחים, פמ  אריות,ות סולמערכ

מתקנים ומערכות טכניות  )שוט(, 

)משותפות/ פרטיות(, לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 --- --- --- 18 סך הכל קומות למגורים 

 בבנייןמות וק כל סך ה
 . 22 : 1בבניין 

 . 21 : 2בבניין 
 . )הראשי(  וןא נכלל הגג העליל  במניין הקומות

 

  :והבהרות רותעה

  .יהנבה ינו שינויים בטבלה בהתאם להיתרכתיי (א)

 לבניין, יש לציין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה   אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 על קומת הקרקע.משבכל מגרש( לקומות דים ) תעסוקה/משר י לבניין המסחר/טנט זה ביטוי פררבמפינתן  לא   ( )ג

 

 : מגורים בכל בניין )ראשי(  ףותשמ חדר מדרגות 1.4

   ;1 :5,6נים 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.  רי מדרגות נוספים:דח ;גגפלס העד למ -2רתף מ

 

ותהיה חשמלית ללא ו/או עם  24.81לדרישות התקן הישראלי למעליות מס'  המעליות תתאיםיש;  :מגורים בניין כל ב תמעליו  1.5

   ;1 :5,6ים ני ני בב ;3 :1,2ם י ני בבני :בניין כל ב המעליותמספר חדר מכונות. 

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

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

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

א ולכל מעקה ועד לתקרת התה קן מראה מגובהי תותבאחורהקיר ל חות אנכיים. עבלו פלב"ם צופויא  התקירות  :תאכל  גימור

צבוע בתנור או   לפחות. תקרת התא תהיה צבועה בצבע סופי מ"מ 27בגרניט או שיש בעובי של רוחב התא. ריצפת התא תצופה 

קע  ת הקרומף מטה מלא )בקמאס יהיה :יות/תלי מעפיקוד ה מונמכת ותותקן בה תאורה ישירה או עקיפה. תכוסה ע"י תקרה

 ד פיקוד "יעד". נה שלוש מעליות או יותר יהיה הפיקומידה ובקבוצה תהיי ב ני הכיוונים(.סף לשמא

 הקומות: בהתאם למספר  נקבעתמהירות המעלית 

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

 

 . אין מר:עמדת שו  1.6

בהתאם לסעיף   הניהולו/או חב'  דיירי הבניין נציגות ע"יבת, שהפעלתו תקבע ש מעלית בעלת מנגנון פיקוד ונה ב כו מובהר כי ה – שבת" מעלית  "  ()*

 . 1969-ז' בחוק  המקרקעין תשכ"ט 59
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 : (מגורים )בכל בנין  חומרי הבניין ועבודות גמר .2

  .בשילוב רגילהו מתועשת :שיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס שלד הבניין: 2.1

 ; השלד לפי חישובי מהנדס :עובי  .םיו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומי  בטון מזוין :רמחו  :ת קומת קרקעקרות פהרצ 2.2

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

   .1045מס'  שראלין יקת לפי  :בידוד תרמי  ;השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .ין: בטון מזוומרח :קומתית תקרהו  הפצר 2.3

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  וסטי:ק. בידוד איועץלפי החלטת ה :בשיטה

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

  השלד. לפי חישובי מהנדס :עובי השלד.  מהנדס  תכנוןבטון, לפי ם מתועשים מטימנאלון מזוין, או בט :חומר :ניין הב ותגג 2.4

   .1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי  .הרלוונטיםודרישות התקנים  עץיות היוחלפי הנשיפועי ניקוז ואיטום: 

  באם מכלול .השלד דסהנ מ והנחיות כלין האדריכנו הת ילפ להבשילוב רגי מתועשת למחצה, /מתועשת קירות חוץ: 2.5

 , (אחראו  או בלוק תאי )איטונג ,סבגבלוקי לוחות גבס, החוץ ובצד הפונה לדירות,  ת של קירימ בדופן פני ,למחצה מתועש/מתועש

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

 ראלי.ן התקנים הישל מכו ירוק" ש קן בעלי "תו ת יו יה ם ות וקירות פני צבעי תקר

 גימור קירות חוץ:  2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה. ו/או חיפוי קשיח דוגמת קרמיקה. אבן מלאכותית,  ו/או    תעיבטאבן  :עיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1

 ים;  אחר םייפומשולב עם חי שכבות( 2טיח ) :טיח חוץ  2.6.2

 קומית. אום עם הרשות המת בוחלוקת הציפויים  גוון ,יהיה רשאי לשנות סוג כלריאדה :חיפוי אחר 2.6.3

  מהנדס   נחיות ה או משולב, לפי ו/ (ו אחרא ו/או בלוק תאי )איטונג ו/או בלוקי בטון  מזוין ו/  בטון  מר:ו הדירות: חקירות הפרדה בין  2.7

   . 1חלק  1004על פי ת"י    רש נד ה   בידוד האקוסטי את שיעור ה יקו  נ יע ה  ובכל מקר   האקוסטי,   השלד והיועץ 

 .דריכלתכנון המהנדס, גובה לפי תכנון הא בטון ו/או בלוק ו/או משולב לפי :חומר וגובה: שיש()ככל  מרפסותרדה בין הפ קיר

 :מדרגות י /חדר 2.8

דרגות  המ י דר וד האקוסטי לחהביד  ;הנדסי המבשוחילפי  עובי:בטון מזוין או בנוי או משולב.  מעטפת: חומר:קירות  2.8.1

 הוראות כל דין.פי  ית יבוצע עלוהמעל

בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון ) מת הריצוף + טיח וצבע אקריליגחיפוי בשיפולים )פנלים( כדו פנים: חומר:גימור קירות  2.8.2

 הישראלי( עד לתקרה.  התקנים

 ראלי(. ישה ם מכון התקניםירוק" מטע תקן "תול בע) וסיד סינטטיטיח   ה: חומר:גימור תקר

  הרלבנטיים, םצו צמנט לבן בהתאם לדרישות התקניגרניט פורצלן או טראו א מאבן נסורה  ת יהיוגודרהמת: מדרגו  2.8.3

 ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות ומשטחי הבניים )פודסטים( ופסים מחוספסים כנגד החלקה. 

 יבוצע על פי כל דין. ותי/ יתעלי המדרגות והמוסטי לחדר/האק  דודביה בידוד אקוסטי: 2.8.4

 . 1142 , בהתאם לת"ית ו/או בנוי ו/או משולב )לרבות מאחז יד(תכמ :מאחז יד /מעקה 2.8.5

   המדרגות. י/ חדרבאמצעות  :עליה לגג 2.8.6

 : קומתיתמבואה )לובי(  2.9

יט  גרנ או קרמיקה או )שיש(   רה סו נ  בןקשיח, דוגמת אבחיפוי  יהיהם  יפנת גימור קירו קומתית: חומר:מבואה  גימור קירות פנים

  בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים) מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע ,לפחות  ופי הדלתותמשקבה ופורצלן, עד לג

 עד לתקרה.  הישראלי(

לא  ת מכונקרה של תקרה מבמ. לי(שראהי םיקנהתבעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון )סינטטי  סידטיח +  תקרה: חומר:גימור 

 .  ורצלןיט פגרנאו אבן נסורה : ריצוףו. ח מעל תקרה זיבוצע טי

 :ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

לפחות עד לגובה משקוף דלת  וחיפוי קשיח, כדוגמת אבן נסורה )שיש( או קרמיקה או גרניט פורצלן,  :חומר :ניםירות פקימור ג

 .הישראלי( קניםהת "תו תקן ירוק" מטעם מכוןל בע) ח וצבע אקריליח יבוצע טיהקשי וייפמעל החהכניסה. 

 או תקרה דקורטיבית.  תקרת משנהאו /ו סינטטי )"בעל תו תקן ירוק"(, סידטיח + : חומר :תקרה רמוגי 

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

 . עת החלקהנילמ 2279הישראלי 
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בטון טבעי צבוע  חומר: ר תקרה:מו יגבמלבין סינטטי. צבוע ו/או טיח ו/או משולב, בטון טבעי  ה: גימור קירות חני  :ורהחניה מק 2.11

 מון חניות,ל סיכול, במסעה לא משופעתמוחלק  בטוןבמסעה משופעת בין הקומות.   בטון  רצפת חניה:גימור . במלבין סינטטי

 התנועה.נחיות יועץ ה  פיל מספור ושילוט

לפי   מר דומה,מת פוליסיד או חוגמלבין סינטטי דוטיח + צבע  קירות ותקרה:ים ואחרים: כנים טנים, לחדרי ים למחסדור פרוז

 .החלטת החברה

  :חדרים לשימוש משותף     2.12

 ( וכדומה. חדר/ים טכניים )ככל שיהיו

   -בחדרים טכניים  :התקרגימור . (מים וכו'ל, ארונות חשמ  )למעט גומחות, ד,סיטי דוגמת פוליסינט  עבצב צבוע יחט :גימור קירות

 בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. הצבעים,  בטון צבוע בצבע סינטטי. כל       

 . או משולבאו פורצלן אריחי קרמיקה או טראצו  :גימור רצפה       

 הבניה. ר יתה  פה טמונה, לפיבורות לאש : שפהת איראצ            

 

  :הערות

 "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. יו בעלי ה י פנים  תקרות וקירותבעי כל צ .1

י  אלרשי ה יהיה בהתאם לדרישות התקן  )בדירות ובשטחים המשותפים(חלקי הבניין השונים בריצוף  גת מניעת ההחלקה של הרד .2

    .החלקהלמניעת  7922

 

לית הנשלטת על ידי , בעלת פתיחה חשמאלומיניום מזוגגתיה דלת הכניסה לבניין תה  דלת  :ן יי בנכל ל ראשית דלת כניסה 2.13

   .יר שמןז מערכת אינטרקום ומח

 דלתות אש, כולל מחזיר שמן. :דלתות חדר מדרגות 2.14

 .דלתות פח דלתות חדרים טכניים:  

    ד(.לבב 1,2 םבנייניביש ) :מתי י קובלו ת דלתו  2.15

 .יש :משותפים וחלקים   חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ,ותרגות, מבואות קומתי דמ , לובי, חדרן יינבכל לסה בכני , תאורה 2.16

ולחצן   תומתיק  הואמב/בבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות              

   .תקומתיאה מבו/גותאור בחדר המדר  קתוך הדירה להדלמת

  האדריכל. עיצובגוון לפי בהחיצוני בלבד(   ף צבוע בתנור או ציפוי אחר )בחלקםמכופפח   ומים: חומר:שמל, גז ארונות ח 2.17

  או , סןה נפרד לכל מחהתקנת מונ ופיןלחיל או חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד, :דירתייםתאורה במחסנים  2.18

 . בחירת המוכר והחלטתו "יפעך המחסן ליו משויהדירתי אלמונה          

 של הבניין/ים   הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף  : יש.תו למערכות אלקטרומכניות משותפלתאורה ו חיבור חשמל  2.19

 מוך  סבניין המוקמו בין הסמוך ו/או יני אך ימוקמו בב  תו הבניין,ישר  ראשת לפי תכנון מהנדס החשמל )יתכנו מערכות משותפו  

 . שויות השונות(פוף לאישור הרהבניין, בכוישרתו גם   

 עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.  פר בניין חיצוני ומואר.ס בחזית הבניין יותקן מ מספר בניין: 2.20

 

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

 : גובה הדירה* 3.1

 מ'. 2.50-ת מלא פחו חתית התקרהצוף עד תגובה הדירה מפני הרי    

 מ';  2.05 -: לא פחות מופרוזדור רי שרותגובה חד   

 מ'; 2.05 -לא פחות מ: (רתי )באם נרכשי *גובה מחסן ד   

הדירה בשטח מקרה גובה בכל  ה.שנלמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות מהערה:  *

 על פי דין.  מן הגובה המינימלי הקבועי התקנות לא יפחת ירה על פהקבוע לגבי חלקי ד ימליינ המ
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 המשמשים אותה.רה ובשטחים המוצמדים לה או די ב רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2

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

 (1)תוירק חומר תיאור 

 ( 2)ותקרות גמר קירות 
 (4)ריחי חיפויות אידומ

 מ( )בס"

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

 ףריצו
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 בשקלים חדשים 
 הערות

 ראה פרוט בהערות בהמשך.  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  ן, ובט כניסה 

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

 . שך בהערות בהמראה פרוט  אין ( 3)ה רא ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  בטון,  פינת אוכל 

 ( 1)בלוקי בטון  בטון,  מטבח 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 פרוט בהערות בהמשך. ה רא

 אין ( 4)ראה  חתון ת חיפוי מעל משטח ארון  

 ממ"ד 
 זוין  בטון מ 

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

 ר רחצה כללי חד 
 ( מקלחת ) 

 ( 1)בטון בלוקי  בטון, 

 ןאי ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . בהמשך ה פרוט בהערות אר

 אין ( 4)ה אר גרניט פורצלןחיפוי 

 אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף  ( 1)בלוקי בטון  בטון,  מרפסת שמש  
 . 2.6 ראה סעיףיר חיצוני וי קציפחיפוי/

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

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

 י  רת די ן  מחס 
 סן מוצמד ח מ   או 

 ( ד שהוצמ )ככל  
 אין ( 3)ראה  ( 2) הרא ( 1)בלוקי בטון  בטון, 

תכנון  עובי קירות מחסן לפי 
 ולפי כל דין  האדריכל/המהנדס 

 

 

 לטבלה: והבהרות רות עה

  :קירות מרחו  ( 1)

 להלן:  יםתנאבס גבחות ו לואי/בלקי גבס אבלוקי בטון ת /ן/בלוקי בטוןטוב :יהיו עשויים מ  קירות ומחיצות הפנים בדירה

 מ"מ לפחות. 0.6רופילים עובי דופן הפ -

 מ"מ לפחות. 70הפרופילים  חברו -

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

 מחיצת הגבס יהיו אחד מאלה: שלד מכל צ

לנגיפה בעל  פחות, מחוזק ומשופר ל  מ"מ 15.9ובי לופין לוח בעו לחית(, אלפחות )מחיצה דו קרומי   מ"מ 12.5ובי ות בעלוח 2 -

 (. "ג/מ"ק לפחותק 1000בוהה )צפיפות ג

 . פרטי הביצוע יהיו בהתאם להוראות ומפרטי היצרן/ספק הלוחות

 . את התאמתם למפרטיוויאשר בכתב   מוד אחר התקנת הלוחותצ וחיצרן ספק הלוחות יבצע פיק
 

קירות אלו ניתן שמעטפת הפנים של צה, מתועשת / מתועשת למחה יטהשב יםבוצעוץ מכאשר קירות החבבניה רוויה,  :קירות חוץ 

בידוד ": 1045ת"י ב ותרבנטית לבף לעמידה בתקינה הרלאו בלוק תאי. הכל בכפובלוק בטון עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס,  תהיה

 מבלוקי בטון. "כעמידים למים" או  רןהיצ "יע דריםת בבלוקים המוגירוהק  יבנומקרה  רחצה בכל בחדרי, בכל מקרה(. " םיתרמי של בניינ 
 

 :תקרות/רותגמר קי  ( 2)

 בהתאם מוגן הגמר יהיהה חבמרחומר הבניה של הקירות. ב+ צבע אקרילי או בהתאם לטיח : בבניה קונבנציונלית יהיה, גמר הקירות

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

 : לבן. גוון  .י+ צבע אקריל קוד העורף ות פהנחיל בהתאם מר יהיההגן גוהמב במרח+ סיד סינטטי. ח יט :מר תקרותג

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

 :ותפס גמר קירות במר
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 שלום נוסף.  כלל החזיתות ללא תגמר הקירות במרפסות יהיה כדוגמת 

או בנוי   הרלבנטייםנים ות התקזכוכית התואמת לדריש אלומיניום משולב עם  ה מעק (.רתע אח)באם לא נקב :פסותעיצוב מעקות המר

 כדוגמת החזית. 

 . הישראלי ם ני ו תקן ירוק" מטעם מכון התקכל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "ת

 

   :ריצוף ( 3) 

 הרלבנטיות. שות התקינה והחקיקה ריבד דומהעא'  ורצלן(, סוגרניט פצלן )גותקנו אריחים מסוג פורחדרים בדירה יות המערכלכל  

 הקירות חיפוי קשיח. ס"מ לפחות, אלא אם כן צוין בגמר  7ף הקירות מחומר הריצוף בגובה יפולים בכל היקהריצוף יכלול ש

  צורך בשיפולים.קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח אין ם בהת במקומו

ים  התואמ ל סדרהדוגמאות/גוונים מכ 3-סדרות של ריצוף ו 4, חותפה כלה, ל, המוכר יציג לקונל מידת אריח, המיועד לריצוף כל

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

  ילו מיה )לשני גוונים של רובהמוכר יציג לקונה בחירה בין (.  LAPPATO" )לקיתמבין הסדרות תהיה בגימור "מבריק ח חתא לפחות

 .כההוהאחרת בגוון אפור   אחת בגוון אפור בהירחים(. פוגות, בין ארי -ים שקמי

  ק( ספ הצהרת הספקה )עפ"י אישור ו אינו ניתן לא   ס"מ  45/45במידה ואריח לריצוף במידות    
 לן:לה רט  ו מפ כ  לופי ת או מידות אריח ח חייב להציע לקונה סדרה נוספ   אולם יהיה   ות אלו המוכר יהיה פטור מהצגת אריח במיד

   : טת המוכר( חלופות היא להחל )הבחירה בין ה   

 .יח במידות חלופיות בנוסף אר   א. 

 סדרות של ריצוף   5ר יציג לקונה, לכל הפחות,  ל מידת אריח, המוכלכ  , כלומר ריצוף המיועד ל   מידת אריח ל  לכ    סדרה נוספת של ריצוף   ב.   

 מהם בגוון בהיר ניטרלי; לפחות אחד  בדירות מגורים,  בשימוש   נים נפוצים ושכיחים מים לדוגמאות/גווים התוא ות/גוונ מאדוג   3-ו           
יט גרנ)   פורצלן ג  ם מסו אריחי .  סוג א'   . מ ס"   60/60במידות  אריחים  : ( סותומרפ םיות שיר,)למעט חדרי רחצה  בכל הדירהריצוף  -

 .ות לפח   R-9גדות להחלקה  דרגת התנ נטיות וב ב ה הרל נה והחקיק ישות התקיודר  2279ומד בדרישות ת"י  הע.  ( ורצלן פ 

 . ( גרניט פורצלן )   ן צלפור מסוג   ים יח סוג א'. אר ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  חירת הדייר ממידות ב ל : רחצה ריצוף בחדר - 

 , לפחות   R-10  רחצה  בחדרי  -  לקה נטיות ובדרגת התנגדות להח בהתקינה והחקיקה הרל ודרישות   2279  העומד בדרישות ת"י 

 .לפחות    R-9תים  בשירו ,  לפחות   R-11לחת תא מק  וברצפת 

. ( ניט פורצלן גר )   פורצלן סוג  ים מחי א'. אר  סוג .  ס"מ   25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  לבחירת הדייר ממידות  :שמש תרפסמבריצוף  -

 לפחות. R-10 לקה  נגדות להח הת  נטיות ובדרגת בודרישות התקינה והחקיקה הרל   2279העומד בדרישות ת"י  

 ירת המוכר. אריחים במידות עפ"י בח (: דשהוצמככל דירתי או ) חסן ף במריצו  -

 

  קירות:חיפוי  ( 4) 

דוגמאות/גוונים מכל סדרה התואמים   3-סדרות של ריצוף ו 4 הפחות, לכל לקונה,כר יציג מוה לכל מידת אריח, המיועד לחיפוי,  

 אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי. מגורים, לפחות ש בדירות חים בשימוושכילדוגמאות/גוונים נפוצים  

לוי  )למירובה  גוונים של 3 המוכר יציג לקונה בחירה בין(.  LAPPATO" )היה בגימור "מבריק חלקיתלפחות אחת מבין הסדרות ת   

 .בהיר, אפור כהה ולבןאפור  ניםפוגות, בין אריחים( בגוו – קיםמיש

, אריחים  נהבהסכמת הקורשאי להציע, יהא  המוכרס"מ.    30/60במידות  .  ( גרניט פורצלן )   פורצלן ג סו אריחים מ א'.  סוג  :רחצה בחדר -

   יר הדירה.שינוי במח ס"מ ללא 33X33ס"מ,  20X50פות ות נוסבמידלמפורט וכן ת מובמידות דו

  -מעל החיפוי ועד לתקרה . לפחות עד גובה משקוף הדלת מחירבמידות לבחירת הקונה ללא שינוי מה  בחדר/י רחצה חיפוי קירות

 טיח + צבע אקרילי. 

 בע אקרילי. ירות: טיח + צ בקו   וי החיפ מעל  מ'.  1.50ה  ובג מפורט בחדרי הרחצה עדרותים חיפוי קירות במידות כיבחדר הש

טח ס"מ לפחות לכל אורך מש  60בה  בגו   אריחי קרמיקה )רגיל או פורצלן( סוג א' במידות לפי החלטת החברה. :  מטבחחיפוי ב - 

יפוי ל החסף העליון ש ה  קו ב  אחורי התנור וסביבו חיפוי קירות תואם מ   -  BIידת  .  כאשר התנור אינו ביח( ון העבודה )מעל ארון תחת

  על הריצוף(. מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי. מ  מ'   1.50ובה  ועד הרצפה )ג קרמי ה 

 . תקרמיקה זהה לגמר הקירו לל בידוד אקוסטי וחיפויית כומובנ  סגירהלצנרת גלויה תבוצע 

י מעבר מים לחלקיעת למנ םינטי בהתקנים הרל ותיש ולפי דרוראות כל דין  ם יאטמו לפי הבאזורים רטובי הרצפות והנקזיםהקירות, 

 חדרים סמוכים. ו ו/א  בניין



 מותנה בהיתר בניה 
נו ו   ך לפני קבלת היתר מפרט נער   כנון ע"י רשויות הת   יים רק כפוף לשי

 

                        _______ ____                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           
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  הערות:

 עבר יעת מקנים הרלבנטיים למנדין ולפי דרישות הת הת טמו לפי הוראוייא רטוביםים הרנקזים באזווה ת הקירות, הרצפו איטום:

 רים סמוכים. מים לחלקי בניין/חד  

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

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

 עד גובה "אריחים שלמים".  לפחות, אוצוין בטבלה ה המבלגועד ת יעשה יפוי הקירוגובה ח  - חיפוי קירות 

  חברה. , לפי החלטת ה ס"מ   60  -מ   פחות   ן רות שאורכ מו ק   באם יש פינות   , PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או    –יל פינות בחיפוי  ופ פר 

 . הריצוף בדירה שלברקה בצע ליטוש ו/או התלא החברה למניעת ספק יודגש כי  - ליטוש/הברקה 

 במדויק ו/או בכלל, בתוכנית המכר, וככל שתותקן    ,תסומן י לא בהכרחחלטת החברה, מובהר כן, לפי הבאם תותק– , קורה/ותרגולהפ 

  ו/או משולב, לפי תכנון האדריכל.ם לומיניוו/או א פלדה וו/א ו בטוןא/ו עץמ יה עשויההת        

 למערכות נותארומחופים, בגב ארון מטבח,  למעט בשולי קירות וחזיתות ות,ס"מ לפח 7בגובה   ,צוף )פנלים( מחומר הרי –שיפולים 

 ואזורים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות )גרונג(. 

נדרש   אצולריצוף טר לפחות. מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(נדרש חיפוי, נים לריצוף וקת ת ה ישודר לפי – חים )פוגות(וו מר

 לפחות. מ"מ 1 מרווח של

 

 (במפרט מכר זהאו בסעיף אחר יותקנו בפועל רק אם צוין כך בטבלה הערות לעיל התייחסות ב מתקנים לגביהם יש)מובהר כי ציוד ו 

 

 ארונות: 3.3

   תחתון: מטבחארון    3.3.1

יריים  כה להכנ ,של הכיור שטוחה להתקנה ן יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאיםרו הא -

 נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה(, הכנה למדיח כלים.  ים להתקנה שטוחה,תוך פתח מתא)תושבות וחי  בנותמו

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

  ס"מ מעל פני הריצוף.  90-דה יהיה כשל משטח העבו גובה סף עליון •

  תחתית  למים למניעת רטיבות שלס"מ ובחיפוי עמיד  10-ל כשבה בהה בנויה )סוקל( בגובתחתית הארון תותקן הג •

 .הארון

 .מ"מ לפחות 17-18גוף הארון והמדפים יהיו מעץ לבוד )סנדוויץ( בעובי  •

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

 רמינג.  פוסטפו  לוחות / MDFדלתות הארון תהיינה עשויות מעץ לבוד )סנדוויץ( / •

עלות מסילות  עומקו. המגירות תהיינה בלפחות, לכל גובהו ולכל  ס"מ 60מגירות ברוחב ול יחידת ליכ הארון •

 טלסקופיות ממתכת. 

ארון, יותקנו פתרונות מכניים  דת הפינה של הלא יותר. ביחי רש ואם נד לבד,פינה אחת ב ולכלארון המטבח התחתון י •

 רנר או שווה ערך. נשלף כדוגמת מג'יק קו  לאחסון

 הלן: טים ליו בהתאם לרכיבים המפורציפוי ארונות המטבח יה  גיוס    -

 פורמינג. ידיות מתכת.ציפוי חיצוני: פורמייקה / פוסט •

 . רמייקהו פוים: מלמין אדפ מ ציפוי פנימי וגמר •

 ן:ללה ם שיבחר המוכר כמפורטלבחירת הקונה מתוך סוגים וגוונים שיציג המוכר ו/או הספקי וגווניו יהיו סוגי הציפוי   -

שונים לבחירה, אחד מהם בצבע לבן ואחד מהם בגוון   גוונים 5חות ר להציג בפני הקונה לפציפוי חיצוני: על המוכ •

 ניטרלי. 

  בן.גוון לב י:ציפוי פנימ  •

על המוכר . החליט הדייר שלא להתקינם,  להחלטת הקונהארון תחתון הינם וכו' מובנים בל מדיח, תנור  ש נהתק ן והתכנו -

 ללאקנת הכלים החשמליים המובנים )להתומדפים, במקומות שיועדו   טבח בשלמותו, לרבות דלתותמן הלספק את ארו 

 חללים( לרבות ההכנות הנדרשות. 



 מותנה בהיתר בניה 
נו ו   ך לפני קבלת היתר מפרט נער   כנון ע"י רשויות הת   יים רק כפוף לשי
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 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           
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 ;שךראה הערה בהמ ת:מידו  ( 1)  

בעובי לא פחות  לבחירת הקונה משטח עבודהלכל אורך הארון התחתון יותקן  ור:בח תחתון: תיאה מעל ארון מטעבודמשטח 

לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 דרישות ת"י ל ההעונ ערך(,דוגמת אבן קיסר או שווה בן טבעית או פולימרית )כאמ "מס 2-מ

  תקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטחותאם לההמשטח ייקפם. כל הונות בהאר ביחס לחזית  "מס 2עם שוליים בהבלטה של 

עם עיבוד בחזית  א קנט מוגבהי להעדיף התקנה ללשאונה ר)הק בודו יקבע ע"י המוכריותקן קנט עליון מוגבה שאופן עי

 ה(. ז וע. לא יינתן זיכוי בגין אי ביצכולל אף מים בכל היקף המשטח ,משטח ככל הנדרשה

נים  גוו 3קונה ציג בפני הי המוכרצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. גמאות שיומגוון  דותוך ה מנורת הק לבחי גוון:

  אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד(.ו אבן טבעית א לוחות ה )ניטרלי.  ד מגוונים אלו יהיה בהירחא, ולפחות

  

 .ןי א ארון מטבח עליון:  3.3.2 

מ"א ארון   1תכנון המטבח הספציפי המוכר יהיה רשאי להציע לדייר להמיר עד ל מעלה, בהתאמהו יםחדר 4.5ות בדיר: הערה

 מ"א.  2ון יהיה ואורך המטבח העלי מ"א 5התחתון יהא  ארון המטבח כלומר, אורךמטבח עליון.  ארוןמ"א  2 -טבח תחתון במ

 ן: רט להלכמפוון העליון אר ה החליט הקונה לקבל את הצעת המוכר יתוכנן

 פינות. יף והמשכי ללאהארון יהיה רצ  •

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

 ה(. ים תהיה כלפי מעלה )מגנון קלפשפתיחת הארונות העליונ 

 ורכו.א כלארון מטבח עליון יכלול לפחות מדף אחד ל  •

 רישות המפרט לגבי ארון המטבח התחתון.יהיה בהתאם לדהמטבח העליון  ן רויפוי אה וצמבנ  •

     .נספח ג' אהר :יור, הסוללה, החיפוי כה דה,, משטח העבו המטבח תארונו מחיר לזיכוי בעד 

 

(, וויץ'סנד)לבוד  עץ מ עשויתחתון   ןור א שירותים(, יותקןהבדירה )למעט בחדר  רחצה יחדרבכל אחד מ אחרים )ציין(: ארונות 3.3.3 

   MDF   5או סיבית עמידה במים ברמהP  310לפי תקןENחות הכולל  פלס"מ  80ורך מינימלי של . הארון יהיה תלוי או מונח בא

 מחרס / שיש / ניאו קוורץ משולב בכיור.  עבודה אינטגרלי ם בלתי מחלידים, משטחפים, צירידלתות, מד   

     אין. :ההרחצארון  בעד  מחיר לזיכוי                     

 

    :רותעה

מחושבת  פינה המטבח.  קירתימדד לאורך  אורך הארון התחתון  מידת. מטר אורך 3.5 תחתון  מטבח ארון  אורך מדידת (1)

רך  או ב  יכללו  שולבים בתוך הארונותמה)למעט מקרר(  ו"בכיריים וכי  נור,ח, תלמדי םהמיועדי  חללים רך הארון.פעמיים באו 

  . רונותהא

ים  ימקי במקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח (2)

 צורך תחזוקה.ח/ים אלו ללפת שהיש לאפשר גי  פים.ים משותלקולטן/ שה פתח/י גי 

 .הקונה לטתלהח הוננת תחתון  בארון  מובנים 'וכו  רתנו ח, מדי של תקנההארון לצורך ה כנון ת (3)

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

 .דרשותהנ תההכנו  ותרבול ( חללים ללא (ובניםמה מלייםהחשהכלים  להתקנת

 .רוכשאת הברה חה בו תנחהם שהחברה תקבע ובמועד ו על פי הלוח זמני על בחירותונה לדווח באחריות הק

 

 מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

 ממרפסת השירות יותקן מתקן חיצוני לתליית כביסה. 

               חבלי כביסה 5ס"מ,  160מלי של יבאורך מינ  יםוגלגל (מגולוונות ת )תכמ רועותזל  בע: )קטנה( סהמיתקן לתליית כבי       3.4.1

ס"מ   120-מתרומם שאורכו לא יפחת משיותקן מתקן  בתנאיס"מ ו 160-שאורך המתקן יהיה קטן מתן ני מפלסטיק.

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

ה.  נת על קיר המבנוגולושמעו מתקן ממתכת משמ ,סת שמשרפמ/קן שווה ערך בחצרקן מתשיות שראפ :גג/ירות הגן דל      3.4.2

  ס"מ.  160יסה באורך מינימלי של לי כבחב 5ת חולפר. המתקן יכלול יב ומקובע לקיהמתקן יהיה יצ 
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 3חות כולל לפד הרוסלה( עם עמוי החלטתו, להמיר מתקן זה במתקן מסתובב )ק"בדירת הגן הדייר יהיה רשאי, עפ -

 ו למשטח מרוצף.בע למשטח בטון ו/א קומתקן יהיה יציב ומ ממתכת מגולוונת. הם או מיניולומא זרועות מתקפלות

 . UVבלים יהיו איכותיים, עמידים לקרינת הח יםקנבכל המת 3.4.3

בתחתית  מ.ס" 60-מחת ת כביסה לא יפ. עומק הנישה לתליי5100יהיה מחומר עמיד העומד בת"י מס' מסתור כביסה:  3.4.4

 המשטח של פלס עליוןהבניין. מל הגשם שי קז למערכת איסוף מ הפרדה מבטון שינו יותקן משטח היסכל מסתור כב

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

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

 

  נוספות בהמשך. . ראה גם הערותבס"מ()מידות   ים בדירהונות ותריסחל , רשימת דלתות – 3' ה מסטבל 3.5

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
מידת  כמות ו

  פתחה
 )גובה/ רוחב(  

 ץ חומר )ע
ום/  אלומיני

 מתכת/ אחר( 

)ציר   סוג פתיחה
כ(/ נגרר/  כע"

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב( ה/ )גוב

חומר )עץ 
ם/  ניוומיאל
 כת/ אחר( מת

ה  פתיחסוג 
כ/  כע"/יר)צ

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 ם חומר שלבי
סוג פתיחה)ציר/  

כ.ע.כ/נגרר/  
 חשמלי/אחר( /כיס

 כניסה 

1 

 ר רגילה י צ פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 105/210-כ

 ור די חדר

1 

 כ ע. כ.רר  גנ אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 ומ' לא אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 240/225 -כ --- 240/225 -כ

בח מט  

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' מזוגג 
 ציר רגילה 

 לצד חלק קבוע 

--- 

--- --- --- 

 --- 140/105 -כ ---

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  
 (שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
ת  יו לפי הנח 

 א הג"

1 

 .  כ.ע.כנגרר   אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 80/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
לפי   לכיס   יסים, הנגררתס ז, הדף ורגד ג כנף אחת, פלדה נ

          א.הנחיות הג"
--- --- 

  ח. רחצה
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

 י  רתדימחסן 
)ככל  

 שהוצמד(

 ח עץ/פ 1
פי החלטת  ל

 ברההח
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/200 -כ

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 ניגררמשתפלת,  לה+רגיפתיחה =  )דרייקיפ(סב נטוי וי(, ת )נטפלשת= פתיחה מקיפ = סוג פתיחה, רגילה ציראלומיניום,   =אלומ'  :יאורי מיליםב .א

 מעלה, = תריס נגלל כלפילילה ג ,על כנף קבועה בתנועה אנכיתאחת  = כנף גיליוטינה ר, )כיס( בקי ומחהו/או לתוך גנף = כנף נגררת על ככ כ.ע.

   .ו/או חשמלי ()ידני באמצעות רצועה

 /תותהדל ת בדירה תתאים לסה"כבד שהכמות הכלליבלו בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאו לות להופיעכוי , משותפים לשני חדריםדלתות/חלונות .ב

 ות בטבלה. צוינחלונות המ

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

  צהעינית הצף, נוס סגר בטחון פנימי   להלן: וכמפורט 5044מס'  נגנון גליל התואמת לתקן ישראלים על ידי מליפעלפחות בארבעה כיוונים ומו

ף בניה מפלדה משקו .דלת ומספר דירהתחתון, מעצור  מברשת סף  , ות"נעה ו"רוזט ידית לינדר,  ים, מגן צירמערכות צי, (סקופיתטלפנורמית/)

 ון לפי בחירת המוכר. יסה תהיה בגמר וגו וף יהיו בצביעה בתנור. דלת הכנהדלת והמשק ף כנמ"מ לפחות.  1.25מגולוונת בעובי של 
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על  23ס' לבודות בהתאם לתקן ישראלי מ דלתות הכניסה לחדרים תהיינה דלתות בהתאם למפורט להלן:ורים יהיו המג הפנים בדירתות דלת .ד

  כנף ס"מ לפחות.  7 ר עמיד למים בתחתית הדלת בגובהת קנט מחומקנ התחת ציר רגילה. הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו חלקיו ובפתי

חוזק, אקוסטיקה, קיים,  – ל היבט תפקודילוי אחר שווה ערך בכיוי פלקסבורד ו/או מ גרת עם מילל מסת מודבקים עוחולת תהיה עשויה משתי להד

 –דבקים פחות. כנף הדלת לרבות לוחות והים לצדד 3-ב פה)קנט( מצו –מה לסוג הדלת והמשקוף. היקף כנף הדלת ר. צירים יותקנו בהתאאח

ת משני הצדדים. ול וידיות מתכעמידות במים, עם מנעלצוני מתועש המתאים בציפוי חי ה אוורמייקאו בפבע יהיה בצ גמר הדלתות:ים. עמידים למ

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

יהיה  : גוון דלתות הפניםור בכנף הדלת. א -פנוי" וצוהר/צו-וסי דמוי "תפיבובים, מנעול סרות רי האמבטיה, המקלחת והשי יה עמיד למים. בחדיה

יות שונות לבחירה  אפשרו 3נה קוה  כר ו/או הספקים שיבחר המוכר. על המוכר להציג בפניך דוגמאות שיציגו המובהתאם לבחירת הקונה מתו 

 לבן.חת מהן היא בגוון לפחות, אשר א

חות המורכבים משני לו, ישות התקןלפי דר רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) יגוג שקוף ז ם עםיניואלומ לונות מסוג : ח)למעט ממ"ד(חלונות  .ה

קן ו תהם יהיו בעלי תהחלונות ורכיבי. (מ"מ 6ויר של עם מרווח א, יםמשני הצדד לפחותמ"מ  4 )זיגוג בעובי אוויר ביניהםזכוכית עם מרווח 

י מתקין  נעילה. החלונות יותקנו על ידות, מנגנוני פתיחה ו ם, ידיות מובנ יצירים, גלגל ,EPDM אטמי גומי גוג,ם: סרגלי זיכללואביזרים מקוריים, וב

לומיניום יהיה חלון מסוג א :בממ"ד. חלון ל כנף ונגרר כנף עיום מזוגג ינומיהיה בעל ויטרינה, מסוג אל חלון חדר הדיור:  יצרן.מורשה מטעם ה

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

 .אחת רשת נף לכ כהכנה במסילה נוסף  נתיב ןיותק ההזזה בכל חלונות. אין :תותשר .ו

 ו בעלי תריסים. לפי הקיים בתיאור הדירה( יהיל הכומטבח ) צה רחפתחי הדירה, למעט חדרי אמבטיה, חדר שירותים, חדר  :תריסים .ז

 ים לאטימה מוגברת. עובי הפחגומי בין השלביתן מוקצף כולל אטם רניום במילוי פוליאום פח אלומישויילבי התריס עו שריסי גלילה או הזזה יהי תב 

 ן פתיחה ידני. חשמלי ומנגנו ס כנ"ל עם מנגנון ם שלבי תריע לה. בחדר דיור יורכב ארגז תריס גליתח והוראות היצרןיהיה בהתאם למידות הפ 

נים למרפסת שירות גם  ת במטבחים הפור לאוויר החוץ, לרבויבחים ללא אוורור ישטריים ובמטסני ת, בחדריםרושי בחדרי - לאוויר החוץ  רוראוו  .ח

 כיסוי. רבות רפפת ל וץצינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר הח יבוצעחלון,  ה סגורה בתריס ו/או באם איננ

ולבים בזיגוג חים המש תיתכן פ האלומיניום.יועץ  ו/או יכלתכנון האדר  פ"יפרופיל, גוון, עה דגם .םעשויים אלומיניו םמסגרות החלונות והתריסי  .ט

 . מחסום, ו/או קירות מסךמעקה/קבוע המשמש כ

 "(, לפי תכנון האדריכל.מה )"חלבמוע אושקופה  ,בטיחותיתזכוכית  תותקן )באם יש חלונות(, ושירותיםרחצה בחדרי  .י 

רישות כיבוי  וד   הנחיות יועץ הבטיחות ועות, לפי  ב או רפפות ק / ו   בדלת   ו/או סבכה   מכני או אוורור  / ו ן  ( יעשה באמצעות חלו מחסן   ככל שנרכש )   המחסן   אוורור  .יא 

 . אש 

  בטחון/אש.כן ויותקנו דלתות מת קרקע יתקוב לפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירותמהבניין:  דירה/ות בקומת היציאהדלת כניסה ל .יב

  .ע, אין לקבוע סורג קבויירים בקומה(דאמור לשמש את כלל ה)בחרום  תיקומ כפתח חילוץ כרזהמו בדירה ו/או חלון "דממחלון ב -ח חילוץ תפ .יג

 הפתיחה וכיון הפתיחה. לרבות סוג ס, רייתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/ת "ח חילוץפת"רשויות המוסמכות כבפתח שיוכרז ע"י ה בנוסף,

 2 -יצוף הממ"ד גבוהים כור סף הדלת חיצונית.  ,נגררת/חתדלת פלדה אטומה, הנפתדלת כניסה למרחב מוגן הינה  :פיקוד העורףשות לפי דרי  .יד

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

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 שקן הסינון, מתע"י החברה יודגש שבאם סופק  (.2010נות הג"א מאי )תק  המערכת לפי מידות היצרן.מקומית. מידות 

  פיקוד העורף.שהוסמכו לכך ע"י  ימות נוספת ע"י הגורמיםבדיקת תקינות ואט כש, יחייב ע"י הרורוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ו ו דקנב

בר הביצוע בפועל התואם רט המכר לבין הביצוע בפועל יגוכניות המכר ו/או במפמקרה של סתירה בין המצוין בתלמניעת ספק יודגש כי בכל 

 ות של פיקוד העורף.כנ הנחיות מעוד

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

  מסך ינות/קירותטר של מלבני דלתות/ חלונות/וי ,מיניהםפרופילים היקפיים למשקופים ו או מסגרות סמויות וכןכגון: מלבנים סמויים ו/ימים משל

   והבניה.בתקנות התכנון רש כנדלפתחים אלו  ות/שטח,ממיד לא יפחת  יםתחים המתקבלבכל מקרה גודל הפ .)לפי הענין(
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 טבלה זו.ראה גם הערות לאחר  - ברואה וכלים סניטרים בדירהמתקני ת – 4טבלה מס'  3.6
 

 מיתקן
 מיקום 

 מטבח 
 חצה כללירחדר 
 (מקלחת)

 חרא פינת כביסה

   כיור מטבח
 דת/כפולה( )בוד

 --- --- --- ראה הערה )א(  מידות )בס"מ( 

 --- --- --- א'  סוג 

 --- --- --- ראה נספח ג' זיכוי ₪  

 כיור רחצה 

 --- --- משולב בארון  --- מידות )בס"מ( 

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  --- ג סו 

 --- --- אין --- י ₪  זיכו 

 כיור לנטילת ידיים 
 '( ג'( )א)

 --- --- --- --- מידות )בס"מ( 

 --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- זיכוי ₪  

 )ב'( וארגז שטיפה אסלה

 --- --- (בראה הערה ) --- ס"מ( מידות )ב

 --- --- א'  --- סוג 

 --- --- אין  --- זיכוי ₪  

  /אמבט

 )ב'( מקלחת

 --- מידות )בס"מ( 
 מקלחת

 (בערה )ראה ה
--- --- 

 --- ג סו 
 פע ריצוף משו

 ת()מקלח
--- --- 

 --- --- --- --- זיכוי ₪  

רים /חמים  קלמים סוללה 
 )ג() ד(מהמשטח כיור,ל

 --- --- ---  (גה הערה )רא דגם 

 --- --- --- א'  סוג 

 --- --- --- ח ג'ראה נספ זיכוי ₪  

מים  טיה לללה לאמבסו 
 )ה( קרים וחמים

 --- --- (גאה הערה )ר --- דגם

 --- --- א'  --- סוג 

 --- --- ח ג'ראה נספ --- זיכוי ₪  

ם קרים  סוללה למקלחת למי 
 )ה(  וחמים

 --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- זיכוי ₪  

  רחיבו ה מכונת כביסל ()קרים חיבור מים
 )ז(והזנת חשמל לניקוז

 --- יש  --- ---

  פליטת אדים רווללש בדופן חיצונית 4תח "פ
תריס הזנת חשמל, כולל , )ז(מייבש כביסהמ

 .הגנה ומשקולת סגירה
 --- יש  --- ---
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 מיתקן
 מיקום 

 מטבח 
 חצה כללירחדר 
 (מקלחת)

 חרא פינת כביסה

לחיבור מדיח  ז, חיבור למים וניקו הכנה 
 )ח( ליםכ

 .(בניקוז כיור המטבחההכנה משולבת )
 --- --- --- יש 

 --- --- --- אין  ניל(  )ברז קררנק' מים למ

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

 --- --- --- --- )הכנה( )י(מים נקודת גז לחימום

 

 : חרותוא טבלהל ערותה

 שה(.ו במסמך אחר שצורף להסכם הרכי בטבלה, א  צוין אם בפועל רק ב)הקיים 

ערה קס"מ או  40/60בודדת במידות קערת מטבח  -לבחירת הקונה: כר יציג ובח בהתקנה שטוחה. המ במטבח תותקן קערת מט :מטבח יורכ (א)

במידות לפי   גרלי(:חצה שולחני )אינטכיור ר .ץ גרניט/נירוסטהסילי קוורץ/קוור : חרס/לבחירת הקונה. חומר הקערה ס"מ 80/46 במידות כפולה

  י החברה.ע" שיבחר פק,היצרן/ס

בעל קיבולת דו כמותי ) חרס :הדחה מיכל .בעל צירי נירוסטה  ,כבד :אסלה ה מושב( מונחת) בלוק"-נוירותים תהיה מחרס "מואסלת ש: אסלה )ב(

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

 ח שטהמ לניקוז םשיפועי םע 2272 י"ת ישותבדר מדהעו בגמר ,דין כל וראותבה הנדרש פי על ידותמהמ חתיפ  לא המקלחתתא  שטח :מקלחת

 חת(.טח משופע במקללמשלופה )לא תותר התקנת אגנית כח

 ית אחת( ת יד זר)ויסות מים חמים/קרים בע קרמי דו כמותימנגנון יהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מערבל /מיקסר בעל  וחמים וללות למים קריםכל הס  (ג)

 התקינה הרלוונטית בארץ. ם העומדים בכל דרישותלמים חמי ותסדר 3קונה מתוך לבחירת הויכללו "חסכמים". 

היה מסוג המטבח יפרח והם ימוקמו על מישור משטח העבודה או הכיור. ברז -זים מדגמים מיקסיותקנו בר בכיורי הרחצה ובכיור המטבח -

  .ס"מ  15עומק ס"מ  15נה גובה ס"מ. מידות ברז רחצה תהיי  25גובה  ס"מ, 20ברז נשלף במידות להלן. עומק 

 מוט ה מתכוונן,, מתלולל צינור שרשוריכ ר,מיקס מהקי ,דרך( 3רב דרך )אינטרפוץ  - חמים וקריםים ללה למקן סותות :מקלחתה אבת -

  טרבקו ש מקלחתראמ וס" 30דייר, זרוע מהקיר באורך הרת ן ולפי בחילחילופיו אומזלף.  תלפחו  ס"מ 60ופי ומוביל אנכי באורך לקה טלסקהח

 "מ.  ס 15

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

 .לבן :גוון הקבועות (ה)

 בדופן חיצונית  4"פתח , : הזנת חשמלהכנה למייבש כביסה הזנת חשמל.קוז,  נקודת מים )קרים(, חיבור לני  :הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת (ו)

 .ה יס הגנה ומשקולת סגיר, כולל תרכביסההמייבש מ דיםפליטת א לשרוול

 קערת המטבח.  רז והכנה לחיבור לביוב, ולסיפוןבלמדיח כלים כוללת:  הכנה (ז)

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

 קת מהרשת העירונית. המסופ מים בטמפרטורהקרי : מים קרים (ט)

 יור.  מוקם על מישור משטח העבודה או הכ= קרי ברז המ פרח וע.קב שרוול אש ברז הנשלף מתוךרנשלף =  (י)

  ם לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת. )מיקסר( = ויסות מי מערבל

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

 

 , ברצפה,הבניין( שותפים לכללמו)בחלקם יתכן ורת לקולטני ביוב צנרת ופתחי ביק: אחר לכל צורך ציה נוספים בדירה, אביזרי אינסטל   3.6.1

 אש(.  וכמות, עפ"י דרישות כיבוי  )מיקום כיבוי,מתזי יתכן האינסטלציה.  במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס, ירות או בסמוך לתקרהבק

 בין   פיקודלהעברת גז וכבלי וצנרת  מפוצלאו ו/ יני מרכזילמזגן מ יה. ניקוזטת מהנדס האינסטלצלפי החל ,מיקוםב ארון למחלקי מים

 .  למאיידהמיועד , עד המיקום המיקום המיועד למעבה
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 הערה:

או " ורותעמודים או ק"דמוי התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות  יחייבו ידרשו(, ככל ש)בוי, הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי 

  .מוך לקירות ורצפהבסו/או לקירות ותקרה  בסמוך  ,"ספסלים"

לכן  פתחי ביקורת, ו  תכן וידרשו י   ן ניי הבמהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה  תיש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיו  ,בנוסף

 וקה. תחז רכי גישה לצ צוע פתחי ביקורת אלו, אין לחסום אותם ויש לאפשרבי שיידרבדירות בהם 

 

  ארית, התקנתה תהיה בהתאםלנדרשה מערכת סותהיה לפי הוראות כל דין. באמצעות מערכת לדירות  הספקת מים חמים :מים חימום   3.6.2

 .  579לדרישות תקן ישראלי 

לתכנן   מאפשרהל מפסק חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכול הכוללן מכל אגירה )דוד( לכל דירה יותק      3.6.2.1

 את זמני ההפעלה. מראש 

   חימום , יעשה חימום המים באמצעימצעות מערכת סולאריתאב לדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים    3.6.2.2

 . מר(ים )טייהתקן קוצב זמן לחימום המ לרבותבתקנים הקיימים בעניינם. סופקים באמצעותם עומדים אחרים, ובלבד שהמים המ  

 הוראות כל דין או מהמפורט להלן לפי המחמיר מבניהם. יכל האגירה לא יפחת מנפח מ 3.6.2.3

 ;ליטרים 150 -ריםחד 4,5,6בדירות  ליטרים, 120 -יםחדר 3 בדירת :תבקיבול למים חמיםאגירה )דוד(  לכי מ 3.6.2.4

      לציה.מהנדס האינסט תכנוןי גג עליון לפ או לה בסמוךו שירות אבמקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת  :מיקום הדוד 3.6.2.5

 כיור נטילת ידיים. ת. מקלחקערות מטבח ורחצה,  :חיבור מים חמים לכלים 3.6.3

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

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

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

 : פלסטי או אחר.כיםשפלסטי או אחר, פ: דלוחין   

  ועד נקודת הגז בדירה ממקור הספקת הגז , מחיר הדירה יכלול צנרת גזיש: נקודת הגז במטבח עדגז ו ה ה ממקורצנרת גז בדיר 3.6.7

   .מונה גז דירתיהראשית במטבח וכן הכנה ל

 : יש. ירההכנה למונה גז לד  3.6.8

 

  הערה:

או במיקום  ,ת המגרשכני בת וארבתיאום עם חברת הגז ובמיקום הקיים במגרש והמת עי/ים מרכזי/יםמצעות צובר/ים תת קרק סידור בא

 . הרת הגז ותחזוקתהנאה מתאימה לחברת הגז, לעניין הנחת צנ הצורך תינתן במגרש זיקת אחר שיקבע ע"י החברה. במידת

נים או צנרת של מערכת גז מרכזית שנועדו לשמש את כל בעלי , מיתק1969 -, תשכ"ט מקרקעיןה )ב( לחוק ה59לס' מובהר בזאת כי בהתאם 

 . המשותף  שרכוחלק מהלמעט מיכל, מונה או וסת הניתנים לפירוק, יהוו או חלקם, הדירות 

 

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

 ון, ראה נספח ג'דות טלפמאור, בית תקע ונקו מחיר זיכוי לנקודות 
 

 ום מיק
 נקודת מאור 

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
דרגת   רגיל,

 ההגנ
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;הטלוויזי 

 ;שורתתק נק'
 .פון נק' טל

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה  יסהכנ
 מבואה  או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

  חדר לתאורה מפסק  -
 . מדרגות 

כולל   מל דירתילוח חש -
 סגירה )ניתן שיהיה בסמיכות 

 לכניסה או למבואה( 
 . ת כולל שקע רון תקשורא -

 טלפוניה/טלוויזיהארון  -
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 ום מיק
 נקודת מאור 

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
דרגת   רגיל,

 ההגנ
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;הטלוויזי 

 ;שורתתק נק'
 .פון נק' טל

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 דיור  חדר
 כלאו  ופינת

2 3 - 

 
 
1 

1 

תוספת    -תריס חשמלי תוכנן  
חשמל להפעלת   נקודת

   התריס 
 ( שמש )ראה גם מרפסת 

 1 ח מטב

 
 
 
4 2 

במעגל  , כ"א 3
 פרד, עבור: נ

ר, מקרר  מדיח, תנו 
זי עבור  תלת פא  1+

 כיריים חשמליות 

- 

  מעל מיקום בתי התקע יהיה 
משטח העבודה ככול  

האפשר ובהתאם לתכנון  
  בתי התקע עבור  .המטבח

יות ועבור  כיריים חשמל 
המדיח ימוקמו מתחת  

 למשטח העבודה. 

 ממ"ד
פי  נורה ל מ

הנחיות פיקוד  
 העורף

 פקע"ר  לפי תקנות  1 1 - 3

 כללי חדר רחצה
 (תלחמק)

1 
 )מוגן מים( 

- 1 

1 
  תנור(לבית תקע  )

 +2 
  44IPבדרגת הגנה 

ונת כביסה  למכ
 ש ולמייב

- 

+  תנור חימוםבית תקע ל
פסק  התקן קוצב זמן הכולל מ 

מיקום עפ"י  ש בלדוד השמ 
 התכנון.  

אוורור מכני + מפסק היכן  
 שנידרש 

 

 שמש  מרפסת
1 

 )מוגן( 
- 1 - - 

מפסק  חשמלי + כולל תריס  
 ידני. פתיחה    + מנגנון 

 מחסן
 ( שהוצמד)ככל 

1 - 1 - - 

כאשר מדובר במחסנים  
מודי דירות, אין  שאינם צ

מניעה מבחינת משהב"ש  
שהזנות החשמל של כל  

נה  יחוברו למו  המחסנים
ותף ונפרד למחסנים  מש

ה  בלבד או לחילופין יותקן מונ
להחלטת  נפרד לכל מחסן, 

 כר ועפ"י בחירתו. המו 

 ביסה כ מסתור
 ם()באם קיי 

- - - 
1 

 )פקט הכנה למזגן( 
- 

 
- 

 

  הערות לטבלה ואחרות

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

  אחד, נספר כל שקע בנפרד(. תר בפנלי שקעים או יו )שנ גיל.ניזון מזרם חשמל רקן חשמלי הע" בודד לחיבור מת= "שק בית תקע מאור )רגיל( (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5החיבור יבוצע בכבלים 

 שקעים יכול להיות מחובר עם עוד ניזון מזרם חשמל רגילה מלי יבור מתקן חשלח עם כיסוי, מוגן מים שקע בודדמוגן מים:   בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5בכבלים  ר יבוצעהחיבו בנפרד(.כל שקע  תר בפנל אחד, נספרקעים או יושני שקרי )

  –ויזיה ת טלומחשבים, נקודבין  –ת, מגיעה קומפלט לחדר וכוללת נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת נקודו  3  טלויזיה תקשורת וטלפון =נקודת  (ד)

ה לרשת  ור הדירללא חיבדין.  על פי כלבלים. הכול כנדרש ת שידורי כ שרות לחיבור לקליטחיבור לקליטת שידורי חובה, כאמור, ואפ

 סוי. כולל כי 1מודול  55וקופסא  מריכוז התקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר אינטרנט. נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה/הטלפונים

 הדלקה אחת.  כולל נקודתאהיל/ ארמטורה(,   -ית נורה על גבי קיר או תקרה )ללא נורה וכיסויבאור נקודת מ (ה)

לכמות   ושאינם תוספת' השל נקודות המאור )בתקרה או קיר(, המצוינים בסעיף  לאופן ההדלקה ור בלבדתא  לקה כפולה=מאור הד נקודת (ו)

 '. המאור המצוינות בסעיף ה נקודות

ה  בדרגת הגנוגן מים יזר הקצה מל חשמל נפרד אך אבבית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגאו אחר=  IP44ה ת הגנעם דרגו רגיל בית תקע  (ז)

 גבוהה.

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

 .בקיר

הט" )ספירלי(.  לא "תנור ל"מפזר חום" ו יר(,יותקן )באחריות הדימעל דלת חדר הרחצה ם נמצאת חימו ההכנה לתנור  באם הכנה לחימום = (ט)

 ההכנה לתנור חימום כוללת שקע מוגן מים.  לא מסופקים ע"י החברה. י חימום יודגש כי אמצעיעת ספק למנ



 מותנה בהיתר בניה 
נו ו   ך לפני קבלת היתר מפרט נער   כנון ע"י רשויות הת   יים רק כפוף לשי

 

                        _______ ____                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

   , ג' ב'א',   נספחים

 28  מתוך  21 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה  -כן ר למשת מפרט מכ  /*J  דגם   /חדרים   2ת דיר /205,206מגרשים באר יעקב    בע"מ/ זוהר וצפריר שרבט יה/נמסד לאיכות הב

 

דליקים/מכבים את אותה/ם  ריחוק ביניהם, אך מאים בם שונים הנמצנקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדי  =חליףמ (י)

 מאור.  דה/ותנקו

רון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה תחובר ישירות  אזית באן נקודת תלת פתותקזי= וללת חיבור תלת פאמגורים הכ בדירת (יא)

 שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי. בית  החיווט לרבות. הנקודה תכלול את כל 2.5/5פסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל למ

 

   .שי: ת מאורו ה: נקוד ית: בכל קומדרגות/ מבואה קומתחדר מ 3.7.1 

)באם אין  מדרגות או חדר ה קומתית צן מתוך הדירה להדלקת אור במבואהלח יש. קת אור: חצני הדלל יש. מאור: גופי 

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

 י. כולל כיסו 1 מודול 55הכנה בקיר וקופסא ועד נקודת הכה מריכוז תקשורת נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משי :לפון חוץ ט 3.7.2

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

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

  ל שקע רגיל(,)כולדירתי  ולוח תקשורת (עתידלפחות לצורך הרחבה ב מודולים 6-רת מקום פנוי להשא )כוללדירתי  לוח חשמל 3.7.5

 יש.  :מפסקי פחת החשמל. מהנדס פי תכנון ל מיקום: .יש :הדירה בתוך

   כולל קוצב זמן. יש. :שמלי חשמש/מים,  נקודת חשמל לדוד 3.7.6

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

ניסה  ת למערכת אינטרקום בדלת הכהכוללת פעמון, ותשתית פנימית וחיצוני מערכת אינטרקום. : ישמערכת אינטרקום 3.7.8

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

 המגורים בדירה. 

 . ן: איגל סגור )נפרדת(וספת במעמערכת טלוויזיה נ  3.7.9 

  2010-( תש"ע3)מס'  מיתקן לאנטנות תק' יתלקליטת טלוויזיה רב ערוצם לחיבור לכבלי הכנה :טלוויזיהת שידורי הכנה לקליט 3.7.10 

 :  799לפי תקן ישראלי, ת"י  חובה,טת שידורי הבבניין יותקן מיתקן לאנטנות לקלי

 וידואלית )אק"א(. אנטנות לקליטה אינדיוותפת )אק"מ( ומיתקני קליטה משמיתקני אנטנות ל                   

אנטנות לקליטת שידורי החובה אם קיים הסדר אחר מחובת התקנת מיתקן ל ומית רשאית לפטור את החברההוועדה המק  . 3.7.11 

 ניתן לקלוט שידורי חובה בלא תשלום. יהיה  שבכל דירה  המבטיח

 : תקנים אחריםמי  3.7.12 

רפסת שירות, יש  שיר לקיר חוץ לרבות במטבחים הפונים למבמטבחים ללא אוורור ית, בחדרים סניטריים ודרי שירובח -

   י לקיר חוץ, לרבות רפפת כיסוי.ור מצויד במאוורר מכנ להתקין צינ 

ת החשמל הישראלית  ל הדירתית. המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשהחשמ רה של צריכתמערכת לניטור ולבק -

 תנים. זנת תעריפי החשמל המשהותאפשר 

רם )שלושה חיישני ז שמליתבססת כל רכיב המודד זרם חיחידת מדידה בלוח החשמל הדירתית אשר מ :המערכת תכלול

 טי המקבל ומעבד את הנתונים בצורה מקומית ומציגאלחו  צג דיגיטלי , יחידת תקשורת לשידור אלחוטי,עבור לוח תלת פאזי(

  מ' 1.5במקום נגיש ובגובה   את הכניסה,/ במבו ך לדלת הכניסהתקן בפנים הדירה בסמוהצג יו  .אותם בצורה ברורה

 ואת עלותם הכספית.   )בקוט"ש( והמצטברת השוטפת נתוני צריכת האנרגיה  הצג יציג לפחות אתמהרצפה. 

 .3.5 ם סעיף בלת פתחיראה גם בט חה ידנילרבות מנגנון פתי, ים/נקודת חשמל להפעלת התריסכולל חשמלי  ים/סתרי -

 

 דירה: קני קירור / חימום, במת   .4 

 ן. אי  זי מרכ דירתי מיני  מיזוג אוויר 4.1

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

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

 ;הדירה חלקי לכל וקצר יעיל אוויר

 הרצפה  במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה"ת בולר הנדרשות התשתיות עביצו .2

 המאייד וזניק 2.5* 3נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד וכנןהמת  המיקום בין
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 עד ,גבס בלוח יכיסו  באמצעות הסתרה ליכלוייד  למא "צמה"ה מוצא .הכביסה לניקוז מסתור או רצפה למחסום

 .בפועל המערכת תלהתקנ

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום דע המאייד ממיקום קיר פיקודל ריק שרוול התקנת 3.

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

 .המעבים / מעבהה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום .5

מזגנים   להתקנת צנרת ניקוז כהכנה תבוצע גםדרי הרחצה, השירותים והמטבח( מחדרי הדירה )למעט בחבכל אחד  .: איןמפוצלמזגן   .24

 ר ובמילוי הרצפה ומוצאה יהיה תר בקיהניקוז תוסל(. למרחב המוגן הדירתי יבוצע ניקוז מחוץ לחדר. צנרת עיליים )מפוצ

. מקום מוצא הצנרת יוסתר עם אביזר  נון מהנדס האינסטלציהכיור, הכול בהתאם לתכן מתחת לאו לחילופין לסיפועד מחסום הרצפה  

 שתי מתאים וסגור עם פקק. חרו

צעות מערכת מיני מרכזית אחת כאמור, תבוצע יה באמוג לכל חלקקביעת מהנדס מיזוג האוויר תכנון הדירה אינו מאפשר מיז ככל שעל פי          

 ת ניקוז מים.נדרשות לרבות צנרת חשמל, צנרת גז וצנרכלול את כל התשתיות הליתרת חלקי הדירה שת מפוצל/יםף הכנה למזגן/נים בנוס

   .איןערכת מרכזית בבניין: אויר דירתי הניזון מממיזוג   4.3

   .ןאידירה: ימום מים וחימום הירתי עם רדיאטורים למים, בעלת אפשרות להפרדת חגז דעל ידי תנור מערכת הסקה הפועלת   4.4

 חימום הכוללת שקע מוגן. נקודה לתנור דרי המקלחת ואמבטיה תבוצעבח. : איןהפועל בחשמלחימום תנור   4.5

 : אין. םקונבקטורים חשמליי   4.6

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

 : אין.קנים אחריםמית  4.8

 

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

 .: יש)באם נרכש( במחסן  .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר ת )ספרינקלרים(:רכת כיבוי אש אוטומטי מע 5.1  

 .י רשות הכבאותדרש ע"יככל שי: י עשן גלא 5.2  

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

 

 בודות פיתוח ושונות:ע .6

 חניה  6.1 

      : בתחום המגרש;כולםי היתר הבניה. פל: לכל הבניינים סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 אין. (: רט)לפ יות במקום אחרחנ    

 כמצוין בתוכנית המכר. : מיקום לפי היתר הבניה :חניות מספר : יש,פת(ם )פרטית/משותחניה לנכי  6.1.2  

   גת תג נכה רשמיצדירה נכה )עם ה ן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכשחנייה לנכים כמסומ

 כה.לדייר שאינו נדירי הבית וגם נכה, בין כלל  וכשמטעם משרד התחבורה(, ובהעדר ר 

 .  2.11אה סעיף רמקורה:  ניההח רצפת גמר 6.1.3

 יש. : גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר. מיקום  אחת לפחות.: יות לדירהמספר חנ 6.1.5  

   אין. :חניהלבכניסה מחסום  6.1.6  

 פיתוח המגרש  6.2 

 החיצונית  הרחבה .יןינבל  הכניסה למבואת עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת ןתתוכנ  המגרש בתחום רחבת כניסה חיצונית:   6.2.1

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

 . הניתן בעל גוון בהיר ה ככלהריצוף יהי : בטון/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית/: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2  

 . : אבנים משתלבות/ אבן טבעיתחומר גמר .: ישפיםמשטחים מרוצ 6.2.3   

 גינון חסכוני במים בהתאם  תוח()על פי תוכנית אדריכל הפי .יש :צמחיהמצורפת(.  )על פי סימון בתכנית .יש: פתחצר משות 6.2.4  

  להנחיות משרד החקלאות.    

 לת שורשים רדודים בלבד )לא עצים מותרת שתילת צמחיה בעמעל תקרת בטון  )כולה(. טון.במעל תקרות  חצר,   

  (.ולא צמחיה עמוקת שורשים   
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 יש.  :כולל ראש מערכת ממוחשבבמגרש  השקיה מערכת 6.2.5  

 לשטח  ונההכוכולה/חלקה( מעל תקרה לפי תוכנית המכר )חצר,  :מחדריציאה לחצר ; יש:  הגן  לדירות חצר, צמודה 6.2.6  

 לא מערכת השקיה.  לא מגונן ול   

 יעשה ע"י הרוכש בעת  משולי הבניין (מים  רחקתחצרות פרטיות )להב: סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע הערה   

 .  רטיתסידור הגינה הפ    

 , שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים, ), חלחול ביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז, :  לדירת גן  משותפות, בחצר הצמודה מערכות פירוט 6.2.7  

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

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

 מכל צד.  ס"מ 30היציאה בתוספת מ' ולפחות ברוחב פתח  1.20ל לחצר הפרטית יהיה משטח מרוצף בעומק מינימלי ש   

 ודרישת הרשויות.  תר הבניה לפי היחומר:  : רשגות של המ/גדר בחזית 6.2.9  

 . רהולפי קביעת החב  אושרתתוכנית הפיתוח המ לפיבגובה ממוצע    

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

 

 מערכות משותפות .7

 מערכת גז:  7.1 

 המתואר בתוכנית   ובמיקום ,אום עם חברת הגזת, בקרקעי -גז תת י/צובר באמצעות רכזיסידור מ ה לאספקת גז:הכנ   7.1.1  

 ת הנאה  וזיק נהדת הצורך תינתבמי המקומית. ות הרשות"י דריש עפ ו/או בע ע"י החברהאו במיקום אחר שיקהמגרש או הבניין    

 בבעלות חברת הגז.הינם  ,ר/י הגז כאמורמובהר בזאת כי צוב  תחזוקתה.להנחת צנרת הגז ו    

 ;יש: מרכזי לדירה ורקממצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6סעיף ) 4ראה טבלה : קוםמי : יש. צנרת אספקת גז בתוך הדירה 37.1.  

 :כיבוי אשורים לסיד 7.2 

 כיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. ע"י רשות ה ככל שידרש :י מדרגות/ת להפעלת לחץ בחדרמערכ 7.2.1  

 יות יועץ הבטיחות.כיבוי והנח"י דרישות רשות הע שידרש ככל: במבואות/פרוזדוריםעשן  מערכת ליניקת 7.2.2  

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

 וי והנחיות יועץ הבטיחות. לפי דרישות רשות הכיב: יש. ות ארגזי כיבוי ותכולתן עמדות כיבוי לרב 7.2.4  

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

 יבוי בשטחים משותפים)הידרנטים( וארונות כ , ברזי כיבוי אש כיבוי ו  גילוי  מערכותהכבאות, לרבות כל סידורי הערה:      

 ות רשות הכבאות. מיקום וכמות לפי דריש פרטיים, או     

 יש.  :בחניוניםאוורור מאולץ  7.3 

 אין. : זנת הדירות()לה מרכזיתרכת מיזוג אוויר עמ 7.4 

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

    ההכניס דלת ליד הקרקע בקומת מוימוק הדואר תיבות מיקום: לדואר שגוי. 1וועד הבית, ל 1לכל דירה,  :ות דוארתיב 7.6 

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

בבניין   הדייריםחדר/ים לשימוש כלל  ם(,משותפיבחלקים )ערכות תאורה מאגר מים, ממים,  ת: מערכות סניקה ומשאבויתקנים אחריםמ 7.7 

 וכנית המתכננים והיועצים.תלפי  מיקום וכמות: .וכו'  סמוכים לטובת הבניין ניםבבנייאו  נים סמוכים,יולטובת בני   

 

 ית מבנה למערכות תשתה  חיבור .8

 ת הרשות המקומית.י הנחיולפ: חצרל  נפרד ה מיםמונ: יש; לבית אשי רמונה מים : יש; חיבור לקו מים מרכזי  8.1  

 יש.   חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 ; יש. חשמלבהתאם להוראות חברת ה ,החשמל חיבור הבניין לרשת 8.3  

 . הטלפונים חיבור הדירה לחב'כולל שה להיתר(: לא הבניה )בקתכנון ולתקנות ה  אםבהת :ה לחיבור הבניין לרשת הטלפוניםהכנ 8.4  

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

 פועל עבודות שביצועם ב. במחיר הרכישה כלוליםוז, דרכי גישה, ומכים, ניק ה, קירות ת: כביש, מדרככללי הגובל במגרשפיתוח  8.6  
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 החברה.עשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות י  

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

 . יש: מיקום למחזור אשפה

 .בלבד קומות יבבניין רב  ,יש :בקומות המגורים קומתי  ופתח )שוט( מצנח אשפה

 . יתהרשות המקומ  ע"י: פינוי אשפה

 

 ש( )בכל מגר רכוש משותף .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 תוכנית המכר. ותפים בבאם סומנו כמש : תפיםמקומות חניה משו  9.1.1   

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

 לפי החלטת בחברה.: אינם צמודים לדירותמחסנים ש 9.1.3   

   ;מ"ר 14-לא פחות מ בשטח: :5,6ניינים בב; מ"ר 20-בשטח: לא פחות מ :1,2נים בבניי . יש: י( בקומת כניסהוב מבואה )ל 9.1.4   

 יש.  : מבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

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

   ;1  :5,6בבניינים ; 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 דירתייםיש מרחבים מו אין. :קלטממ"ק/ מ 9.1.9   

 אין. : חדר דודים משותף 9.1.10   

 תדרוש רשות מוסמכת  אחר ש תקןוכל מי,  סולאריותת מערכו :( כגוןשותפותמ ו/או)פרטיות  : יש מערכות טכניותגגמיתקנים על ה 9.1.11  

 . על פי כל הדין   

 . ; יששטח ללא גינון  .: ישגרשושטח פתוח בתחומי המ חצר 9.1.12   

 , מרכז מחזור אשפה וחדרים טכניים תקשורתכות לרבות חדרי מער: וש משותףמיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכ 9.1.13   

  מכר. ה מסומנים כרכוש משותף בתוכניותהזה, ים במפרט מפורט בפרקים אחרכוומתקני אשפה     

 

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

 , )מילוט(.י מדרגות/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 יסה. לובי בקומת כנ 9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 על הגג. המשותפים() השונים המיתקנים ה מחדר מדרגות אלישג 9.2.6  

 אל חדר מכונות.גישה מחדר מדרגות  9.2.7  

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

 .על הגג ותפיםמש התפוס על ידי מיתקנים –גג חלק ה 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 (. ים בדירותיש מרחבים מוגנ -ין)א .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 משותף. וגדרו ע"י החברה כרכוש ככל שי חדרים טכניים וחלקיםעט חניות פרטיות, קומות חניון למ: חלק אחר 9.2.12  

 

 בית משותף  9.3 

 ת  רות(, המוכר דירה בבית משותף או בביחוק המכר די –)להלן  1974 – דהמכר )דירות(, התשל" לחוק 6בהתאם לסעיף  )א(  

 המצוי  התקנון של   ל או משנה הוראהלהחיל על הבית מבטשותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו שם כבית מהמיועד להיר     

 ניינים:אותו עניין; ואלה הע המכר פרטים על או לצרף לחוזה ניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרטהמתייחסת לע    

 ותף;מש הוצאת חלק מהרכוש ה (1)    
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 ק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; רו של החלשיעו (2)   

 ם המחויבים בקשר אליו; בשירותיוצאות הבית המשותף ושיעור ההשתתפות בה  (3)   

 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;  (4)   

 )א( לחוק המכר דירות; 3ור בסעיף השיכון בצו בדרך האמ כל עניין אחר שקבע שר (5)   

 ב  שהתחיי מור בחוזה המכר, כמי יראוהו, על אף הא  קטן )א(  יין מהעניינים המנויים בסעיף טים על ענמוכר שלא מסר פר ב()  

 המשותף.   המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הביתשהוראות התקנון     

 

 תף הצמוד לדירה: שיעורו של החלק ברכוש המשו  9.4

 . ם לדרישת הרשויותתאם לחוק המקרקעין ובכפוף לשינויים בהבהתא

 

 רי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית:סד 9.5

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

 

 :וצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו שיעור ההשתתפות בה 9.6

 שת הרשויות לשינויים בהתאם לדרי בהתאם לחוק המקרקעין ובכפוף  

 

 הבלעדית של החברה.צמדו לדירות בבית המשותף לפי קביעתה משותף ויומוצאים מהרכוש ה רשהחניה שבתחום המג עמדות .א

 החברה.  ת המשותף לפי קביעתה הבלעדית שלתף ויוצמדו לדירות שבביוש המשוהמחסנים יוצאו מהרכ .ב

 לעיל(.  9.2.9גגות )למעט החלק כאמור בסעיף מרפסות ו .ג

 תף.  שומוצא מהרכוש המ )ככל שיש במגרש( איםחדר השנ .ד

 

 

 ותף. פים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשסמכים נוסמ ספח א' נ

   .ת כלליותהערו נספח ב' 

 . זיכויים לת טב      נספח ג'
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 רות מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדי – 'נספח א 

 

 המפרט: ק בלתי נפרד שלפו כחלת אלו יצוריותוכנ 10.1  

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

 המשותף בקומה. הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן ממה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטתכנית הקו 10.1.2   

 בקומה. ותף הכוללת סימון הרכוש המש 1:100 -מידה לא קטן מ ת בקנהומה טיפוסיק  תכנית 10.1.3   

 ון הרכוש המשותף  הכוללת סימ 1:100 -בקנה מידה לא קטן מ רתף ות מפולשות; קומות מת כניסה/ קומתכניות קומ 10.1.4   

 . 1:200ן לקנה מידה בצילום מוקט  ושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף    

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

משותפת   חצרהכוללת סימון  1:250ת היתר בניה בקנה מידה בלהמקומית לקשהוגשה לרשות   תכנית המגרש כפי 10.1.6   

 צמודות. וגינות 

 

 ן לרבות על פילכל דיבהתאם סור לממרי הגימור, שיש ת ולחו ורכלכל המע ושימוש בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:    

 גימורם. בי הדירה על לתחזוקת כל רכיפעולות שוטפות  א()   

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

 יות וכיוצא באלה.מערכות אלקטרומכנ    

 טפות ותקופתיות, אם נדרשות. יון ביקורות שוות ואפ תדיר  )ג(   

 ר. ספק ומספר טלפון ליצירת קשת שמות יצרן/תקנים בדירה, לרבו ת המו ציוד ומערכו ודות אחריות שלמפרט טכני ותע )ד(   

 

 ימור של  מרי הג מערכות וחוה שלהוראות תחזוקה תכנית ו   ה בבנייןהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונ 10.3  

 עניין: בהמכר דירות  ק פי חו ין לרבות עליין שיש חובה למסור בהתאם לכל דהבנ  

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

 מיזוג   ותות, מעליות, מערכמערכות בטיחהשירות המותקנות בבניין לרבות חזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות ת )ב(   

 באלה.וצא ו מכניות וכי, מערכות אלקטר אוויר   

 דרשות. אם נ ופתיות,רות שוטפות ותקאפיון ביקודירות ות )ג(   

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

 מיליה. יפקסומספר  וןלרבות מספר טלפפיתוח המערכות וה, תכננים של הבנייןרשימת צוות המ )ה(   

 מל ותקשורת, מערכות בטיחות  חשאינסטלציה סניטרית,  ות בלבד שלתפ ( למערכות המשוAS MADEיות עדות )תכנ )ו(   

   רוכש הדירה האמורהמוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על  אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח. ומערכות   

 מינויה. נה שתמונה( מיד עםו הקבועה של בעלי הדירות )הראשוציגות הזמנית אותם לנלמסור א   
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 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

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

 . 2010-( תש"ע3טנת תק' )מס' מיתקן לאנ .2

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

 לקליטה אינדיווידואלית )אק"א(.              

ים הסדר אחר המבטיח שבכל קיאם  ת שידורי החובהמיתקן לאנטנות לקליטבת התקנת מחוהחברה רשאית לפטור את הוועדה המקומית  .3

 .תשלוםדירה יהיה ניתן לקלוט שידורי חובה בלא 

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

 עוברות. 

)ברזל( ת מינרלים וכן התחמצנו  ,"עיניים" בדלי מרקם, גוון, גידים,ת טבעיות כגון: היתכנו תופעולתקנים,  ובכפוף טבעית, בריצוף וחיפוי  באבן .5

 המקצוע  ולכללי התקינה לדרישות בכפוף  הכול .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

קיטום פינות  או שיפולים לא יבוצע/בחיפוי קירות ו. ים הישראלייםבחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנ .6

 .)גרונגים(

רכות העמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מעללמניעת ספק יודגש כי באם תידרש החברה  .7

ת ובזכו לצורך גישה, כן ןלרבות שימוש במתקני הבניי  תהמשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשי

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

 חות או סגורות. מור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחל איסור ח .8

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

 ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד. ים בלבדונפרד למחסנ הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף 

אך לא   ים ליצור הפרעהלל ועלולית כביסה, מקטינים החהאוויר באם יותקנו באזור תלי  של דוד המים החמים ויח' מיזוג  מםמיקו  .10

 פחות מן הקבוע במפרט.

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

 התקנות לרעשים ומפגעים. 

התקין מערכת מיזוג אוויר לרבות הנמכת  בדירה, והרוכש ירצה ל( אוטומטית )ספרינקלריםוי אש קיימת מערכת כיבויתכן והואיל   .12

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

  נתדירה לרשות הקונה וזאת על מהמוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת ה כי יש לאוורר המרחב  חשוב להדגיש .13

 .שוי המרחב המוגןות הבטון שמהם עבאגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצא בקיר  אלהימצאשר עלול  לסלק שרידי גז ראדון

  נים, מחס ת המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון גינות, חניותיתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרו .14

 טת מתכנני ויועצי הפרויקט. יקומן יקבעו עפ"י החלומרפסות פרטיות, מספרן ומ 

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

 הבניין, ומהווים חלקים משותפים.  

 אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.עה המרוצפים באריחי "ם, מעברים ואפילו דרכי נסייליברכבים כבדים על שבנסיעה  .16

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

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

[, תגברנה הוראות  11.12.2017 – 12]מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1הוראות נספח ג'לה בין הוראות המפרט במקרה של סתיר .19

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

 נה ההוראות. תגבר
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 זיכויים  טבלת   –' גנספח 

 

 
 חדות הערות מיו

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

 כוללים מע"מ.  להלן  המחירים הנקובים .2

 
 :  מקרא

 יחידה.   -יח'

  מטר אורך.   -מ"א

 
 

 תכולה נושא 
 ללי לזיכויערך כ 

  כולל מע"מ 

 מטבח ארון 
ו, משטח העבודה, חיפוי בגובה  ארון המטבח  עצמ

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

 מ"א ₪  1,000

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

 הדירה()לפי הקיים בפועל 
 חידה  ₪ לי 200

 ליחידה ₪   75 --- נקודת טלפון 

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

 מעגל נפרד / כח(. 
 ליחידה ₪   125

 דלת כניסה 
 למרפסת שירות 

 זיכוי בגין כנף הדלת בלבד. 
 ף בפתח. חובה לבצע משקו

 ₪ ליחידה  750

 
 

 


