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

 באר יעקב שם האתר 

  
 *O8 דירה מדגם 

  
 חדרים  4 מס' חדרים 

  
 32, מס'  קומה 

  
 6,9 דירה מס' 

  
 "( גבוה"  רים מגו ) 8 ן יסוג הבנימס' / 

  
 215 מס'  מגרש 

 

 זוהר וצפריר שרבט בע"מ

 07.10.2021ך: תארי 
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 ם י נתוכן עניי
 

 פרטי זיהוי פרק א.
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף 
 .(2.1-2.2הקונה רוכש )ת שזכווהבעל הקרקע   :2סעיף 
 . ניהן וחחסין, מ ה בבנימיקום הדיר  : 3סעיף 

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

 
 ביזריה ין, המבנה, הדירה, ציודה ואיאור הבנית פרק ב'. 

 
 . (1.1-1.6כל קומה ) של ודהומות ויעקניין, ה הב אורית   :1סעיף 
 . (2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף 
 מר ואביזרים.אור הדירה, חומרי הג ית   :3סעיף 

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

 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת )  ,(5)טבלה  : 3.7יף עס
 (. 4.1-4.8)בדירה  מתקני קירור/חימום   :4יף עס
 . (5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )   :5 יףעס

 . פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 
 (. 6.1.1-6.1.6חניה ) : 6.1סעיף 
 (. 6.2.1-6.2.8) פיתוח המגרש : 6.2סעיף 

 .רכות משותפותעמ   :7 יףעס
 .(7.1.1-.7.1.3מערכות גז ) : 7.1סעיף 
 (. 7.2.1-7.2.5י אש )סידורים לכיבו  : 7.2סעיף 
 חניה.    תפיץ במרולאוורור מא : 7.3סעיף 
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  : 7.4סעיף 
 הדיירים. אויר בחדר/ים לשימוש  : מערכת מיזוג7.5סעיף 
 .דואר ת תיבו : 7.6סעיף 
 משותפות נוספות.  ערכות מוים נקמת  : 7.7סעיף 

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

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )י ת : 9.1 ףסעי
 ( 9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  : 9.2סעיף 
 משותף )רישום ופרטים(.ת בי : 9.3סעיף 
 מוד לדירה. כוש המשותף הצ רבלק חהשל  ורו שיע : 9.4סעיף 
 הבית.    בדבר ניהול  טותהחלסדרי קבלת  : 9.5סעיף 

 רותים המחייבים בקשר אליו. יהבית המשותף, ובשבהוצאות  תעור השתתפו יש : 9.6ף סעי
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  : 9.7סעיף 

 
 נספחים

 
 . ףשות ת המ יגות הבולנצי שיועברו לקונה כים נוספים מסמ נספח א' 

 . הערות כלליות ב'  חפנס
 זיכויים. תנספח ג'   טבל

 

 
 



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

 

                       _________ __                                             ____________ 
 חתימת המוכר                                                             קונהימת החת           

 

   ' , גב'א',  ים פחנס

 29  ך תו מ 3 'עמ 07.10.2021  :תאריך / 12ש מהדורה "משהב  -כןמשת כר למפרט מ /*O8דגם    /דרים ח  4ת  דיר /215 ש גרמבאר יעקב    "מ/בע  בטוצפריר שר זוהר  יה/הבנ יכות א ל דמס

 

 8O* : מדגםדירה  . באר יעקב  שם האתר: 

 חדרים  4 : מס' חדרים   

 __ דירה מס':   

 __ : מס'  מה קו  

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   יהחנ   

 ( "גבוה"  מגורים ) 8 : סוג הבנייןמס' /   

 215 מס':  רש מג  

 
 

 מכר"   "מפרט 

 1974  – ד לפי חוק המכר )דירות(, התשל" 

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 למבנה ולדירה( התאמות והבהרות הנכונים כולל)                           

 

 

 ( "החברה"או  ת"/וכר"המ ןהל)ל    "מ בע שרבטצפריר זוהר ו:  בין זה לחו  נספח

                                              ת.ז          לבין:

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

 

       מתאריך:

 

 פרטי זיהוי     א.
 

   המשך.המקומית ב יקבע ע"י הרשות :ת' בי ומס  רחובבאר יעקב  :ובשי  .1   

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

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

 .1019תמל/החלה במקום:  תכניתה  1.2

 

 אל )ר.מ.י(.קרקעי ישרמ תרשו :רקעקהל בע .2  

 .חכירה :הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .שראלמקרקעי י רשות :שם המחכיר  2.1

   _  __: כירהחהתחילת תקופת     ___ ה:תקופת החכיר  2.2

 

 ( "ירהד"ה ןל)לה ה:דירה מס' וקומ .3

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

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

 :ים אלהללכ לפיהמחושב ו  _______מ"ר  :ה הואשטח הדיר

 הדירה. חוץ של קירות ההעוברים על פניהם החיצוניים של  הנוצר על ידי הקווים בתוך המצולעטח הכלוא שה )א( 

   –לעניין זה 

  ותף מש שטחבינה לבין  ירה לבין מרפסת השמש,דה ת בין ו, לרבוצה להמה שמח ביןה לקיר המפריד בין הדיר  –" קיר חוץ " (1)

 ת אחרת.תוכני ורה א יד בקומה או בינה לבין 

 החוץ; במרכזו של קיר רה אחרת יעבור קו המצולע האמור הדירה לבין די ץ מפריד ביןשר קיר חואכ

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

 דירה.ב כל המפלסיםסכום שטחי  הירה יהיח הדטש דירה;כל מפלס ב פורט השטח לגביוי ושבבדירה רב מפלסית יח  (ב)

 והאופקיים;  ים המשופע המשטחיםיטל האופקי של כל לפי הה  חת בלבדשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)

 . המדרגות מהלך  ו עולהס  שממנמפלף לח יצור השט

  1970 –"ל ת(, התשואגרונאיו  , ת תריה)בקשה לניה בהוכנון ואם לנדרש בתקנות התבהם תשגוים  בחישוב השטח ייכללו רק השטח (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.   –)להלן 

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

 

 :י משים את הדירה באופן בלעד המשאו ט שטחים נוספים המוצמדים לדירה ו רפי  .6

]קירוי הכוונה למשטח מלא דמוי תקרה )לא פרגולה(  השמש מקורה  תמתוכה מרפס ._______מ"ר:(1) שמש בשטח תמרפס .16

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

 ; מדת(המוצ )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)תי בשטחירמרתף ד .46

 אין. : גג מוצמד לדירה בשטח 6.5

 אין.: (4)טחשבחצר מוצמדת  6.6

 : שטח(ו)מהות  יש לפרטם  לעדי באופן ב ים את הדירהשממש ם או די מצ נוספים המו  חלקים/אזורים,/שטחים שי  אם 6.7

 (. הדירה תצפס רך ממפלסתור יהיה נמומסומן בתוכנית המכר. )יתכן ומפלס רצפת המכל שכ :הכביס מסתור

 

  .ן והתקנו לאישור הרשות המקומית וף בכפקע, רקקומת לבניין בחיצוני  ות המכר כשטח משותףי נ: על שטח המסומן בתוכהערה

וכסאות, שימשיות וצלונים וכו' בצורה ובמיקום  חנות , שולם, סגירת חורףגון: דוכני רי כשימוש מסחרשאית לתת   תהיההחברה 

 החלטתה.לפי 

 

 : טחיםשה ובי ישת לחהערו 

  צולע הנוצר על ידי הקוויםמהך בתו אוהכלשטח הרצפה מרפסת הוא ת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1

של קירות הדירה  ם החיצוניים ניהועל פרפסת הבנויים של המאו המעקים חוץ ל קירות ההחיצוניים שיהם ל פנע םירהעוב

 הגובלים במרפסת.

הרקיע   ו לאורלשמש ו/א אשר מידת חשיפתה  ,הלק חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,הנווהכ "שמשת מרפס"בהר כי ומ

 ה כדישיש ב לה חוצה והן מ רקעקה  וםהי הן בתחה פיזית כלשבנייוף לכפבו ן יחסית לשושנת הרוחותבבניי  ומהמיקוף לפכ

 .שיפת המרפסת לשמשחלהשפיע על 

  בינו לבין חלק של דירהד מפרי  המחסןבתוספת שטח הקירות; כאשר קיר  ןחס המ קירות וא ביןשטח הכל, הוא השטחו של מחסן  .2

 ו. אהקיר במלושטח יכלל יתף  בשטח משובל גו ןהמחסר יק  הקיר; כאשרמחצית הרוחב של ל תחתשמ השטח קר אחרת ייכלל

 ס"מ;   20  בעובי וץהח תלקירומתחת תיאורטי ץ של המרתף בתוספת שטח , הוא השטח הכלוא בין קירות החומרתף שטחו של .3

  כאשר קיר ל הקיר;צית הרוחב שלמחחת שמת חטייכלל רק השת ד בינו לבין חלק של דירה אחרירכאשר קיר המרתף מפ

 במלואו.  הקיריכלל שטח י משותף שטח בל בף גורתמה

ט  ע במפריופהמ חצר ח הבין שט  5%עד  יה בשיעור שלי, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סט כולל חצרשטחה של  .4

 המכר לבין השטח למעשה.
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 סטיות קבילות: .7

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

ולה  עשה; ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדטח למין הש בו 6-ו 5שטח כמפורט בסעיפים בין  2%סטייה בשיעור של עד  )א(  

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף 

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

     

8. 
 בע"מ.  םי אדריכלימילוסלבסק "(:האדריכללן " )"לה להיתר הששם עורך הבק

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

 office@milosarc.co.il :לא"דו  
 
 

9. 
 . ע"מם בנדסיהמש. בן אברהם    :"(המהנדס)להלן "  ון השלדנכשם האחראי לת

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

 
 info@benabraham-eng.co.il :לדוא"

 

 

 אביזריה תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ו ב. 

הבניין או  יתחז  ו אתנש שלא י , בתנאיבבניין וחלקים אחרים חרותאת רוהכניס שינויים בחלוקה פנימית של דילי רשאהמוכר     *

 . ף ת שטחים ברכוש המשו

 אם יש כזה  הישראליהתקן  שותכל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרי  *

 

 ןנייהבר ו אי ת .1

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

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

  קומות מגורים.

  ותיר למסחר ולשרקע כולל קומת קה ,(215)במגרש  4או בנין  (214ש )במגר 3ן בנישם וע בהיד  גוריםמות" לקומ ברבניין "

 ם.יד רומש /וקהעסת /למסחרמשמש  קומות"הלבניין "רב  נושקכמו כן בניין נוסף   קומות למגורים. 18 ועוד

 .(1מס'  בטבלה )כמפורט קומות מרתף לחניה ושרות 2-3  מעל ,מגרש בכל ניםהבניי תשלוש

 י. אגפ-רב דחאותף שכבית מ הבנייניםשלשת ירשמו  בכל מגרש

 

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

 דירות למגורים;   13 :7 מס'בבניין הגבוה 

 ;   ת למגוריםוריד 15 :8מס' בבניין הגבוה 

 ;ים בלבדהכוונה למגור, (*)דירות

 

 ,מגוריםלועדו שנם י רחד תכרעאו מחדר  -""דירהנאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - ד( התשל"דירות)לפי חוק מכר  )*(

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

 214 רשמגב ייניםנבה כלל משותפותמרתף קומות 

 תיאור ו א יוכינ

 קומה

ת/מעל  קומות מתח

 ה כניסת הקומלס למפ

 )ד(  הקובעת לבניין

ירות  ר דמספ

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 מרתף  תמקו

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

   . גותמדר י/רחד

 . מחסנים , מעברים, ת מיסעו  חניות,  כללי:

משאבות )בסמיכות  דרי מאגרי מים וח 

  מתקניםחדר/ים טכניים,  .(3לבניין 

  ים( רדלמגורים/מסחר/מש) ת טכניו ות ערכומ

 והרשויות.   םיננמתכת הלפי דריש

  אשר  בנייניםשל ה  ותאב שמ ה חדרי 

נים  , מוזהמרתף  בקומות  נמצאים

 . המשותףהמתקן מ

 

קנים  סופי של המתמם המיקו 

כות בקומות השונות יקבע  רע והמ

 ם. מתכנני לפי החלטת ה

 

וקמות  שונות הממ ומערכות  כןתי 

ישרתו גם בניינים  ד  חא  בבניין 

   .סמוכים 

 --- -1 ף מרת תקומ

  ות, / תלי ע מ קומתית,אה מבו בניין:ל  בכ

   . םי מחסנ , ותרג דמ י/חדר

  ל, חדר חשמיות, מיסעות, מעבריםנח כללי:

  רכותומע  חירום, חדר ריכוז מונים, מתקנים 

לפי   ם(ורים/מסחר/משרדי מג )ל כניותט

 והרשויות. נים  תכנהמ דרישת

 

 215במגרש  לכל הבניינים קומות מרתף משותפות

 תיאור  י אוכינו

 מהוק

  עלת/מחתקומות מ

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  ייןובעת לבנקה

מספר דירות  

 בקומה
 הערות וש ימהשסוג 

 --- -3 תף רמ תקומ

  ות, ת/ מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

 . גותמדר י/חדר

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

כות טכניות  ערומם  ני מתקכניים, ר/ים ט דח

לפי דרישת   ם(די משר/ם/מסחר)למגורי 

 הרשויות. המתכננים ו 

חדרי המשאבות של הבניינים אשר  

ם  מוזני  נמצאים בקומות המרתף,

 . תףהמשו קן תמהמ

 

  נים המתק  ל ש מיקומם הסופי

יקבע    ומות השונותוהמערכות בק

 ים. לפי החלטת המתכננ 

 

  מותוקממ ה ותומערכות שונ  כןית

וכים  מס יינים בנ ם ג ין ישרתוני בב

סמוכים  ם ני בניי וקמו בו/או ימ

 ין. וישרתו הבני 

 

 --- -2 ף רתמ תקומ

  ות, ת/ מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

 . גותמדר י/חדר

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

)בסמיכות   חדרי משאבות מאגרי מים ו 

  יםקנ מתכניים, ר/ים טדח .(4לבניין 

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

 ת. יו שו והר  נניםהמתכ דרישת לפי 

 --- -1 מרתף  תקומ

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

   . מחסניםמדרגות,  י/חדר

ר  דחת, מעברים, חניות, מיסעו  י:לכל

(,  ן המסחרבסמוך לבניי – )טרפו אים שנ 

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

מתקנים ומערכות כניים, ר/ים טדח  .יםמונ

לפי    ר/משרדים( )למגורים/מסח טכניות

 ות. שוי והרדרישת המתכננים  
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  7,8מס'  ""גבוה מגורים ן ייבנ

 או תיאור וי כינ

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלס למפ

 )ד(  נייןהקובעת לב

  ת מספר דירו

 ומהקב
 הערות שימוש סוג ה

 1 קרקע  ןנייבל קומת הכניסה 

ת,  ים, מעליכניסה, פרוזדור מגורים, מבואת 

הדיירים, חדר   דרגות, חדר לרווחת חדר מ

  /ר אשפה ים, חדחסנ מלות, עגים/ ני אופ

לפי   כות טכניותרומע  נים קתמ , רו מיחז 

 ויות. דרישת המתכננים והרש 

 . ותפתר מש חצ /צובר גז בפיתוח 

 1-3 ים רוגמקומות 
3 

 בכל קומה( )

ת, חדר  מתית, מעלימגורים, מבואה קו 

י  כות טכניות לפ קנים ומערמדרגות, מת 

 . נים והרשויות דרישת המתכנ

--- 

 4 מגורים קומות 
 2: 7ין י בנב

 3: 8 ין י בנב

ת, מעלית, חדר  י תמ ו ק אה ו ב מ ,וריםגמ

לפי  טכניות  מתקנים ומערכות  מדרגות,

 שויות. דרישת המתכננים והר

--- 

 ה עליונ מגוריםמת וק

 )פנטהאוז(
5 

 1: 7בניין ב

 2: 8בבניין 

מעלית, חדר  אה קומתית, מגורים, מבו 

ניות לפי  נים ומערכות טכמדרגות, מתק

 ות. שוי רהו   יםהמתכננ  דרישת

--- 

 עליון ג ג

 (י)ראש
--- --- 

מתקנים   חדר מדרגות, מערכות סולאריות,

פות/ פרטיות(, לפי  ות )משותערכות טכני ומ

 והרשויות. המתכננים   תש י דר

--- 

 --- --- --- 6 ת למגורים סך הכל קומו

 בבניין קומות סך הכל 
 . 8 : 7בבניין 

 . 9 : 8בבניין 
 )הראשי(.  וןת לא נכלל הגג העליהקומו  במניין 

 
 3,4' מס מות"קו  בר" ריםמגו ן יבני 

 

 ר ואתי וא יוכינ

 קומה

  קומות מתחת/מעל

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  ובעת לבנייןקה

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש שה סוג

 ןלבנייקומת הכניסה 

 214 במגרש
 --- קרקע 

רים,  סה, פרוזדומבואת כני  למגורים:

, חדר לרווחת  י מדרגות דר ח מעליות, 

גלות, חדר ע  , חדרופנייםאהדיירים, חדר  

 . ר ו זח י ר מנית, חדדחס 

, מרחבים  שטחי מסחר, מחסנים  :רחסמל

 מ(. ממ"מוגנים )

  מתקנים ומערכות,  חדר גנרטור כללי: 

לפי    סחר/משרדים( רים/מ)למגו  ותני כט

 והרשויות.   םת המתכנני דריש 

 ותפת. תוח/ חצר מש צובר גז בפי

 ןלבניייסה כנה קומת

 215במגרש 
 --- קרקע 

,  רים סה, פרוזדוי נ כ  ואתמב ים:למגור

דר לרווחת  ח  ,ת ו גמדר  י ר דחת, עליו מ

ת, חדר גלו ר ע , חדר אופניים, חדהדיירים

 דחסנית, חדר מיחזור. 

סנים, מרחבים  מסחר, מח י ח טש מסחר: ל

 . מוגנים )ממ"מ( 

  ים ומערכות טכניות קנ מתכללי: 

דרישת  י לפורים/מסחר/משרדים( מג)ל

 . המתכננים והרשויות 

 ת. פת ר משו וח/ חצצובר גז בפית

 1-17 רים מגוקומות 
4 

 ( המקו  לכב)

ת, פרוזדורים,  מגורים, מבואה קומתי 

אשפה    תחדרי מדרגות, מצנח , תמעליו 

לפי   ניותומערכות טכ  םי )שוט(, מתקנ 

 רשויות. דרישת המתכננים וה

--- 
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 ר ואתי וא יוכינ

 קומה

  קומות מתחת/מעל

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  ובעת לבנייןקה

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש שה סוג

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
18 2 

  קומתית, פרוזדורים,אה בו מ מגורים,

אשפה    תח, מצנמדרגות מעליות, חדרי 

י  לפ תו יטכנ   תוכרומע מתקנים  )שוט(, 

 והרשויות. דרישת המתכננים  

--- 

 יוןגג על

 )ראשי(
--- --- 

ות,  וחדר משאב ם י מחדרי מדרגות, מאגר 

כות  ם ומערמתקני  מערכות סולאריות,

י דרישת ת(, לפ פרטיו   טכניות )משותפות/

 שויות. הרו   המתכננים

  חדר המשאבות  :215במגרש 

המשאבות  לכל המגרש, משותף 

שבחדר תקבלנה הזנה מהלוח  

 הציבורי של הבניין. 

על לוחות המשאבות יהיו מונים  

פרטיים אשר יאפשרו לדיירי הבניין  

להתחשבן עם יתר הדיירים  הגבוה 

 . בפרויקט

 --- --- --- 18 ים מות למגורסך הכל קו

 בבניין סך הכל קומות
 . 21 : 3בבניין 

 . 22 : 4בבניין 
 )הראשי(.  וןלא נכלל הגג העלי תו מ ו קה ין י נמב

 

  :הרותהבו  הערות

  .הבניה ירת יהייתכנו שינויים בטבלה בהתאם ל (א)

 ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה   לבניין קובעתסות היא הכניסה הנילציין איזו מהכן, יש לבניי  אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 [. (רתהיל )בקשה  

 לקומות שמעל קומת הקרקע. רש(מג עסוקה/משרדים )בכלני לבניין המסחר/תט רפ יו ביט הז טרבמפינתן  )ג(    לא

 

 : מגורים בכל בניין )ראשי(  ףמשות ותג רדמחדר  1.4

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

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

 ; גגה לספלמעד  -3 תף מר

 ן. יא  חדרי מדרגות נוספים:

ו/או עם  ית ללאלותהיה חשמ 24.81ת מס' ליולדרישות התקן הישראלי למע איםהמעליות תתיש;  :מגורים בניין כל ב יותמעל 1.5

   ;3 :3,4 ניםיי בבנ ;1 :7,8ם ני בבניי  :ן ייבנ לכב יותהמעלר מספ חדר מכונות. 

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

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

 . (כל דין וראותלהתאם , בהבכל בניין  )באחת בלבד .בלבד 3,4  םניבבניי  יש :)*(יקוד שבתמנגנון פ 

 לכלוד לתקרת התא מגובה המעקה וע האהקיר באחורי תותקן מר  לע. כייםנאת חובלו"ם פלב ופויצ  קירות התא :תאכל  גימור

צבוע בתנור או   יא תהיה צבועה בצבע סופהתת קרמ"מ לפחות. ת 27י של ו שיש בעובופה בגרניט א צ. ריצפת התא תרוחב התא

מת הקרקע  וק)במלא  הט ממאסף יהיה  :יותית/פיקוד המעל יפה.תאורה ישירה או עק  קן בהתת ותומונמכ ע"י תקרהתכוסה 

 "יעד". פיקוד פיקוד האו יותר יהיה מעליות  ושלש קבוצה תהיינהונים(. במידה ובו יהכ מאסף לשני 

 הקומות: מספר אם ל בהת נקבעתהמעלית  רותמהי 

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

 . ןאי מר:עמדת שו  1.6

עיף  לס  תאםבה לו/או חב' הניהו  רי הבנייןיי ד  נציגות י"ע  לתו תקבע נון פיקוד שבת, שהפע ג נמעלית בעלת מ ונה ב ו כ ה כי ר הבמו  –" תבלית ש"מע   )*(

 . 1969-טבחוק  המקרקעין תשכ" ז'  59
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 : (מגורים ין )בכל בנ מרועבודות ג ן יחומרי הבני  .2

  .להגיב רבשילומתועשת ו :שיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס שלד הבניין: 2.1

 ; השלד לפי חישובי מהנדס :עובי  .םטרומיי/ועשיםים מתבטון מזוין מאלמנט ו/או יןבטון מזו  :רמו ח :קרקע ת קומתרצפה ותקר 2.2

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

   .1045' סמ  ישראלי  ןתק לפי :רמי בידוד ת; השלד מהנדס יחישוב פיל :בי עו  .ןיזומ ון טב: חומר :ומתיתתקרה קה ו רצפ 2.3

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  ד אקוסטי:ידו . בעץיות הלפי החלט :בשיטה

  קן הישראלי למניעת החלקה.תשות הם לדרי החלקה בהתאגורים יהיה נגד ניין המב ריצוף

  השלד. מהנדס לפי חישובי :י עובד. שלה מהנדס  תכנון, לפי ןו ם מבטעשימתום מנטילא  וא ן,י ובטון מז :חומר בניין:ה ותגג 2.4

   .1045 לפי תקן ישראלי מס' :מי תרבידוד  .ודרישות התקנים הרלובנטיים לפי הנחיות היועץטום: ז ואי שיפועי ניקו 

  לוכלם מבא .השלד דסהנ מ תיונחה ו האדריכלינון התכ לפי הגילוב רבשיל מתועשת למחצה, /מתועשת :ץ ת חוקירו  2.5

 , (אחראו  בלוק תאי )איטונגאו  ,גבסבלוקי  גבס,חות ולובצד הפונה לדירות, החוץ קיר  ת שלימ ינ בדופן פ ,מתועש למחצה/מתועש

 .  1045 ס'י מראלשי  לפי תקן :בידוד תרמי דס. הנמהן נו תכלפי : עובי  ית.מידה בתקינה הרלבנטף לעפובכ להכו  

 .י ם הישראלירוק" של מכון התקני  ן תו תק" י ל ו בעיהי  םי פנת רו י קצבעי תקרות ו 

 חוץ: קירות גימור  2.6

 ניה. ם בהיתר הבהכל לפי התנאיקרמיקה.  מתחיפוי קשיח דוג ו/או אבן מלאכותית,    ו/או  טבעיתאבן  :עיקרי  ,פוי צי /חיפוי  2.6.1

 ם;  אחרי יםפוי חי עם משולב שכבות( 2טיח ) :ח חוץ י ט 2.6.2

 ת המקומית. שואום עם הרת ב םיהציפוי  וחלוקת , גווןות סוגנשאי לשרה היל יריכאדה :חרא י וחיפ 2.6.3

  נדס ה מ   ת יו נח ה פי משולב, ל וא ו/ (אחר וא /ו)איטונג  איבלוק ת אוו/בלוקי בטון   אוו/ מזוין  בטון  ירות: חומר:דהן יפרדה בקירות ה 2.7

 .  1חלק  1004  ת"י פי    ש על הנדר   י סט קו הא   ד ת שיעור הבידו מקרה יעניקו א   ל כ ב ו   האקוסטי,   השלד והיועץ 

 .משולב לפי תכנון המהנדס, גובה לפי תכנון האדריכל  או/ובלוק  אוו/בטון  :חומר וגובה :ככל שיש() תו מרפס בין קיר הפרדה 

 :מדרגות י /רדח 2.8

  גותדרהמ  רידחל טיוסאק הבידוד ה ;דסלפי חישובי המהנ עובי: .בלמשואו בנוי  או זוין מבטון  חומר:מעטפת: ת קירו  2.8.1

 ין.ל דת כיבוצע על פי הוראו תמעליוה

וק" מטעם מכון ר בעל "תו תקן יפנלים( כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי )ם )וליבשיפ חיפוי ומר:פנים: ח ירות גימור ק 2.8.2

 . לתקרה לי( עדשראהי התקנים

 לי(. הישרא םניתקה  וןרוק" מטעם מכבעל "תו תקן י) יסינטט דיסוטיח   ה: חומר:רר תקוגימ

  דרישות התקנים הרלבנטיים,ללבן בהתאם אצו צמנט ר ט אוורצלן  גרניט פאו  ה רנסו אבןו מ המדרגות יהית: רגו דמ 2.8.3

 כנגד החלקה.  ספסיםים מחוסטים( ופסרגות ומשטחי הבניים )פודדובעלות שיפולים תואמים לאורך המ 

 כל דין. יפעל   עוציב ותת/יליעמוהת גו דרטי לחדר/י המהבידוד האקוס טי:דוד אקוסי ב 2.8.4

 . 1142, בהתאם לת"י (דות מאחז ישולב )לרבמבנוי ו/או מתכת ו/או  :דמאחז י  /קהמע 2.8.5

   .תהמדרגו  י/ חדרבאמצעות  :עליה לגג 2.8.6

 : יתמתקו מבואה )לובי(  2.9

קרמיקה או גרניט   או  יש()ש ה ורנס  ןאבת גמו, דבחיפוי קשיח יהיהפנים  קירות גימור  ומר:ח קומתית: מבואה  יםנרות פר קי מוגי 

  בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים)טיח וצבע יבוצע הקשיח חיפוי מעל ה ,חותלפ  דלתותמשקופי ה הבוגל , עדרצלןפו

 עד לתקרה.  י(הישראל

א  ל מכתנמוה קרתשל במקרה . לי(הישרא ן התקניםכורוק" מטעם מי  בעל "תו תקן)טטי נ סי די ס+  יחט :חומר תקרה:גימור 

 .  רצלןיט פוגרנ וא הנסורן אב: וףריצמעל תקרה זו.  טיחצע יבו

 :ראשית כניסה )לובי(מבואה  2.10

  תלבה משקוף דעד לגו לפחותוצלן, ניט פוררורה )שיש( או קרמיקה או גחיפוי קשיח, כדוגמת אבן נס  :חומר :ימור קירות פניםג

 .אלי(הישר םמטעם מכון התקני "רוק ן יתו תקבעל ")י יל קראבע בוצע טיח וצהחיפוי הקשיח יל מעהכניסה. 

 או תקרה דקורטיבית.  תקרת משנהו/או  ק"(,תקן ירו )"בעל תוטטי סינ  סיד+  טיח: מרו ח :תקרהר ומי ג

בתקן  דים העומו "ר, מ 0.64-ד לא יפחת מדולן. שטח האריח הבצט פורג גרנייחים מסואבן נסורה )שיש( או ארר: חומ :ריצוף

  .קהת החללמניע 2279י לשראהי
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בטון טבעי צבוע  חומר: גימור תקרה:ין סינטטי. לבבמצבוע משולב,  ו/אוטיח  ו/אוי  בטון טבע :הי נרות חי קור מ י ג  חניה מקורה: 2.11

חניות,  סימוןופעת, כולל במסעה לא משק חלומ בטוןקומות.  ה בין  משופעתבמסעה  ןבטו  רצפת חניה:גימור . טיבמלבין סינט 

 ועה.נתץ היועות חי הנפי לט לושיוור מספ

לפי   בין סינטטי דוגמת פוליסיד או חומר דומה,למטיח + צבע  קרה:קירות ות: חריםטכניים וא םי רחדם, לחסני ם למפרוזדורי 

 .החלטת החברה

  :ותףחדרים לשימוש מש     2.12

 מה. כדו( ו)ככל שיהיו כנייםים טר/חד

   -יים נם טכבחדרי :רהקת רגימו . (כו'ים וארונות חשמל, מ  ות,ומחט גמע)לד, ייס ולפ  תוגמסינטטי ד בעצבוע בצטיח  :רותגימור קי 

 . בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקניםכל הצבעים,  צבע סינטטי.בטון צבוע ב       

 . בשולאו מפורצלן  וא ראצו ה או טרמיק חי ק ארי :גימור רצפה       

 בניה. יתר הה לפי , המונת לאשפה טרובו : אצירת אשפה             

 

  :תרו עה

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

הישראלי   התקן ם לדרישות התאיהיה ב ותפים(שים המובשטח )בדירות וניםחלקי הבניין השבצוף  י רדרגת מניעת ההחלקה של ה .2

    .החלקעת הלמני  2279

 

ידי מערכת נשלטת על חשמלית ה ת פתיחהגת, בעלזוגום מאלומיני ת לד התהיין  לבני  היסנהכת לד :ן ניי בל ראשית דלת כניסה 2.13

  .אינטרקום ומחזיר שמן

 ר שמן.זימחל ש, כולת אדלתו  :גותדרמ דלתות חדר 2.14

 .חות פדלת טכניים:ים רחדות דלת  

    (.בדבל תומו הק י רב יניני בב) שי :מתי וקדלתות לובי  2.15

 .יש :משותפים וחלקים   חדרים ,םכניי ים ט/חדר חניות, ,ותמדרגות, מבואות קומתי  לובי, חדר, ן יינב לכלה סבכני , הורתא 2.16

  חצןול תקומתי האמבו/קבועה בחדר המדרגות לילהורת בת לתאשגנון ה, ומנכל קומב ורא הדלקת  חצןהיו לים יור מג בבניין ה              

   .תמתיה קוא מבו/ותדרגר המאור בחד  תקלדה להדירך המתו

  יכל.דרהא עיצובהחיצוני בלבד(  בגוון לפי  קםר או ציפוי אחר )בחלפח מכופף צבוע בתנו ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

  או , ןסחמלכל רד נפ  מונה נתהתק  ילופיןחלאו  המחסנים למונה נפרד,החשמל של כל ת ונר הזחיבו :דירתיים םסני במחרה תאו  2.18

 . בחירת המוכר והחלטתו עפ"יויך המחסן ליו מש י אירתדהלמונה          

 ים  ניין/הב של ף המשות כושהר שמל שלהחת הזנה ממערכ : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה ו מל חיבור חש 2.19

 מוך  הס ייןנבקמו בימו  ו/אוין הסמוך  י נבבקמו ימו אך ין,  בני תו האשר ישר פותל )יתכנו מערכות משותנדס החשמנון מה כלפי ת  

 וישרתו גם הבניין, בכפוף לאישור הרשויות השונות(.   

 . תקומימ הות רש ה דרישת לפי ר יהיהמספ. עיצוב הארמו בחזית הבניין יותקן מספר בניין חיצוני ו מספר בניין: 2.20

 

 וי( זיה פרטי  – 'לאמור בפרק א ירה )בנוסףתיאור הד .3

 : *ההדירבה גו  3.1

 מ'. 2.50-לא פחות מ תקרהתית החד תוף עצ פני הרי מ דירהגובה ה   

 מ';  2.05 -: לא פחות מרגובה חדרי שרות ופרוזדו    

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

שטח ה בדירבה הוג מקרה. בכל הננמכות מקומיות ותקרות משיטות, הלכות, ברת, מעת קורולמעט תח רה:עה *

 לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין. ות תקנ ה יל פרה עיבי חלקי דע לגהקבו ימלינ ימה
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 .הם אותמשי המשלה או ם די בדירה ובשטחים המוצמ רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2

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

 (1)רותיקחומר  תיאור 

 ( 2)רותותקרות קיר גמ
 (4)יחיפוות אריחי דימו

 ( מ)בס"

 (4)י יפווח (3)ףצורי
 מידות אריחים )בס"מ( 

 ריצוף
"ר/ מ"א  מחיר לזיכוי למ

 חדשים  בשקלים
 הערות

 . בהמשך  ת ט בהערו פרוה רא אין ( 3)ה רא ( 2) אהר ( 1)בלוקי בטון  בטון,  כניסה 

 . ך שהמבת ו רע הב טופרה רא אין ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)בלוקי בטון  ון, טב ור די   ר חד 

 ( 1)בלוקי בטון  בטון,  ח מטב 

 אין ( 3) ראה ( 2) האר

 ראה פרוט בהערות בהמשך. 

 אין ( 4)ראה  חתון ת ארון    חיפוי מעל משטח 

 . שך בהמ ות ערהרוט בראה פ  אין ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)ון בלוקי בט , ון בט ל פינת אוכ 

 . ך שות בהמהערט בה פרואר ןאי ( 3)ראה  ( 2) האר ( 1)ן בלוקי בטו ון, טב וזדור ר פ 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)ן טוב  בלוקי  בטון,  חדר שינה הורים 

 . שך ראה פרוט בהערות בהמ אין ( 3) הרא ( 2) אהר ( 1)טון וקי ב לב בטון,  שינה   חדר 

 ממ"ד 
 ן  זוי ן מ בטו

 הוראות הג"א  יפל
 . שך ה פרוט בהערות בהמאר אין ( 3)ראה  לפי מפרט הג"א 

 חדר רחצה כללי 
 ה( בטי מ )א 

 ( 1)בלוקי בטון  , בטון 

 אין ( 3)ראה  ( 2) אהר

 . ךבהמש ראה פרוט בהערות 

 אין ( 4)ראה  לןפורצ  גרניטחיפוי 

 ם רי הו ה  חצ ר חדר  
 ( מקלחת ) 

 ( 1)ן בלוקי בטו בטון, 

 ןאי ( 3) ראה ( 2) אהר

 . שךמ בה בהערות  פרוטה אר

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

 . בהמשך  בהערות  טוה פראר אין ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)ן טוב י לוק , בון טב ות שר   ת פס מר 

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

 . ך שבהערות בהמ ראה גם פרוט

 3.4ראה סעיף  אין אין ( 2) אהר ( 1)ן י בטווק בל בטון,  ה יס כב   מסתור 

 י  רת די   ן מחס 
 או מחסן מוצמד 

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

תכנון   פיחסן ל ירות מעובי ק 
 יןכל די ולפ  האדריכל/המהנדס 

 

 

 בלה: טלת הרו בוהרות עה

  :חומר קירות ( 1)

 הלן: תנאים לב גבסות ס או לוח בלוקי בטון תאי/בלקי גב/בטון/בלוקי בטון :מויים שע יו הי ם בדירה  י צות הפנומחי  קירות

 ת.לפחו  מ"מ 0.6 דופן הפרופילים ביוע -

 .חות"מ לפמ 70 םילירופפרוחב ה -

 אלי(.רנמי / תזכוכי /ם סלעיצמר ) ק"ג למ"ק 12ל לחות פות שיפבצ 2בידוד " -

 :היהיו אחד מאלמכל צד של מחיצת הגבס 

בעל  פה זק ומשופר לנגיומ"מ לפחות, מח 15.9בי לוח בעו )מחיצה דו קרומית(, או לחילופין מ לפחותמ" 12.5 וביבע תלוחו 2 -

 (. תק לפחומ"/ק"ג 1000) ההובות גצפיפ

 . ותהלוחספק ן/ומפרטי היצר   תאם להוראותהבו צוע יהי הבי פרטי

 ו. למפרטי םתמאהת תר בכתב אשת הלוחות ויאות יבצע פיקוח צמוד אחר התקנ חופק הל סיצרן 
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ו אל  תל קירושם הפני מעטפתן שניתלמחצה, מתועשת  ועשת /יטה המת בשים וצעהחוץ מב בבניה רוויה, כאשר קירות :קירות חוץ 

בידוד ": 1045נטית לרבות בת"י בהרל הנבתקי הלעמיד ף פול בכ. הכאיאו בלוק ת בלוק בטון בס, ג קיוות גבס, בלה מלוחויעש היהת

 בטון. למים" או מבלוקי  ם"י היצרן "כעמידי ע ריםים המוגדהקירות בבלוק יבנומקרה  רחצה בכל בחדרי ,ל מקרהכב. (" םל בניינישתרמי 
 

 :תו קרת/תקירו  רמג ( 2)

 בהתאם ההקירות. במרחב המוגן הגמר יהי  יה שלנר הבחומל  התאםאו בי + צבע אקרילטיח ת יהיה, ילונקונבנציניה : בבירותגמר הק

 : לבן. גוון  .ילי צבע אקר + ף עורהקוד ות פיהנחל

 לבן.  :ון ו ג  .יליראקצבע  + העורף  הנחיות פקודל תאםהב המוגן הגמר יהיהב רחמבינטטי. + סיד סטיח  :מר תקרותג

 ן.ב: לון גו  .ליריאקע צבללא חיפוי(:  )בתחוםצה חדרי רח קירות ב גמר
 

 :סותפרגמר קירות במ

 ף.  לא תשלום נוסלתות זיח הל לה כדוגמת כגמר הקירות במרפסות יהי 

וי  בנ  או םנטיילבהרנים קתהתואמת לדרישות ה זכוכית   םומיניום משולב עאל עקהרת(. מאח קבעלא נ )באם :עיצוב מעקות המרפסות

 זית. גמת החכדו

 . ים הישראלי נקם מכון התוק" מטערתקן י  ו עלי "תביהיו פנים וקירות ת רו בעי התקצ כל
 

   :ריצוף ( 3) 

 ת. לבנטיו הר שות התקינה והחקיקהירדב' העומד (, סוג אורצלן )גרניט פורצלןיחים מסוג פה יותקנו אררבדי יםרדהח תמערכולכל  

 ח. פוי קשייירות חקבגמר הצוין  ת, אלא אם כןחולפס"מ  7 הבבגו מר הריצוף רות מחויק ף הל היקבכ םפוליישהריצוף יכלול 

  .וליםיפשבך רושיח אין צ בהם קיר החוץ מחופה בחיפוי ק תבמקומו

ם  ימהתוא המכל סדר ת/גווניםדוגמאו  3-סדרות של ריצוף ו 4 ,תולכל הפח ג לקונה,ועד לריצוף, המוכר יציאריח, המי לכל מידת 

 לי. יר ניטרהגוון בבד מהם חות אחת מגורים, לפרודי בשימוש ב יחיםפוצים ושכגוונים נ/אותלדוגמ

)למילוי  של רובה גוונים  שניבחירה בין  יג לקונההמוכר יצ(.  LAPPATO) "תיק "מבריק חלאחת מבין הסדרות תהיה בגימור  לפחות

 .כהה ר אפווון גב תראחוה  רבהי בגוון אפורת  אחחים(. יפוגות, בין אר -ם קיישמ

  י אישור והצהרת הספק( " פקה )עפ לאס   תן ני   ו ינא    ס"מ  45/45ת  דו צוף במי י רבמידה ואריח ל   
 לן:ה ל   ט פי כמפוראריח חלו סדרה נוספת או מידות  ציע לקונה  יה חייב לה יהולם א   ו אל  ת ריח במידו המוכר יהיה פטור מהצגת א 

   : )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המוכר(   

 בנוסף    יח במידות חלופיות אר   . א 

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

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

 .ת ו לפח  R-9החלקה נגדות לתה  ת ג ובדר   נטיות ב הרל  החקיקה ינה ו ת התקדרישו ו  2279ת"י  דרישות ב 

 פורצלן מסוג    אריחים .  ' אג  ו ס ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  חירת הדייר ממידות ב ל  :תו רת שי מרפס/י רחצהבחדרף ו צרי  - 

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

 .לפחות    R-9 ותים ירבש,  ות פח ל  R-11  חת ל ק וברצפת תא מ  , לפחות 

. ( גרניט פורצלן )   פורצלן וג  יחים מס א'. אר  סוג ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  ות ידמ מר  י לבחירת הדי :שמש תספרמב ףצו רי  -

  לפחות. R-10 להחלקה    תנגדות ה גת  בדר נטיות ו בל ר ה חקיקה  ה וה קינהת  ודרישות  2279ת"י  העומד בדרישות  

 מוכר. ת הר י"י בח אריחים במידות עפ (: מדוצשהככל  רתי אוי ד) חסן במ ףו צרי  -
 

  :רותי ק י חיפו ( 4) 

ם  אמיהתומכל סדרה  גווניםגמאות/דו 3-סדרות של ריצוף ו 4לקונה, לכל הפחות, ר יציג לכל מידת אריח, המיועד לחיפוי, המוכ  

 י. יטרלנ רוון בהי גבמהם אחד   תמגורים, לפחו תרומוש בדי ישם ב כיחיוש  ציםים נפונו גו/וגמאותלד

לוי  רובה )למי גוונים של 3 המוכר יציג לקונה בחירה בין(.  LAPPATO) ת"י"מבריק חלק  גימורה ביהרות ת לפחות אחת מבין הסד   

 .ןולב כהה וראפ ,בהיראפור  םי נ בגוו פוגות, בין אריחים( –מישקים 
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, מת הקונהכסבה, עלהצי  אירש אההמוכר י  ס"מ.    30/60,ס"מ  ת במידו .  ( גרניט פורצלן )   פורצלן אריחים מסוג א'.  ג  סו  :הרחצ י דרבח -

   רה.נוי במחיר הדיס"מ ללא שי 33X33ס"מ,  20X50ספות רט וכן במידות נואריחים במידות דומות למפו

  -מעל החיפוי ועד לתקרה . ותחלפ לתדה משקוף יר עד גובה מחה מנוי שיא נה ללקו ה במידות לבחירת רחצה י/רדחב רותחיפוי קי

 . קריליצבע א + יחט

 : טיח + צבע אקרילי. י ובקירות מעל החיפומ'.  1.50ידות כמפורט בחדרי הרחצה עד גובה  מבת ירו י ק ופ חים ית וריבחדר הש

שטח ך מ ראו   לכל   לפחות   ס"מ   60בגובה    . ה חבר ה ת  לטפי הח ל   ת ו סוג א' במיד  ( רצלן פו ו  א   לרגי )   מיקה קר י יח אר:  מטבחחיפוי ב - 

עליון של החיפוי תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף ה  ת רו קי  פוי י ח  -  BI  ת אינו ביחיד כאשר התנור   .  ( ן העבודה )מעל ארון תחתו

  קרילי. צבע א   +   ח יט  רות: חיפוי ובקי ל הריצוף(. מעל ה מ' מע   1.50הקרמי ועד הרצפה )גובה  

  וי קרמיקה זהה לגמר הקירות.יפח ו יסט וקידוד אמובנית כולל ב הסגירע וצה תבילוג לצנרת

ת מעבר מים לחלקי ניעלמ םנטייבנים הרלי הוראות כל דין ולפי דרישות התק לפ ומ ם יאטטובירם  ריוזאקזים בת והנהרצפו ות, יר הק

 רים סמוכים. דחו/או  בניין

 

  ת:רו הע

  רבעת מענטיים למניהרלב ישות התקניםדין ולפי דרהוראות ו לפי ה ם ייאטמטובירים הרם באזוהקירות, הרצפות והנקזי איטום:

 . ם. סמוכים ריבניין/חדחלקי מים ל  

 . ס"מ 2 -כעד ל ש שייתכן הפר ,לים סמוכיםלחבין ל  ומרפסת שרות, רחצה, ממ"ד ירדחה,  רייסה לדבכנ – מפלסים שי הפר

 .דין לפי כלבגובה )מדרגה(  מךמונ/מוגבה יתכן סףגג, /למרפסות שמשביציאה  

 . "מיםלשיחים עד גובה "ארו א ,חותפלבטבלה ה המצוין ובלג דעשה יעת הקירוי פוגובה חי  - ותי קיר ופי ח 

  החלטת החברה.   ס"מ, לפי   60  -פחות מ   ן שאורכ באם יש פינות קמורות    , PVCיל אלומיניום או  פרופ מ ת  נו י פ   יבוצעו   –וי  בחיפ   פינות   פרופיל 

 רה. ף בדיו יצהר שלה רקש ו/או הב ליטובצע ת לא הרהחבי כ ודגש פק ילמניעת ס - קההברליטוש/ 

 נית המכר, וככל שתותקן   כ, בתולכלב וא /במדויק ו ,ןתסומ בהכרח ר כי לאבהמו ,ההחבר ן, לפי החלטתקתותבאם – תרה/ו , קו רגולהפ 

  .ריכלהאד , לפי תכנוןלבמשוו/או ו/או אלומיניום  פלדה ו/או ןעץ ו/או בטו מ ויהתהיה עש        

 למערכותארונות , מטבח ארון מחופים, בגב תות יוחז תי קירו למעט בשול ,תפחומ לס" 7 בגובה  ,וף ר הריצ ם( מחומ)פנלי – םי לשיפו 

 ים, ללא קיטום פינות )גרונג(. ל ושיפו וייפח .ם טכנייםוריואז

נדרש   צולריצוף טרא ת.לפחו ממ" 3 של ת(גו)פו יחיםמרווח בין אר  עצובינדרש נים לריצוף וחיפוי, ות התקלפי דריש – וגות(מרווחים )פ

 חות.מ לפמ" 1 של וחרומ

 

 (במפרט מכר זהאו בסעיף אחר  טבלהכך ב ן ויצ םא נו בפועל רקת לעיל יותקבהערו  סותייחתהם יש ומתקנים לגביה דוצי  י כמובהר )

 

 נות:ארו  3.3

   ח תחתון:מטב ארון    3.3.1

יריים  לכה כנה ,ריוהכל ה שוח שטלהתקנה  מתאיםפתח ה ךות יחיור, לכשבת , תורות, מדפים מגי ת, הארון יכלול דלתו -

 נה למדיח כלים. (, הכהצתלה למל ונקודת חשנקודת גז לבישו וחה, טה שנקם להתוך פתח מתאי יתחו בותוש)ת נותמוב

 ס"מ.  60-לתות, יהיה כעומק הארון, כולל חזית הד •

  יצוף. הרפני מעל ס"מ  90-כ היהה י גובה סף עליון של משטח העבוד •

תחתית  של   תרטיבום למניעת למי דימעפוי חימ ובס" 10-של כ גובהקל( בוס)ה נוי ב ההתקן הגברון תוית האתחתב •

 הארון.

 מ"מ לפחות. 17-18בוד )סנדוויץ( בעובי ל ץמעו יה יפים ון והמדגוף האר  •

 מ לפחות.מ" 5-6)דיקט( בעובי  היה מעץ לבודון י האר בג •

 .  נגיפורמסטפולוחות  / MDF/וויץ( נד)ס לבוד עץות מעשויהארון תהיינה ות דלת •

  תלוסימ תתהיינה בעלוומקו. המגירות ו ולכל עהבולכל גלפחות,  ס"מ 60ב ברוח ותמגיר לול יחידת כיון האר •

 ת ממתכת. ופיוטלסק
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  יםמכנינות פתרו ותקנו , ירוןהפינה של הא דרש ולא יותר. ביחידתת בלבד, אם נה אחפינ לוארון המטבח התחתון יכל •

 ך. ערה ו שווא  נרק קורגמת מג'יכדו לף נש ןולאחס

 לן: פורטים להמה יביםלרכ םהיו בהתאיח המטב ותארונסוגי ציפוי     -

 פורמינג. ידיות מתכת.טוספ / הקני: פורמייציפוי חיצו  •

 ה. ן או פורמייקמלמיים: פ דציפוי פנימי וגמר מ •

 הלן:רט לכמפור וכחר המ יבש קיםר ו/או הספג המוכצישי ווניםוג גים ך סוהקונה מתו ירתלבחסוגי הציפוי וגווניו יהיו    -

מהם בגוון  אחד לבן ו  בעבצ םהחירה, אחד מוונים שונים לבג 5חות לפ ההקונ   הציג בפניכר לוהמ: על ניחיצו ציפוי  •

 ניטרלי. 

  לבן. בגוון ציפוי פנימי: •

וכר המל ינם, עלא להתק ייר שדה טי ל. החהקונת ה חלטהלתון הינם תח רוןיח, תנור וכו' מובנים באקנה של מדתכנון והת -

 אלל) יים המובניםנת הכלים החשמלועדו להתקיש ומות , במקת ומדפיםולתבות דלרתו, המטבח בשלמורון את אק ספל

 ( לרבות ההכנות הנדרשות. ליםחל

 ;המשךערה בראה ה מידות: ( 1)  

 

ת חובי לא פעוב המשטח עבוד הקונה רתחיבלתקן ן יוחתוהת לכל אורך הארון :מעל ארון מטבח תחתון: תיאור עבודהמשטח 

לפי העניין(,   1,2 יםקלח) 4440 ת"י דרישות ל העונהשווה ערך(,  ר אוקיס  ןדוגמת אבכ)  ימריתולאו פמאבן טבעית  ס"מ 2-מ

  חמשטף הל כיור. בהיקש חההמשטח יותאם להתקנה שטוכל היקפם. ית הארונות בלחז ביחס  מס" 2עם שוליים בהבלטה של 

בחזית וד עיבם ע קנט מוגבה אלל התקנה ף יהעדי לשאקונה רהר )המוכי ע"יקבע ו וד שאופן עיב גבהמו ןיו על טנק  תקןיו

 (. הז. לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע שטחקף המיה כלב םכולל אף מי ,שטח ככל הנדרשהמ

ם  ניגוו 3ה ונ ציג בפני הקי המוכר ו.יד ו על/יבחרם שק/י וכר ו/או הספ המ י מגוון  דוגמאות שיוצגו ע"נה מתוך לבחירת הקו גוון:

  ד(.ד אחבוד חול בהדבקה ולא אבן קיסר יהיו ן טבעית אובאה ות לוח) ניטרלי. רהי היה בי  אלו אחד מגווניםו, תלפחו

  

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

רון  מ"א א 1 ר עדמילה רע לדייציי להרשא  יההמוכר יה פי  פציתכנון המטבח הסל ם ומעלה, בהתאמהחדרי 4.5בדירות : הערה

 . "אמ 2עליון יהיה ואורך המטבח המ"א  5א יה  תחתוןהמטבח ה ך ארוןר אור, מולכון. מטבח עלי וןאר מ"א 2 -ב תחתוןח טבמ

 : ון כמפורט להלןעלי ן הור החליט הקונה לקבל את הצעת המוכר יתוכנן הא

 ת.ינו הארון יהיה רציף והמשכי ללא פ  •

ובתנאי   מס" 60 היון יהבה ארון עלי שגותן ני . ות"מ לפחס 30מקו פחות ועוס"מ ל 75 הון יהילין העהארו גובהו של   •

 . ה(פלקעלה )מגנון ם תהיה כלפי מוניעלי נות ההארו שפתיחת

 .רכוואארון מטבח עליון יכלול לפחות מדף אחד לכל   •

 .התחתוןח המטברון פרט לגבי א המ שותיהיה בהתאם לדרי  ון המטבח העליוןמבנה וציפוי אר   •

     .ראה נספח ג' :י יפוחה  וללה,הכיור, הס ודה,ח העבשטמ  ,המטבח ותארונ ד יכוי בעיר לז חמ

 

(, סנדוויץ'לבוד ) עץ עשוי מן תחתו   ארון שירותים(, יותקןהבדירה )למעט בחדר  הרחצ ירדחבכל אחד מ :אחרים )ציין( ארונות 3.3.3 

   MDF 5רמה  ים בה במאו סיבית עמידP 310ן תק פילENלל  לפחות הכו ס"מ 80של י מל מיני רךאו מונח ב לוי אויהיה ת ן ור. הא

 משולב בכיור.  רץו קווניא  / שימחרס / ש ליעבודה אינטגר ידים, משטחלתי מחרים בלדפים, צימ, תותלד   

     אין. :חצהרהכוי בעד ארון לזי יר חמ                   
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    :הערות

פעמיים   תבשמחו  נה. פי מטבחר הי ק  אורך הארון התחתון תימדד לאורךמידת  .ךורא מטר 5 תחתון  מטבח ארון  אורך מדידת (1)

  .באורך הארונות יכללו  תך הארונו לבים בתו שו המ)למעט מקרר(  ב"וכיו  כיריים דיח, תנור,מ ל  עדיםהמיו  חללים רך הארון.או ב

קיימים   טבחהמ ונותבקיר שבגב אר כן ו י יתון כנה לקחת בחשבו קה עלוע עצמי, צימטבח ובות הונור ארב ע במקרה של זיכוי  (2)

 .התחזוקצורך ח/ים אלו לאפשר גישה לפתל שי  משותפים. יםלקולטן/  פתח/י גישה

 .הקונה להחלטת נתונה תחתון  בארון  מובנים 'וכו  תנורח, מדי של ורך התקנהלצ  ן הארו  תכנון  (3)

 שיועדו  תו מקו במ  דלתות ומדפים, תבו לר, בשלמותו  המטבח ארון  תא לספק וכרמה על ,ינםלהתק אשל ונהקה החליט -

 .תהנדרשו  ולרבות ההכנות( ליםלח אלל (ובניםמה שמלייםהכלים הח להתקנת

 .את הרוכשרה החבבו תנחה בע ובמועד שהחברה תק הלוח זמניםבחירותו על פי  לעוח ו ד הקונה ליות חרבא

 

 ה: סכבי  יתתלי ם לי נמיתק 3.4

 . ביסהוני לתליית כן חיצ ן מתק תק יורות ת השיספממר

               הכביס חבלי 5 ,ס"מ 160של וגלגלים  באורך מינימלי  (ת ונ וו מגולת )תכמ ותזרועבעל  : )קטנה( יית כביסהלתלקן מית      3.4.1

ס"מ   120-מחת א יפכו לורומם שאר תמ ובתנאי שיותקן מתקן מס" 160-ורך המתקן יהיה קטן מן שא נית טיק.לסמפ

 ס"מ.  800-מ יפחת לא הסל חבלי הכביטבר שך המצורהאו

ר המבנה.  קי  על תנומגולו מתכתמ מתקן שמשמעו ,צר/מרפסת שמשערך בח הו וקן ש מת קןותשר שי פא :גג/לדירות הגן       3.4.2

  ס"מ.  160ל ימלי שני חבלי כביסה באורך מ 5ת בע לקיר. המתקן יכלול לפחוב ומקויה יצין יההמתק 

 3ת חולפהכולל תובב )קרוסלה( עם עמוד מס תקןזה במ להמיר מתקןתו, י החלט"רשאי, עפ הר יהיייהד ירת הגן דב -

 צף.למשטח מרו  בטון ו/או ב ומקובע למשטחיצ ייה ה יהמתקן  .לוונתת מגומאלומיניום או ממתכ ותמתקפל תועזרו

 . UV רינתלקידים מע ו איכותיים,החבלים יהי  בכל המתקנים 3.4.3

 בתחתית מ.ס" 60-מ ה לתליית כביסה לא יפחתניש ק ה. עומ5100"י מס' ד בתחומר עמיד העומה מיהי: סהבי מסתור כ 3.4.4

 המשטח ללס עליון שהבניין. מפל וף מי הגשם שסיאכת רענוקז למיטון ש דה מביותקן משטח הפר  יסהמסתור כב לכ

 .  רהפת הדיצרני מפלס ס"מ לפחות מפ 30-יהיה נמוך ב

 .מ"ר לתליית כביסה 1.7של וי אי שיישמר שטח פנובתנסתורי הכביסה ת במטכניות כוב מערלשל ןת ני 3.4.5

 

 

  בהמשך. ערות נוספותגם ה . ראה(ת בס"מ)מידו   דירהלונות ותריסים בת דלתות, חמי שר – 3ה מס' לבט 3.5

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  הפתח
 חב( רו /ה )גוב 

 )עץ  מרחו
ם/  ויאלומינ
 ר( חאמתכת/  

יחה )ציר  פת סוג
נגרר/    /כע"כ(

 אחר(

דת  ומי ותכמ
  חפתה

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ניום/  ימאלו
 ר( חא  /תמתכ

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 חר( יס/א כ רר/ ג נ 

  ומידת תוכמ
  הפתח

 ב( רוח בה/ )גו

  /ץ חומר )ע
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 לבים חומר ש
  סוג פתיחה)ציר/

  /כ/נגרר ע.כ.
 ( רחלי/אחשמיס/כ

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  טחוןפלדה ב 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 105/210-כ

 ר דיור דח

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג מז  ' מו לא

--- 

--- --- 

1 

 ' מאלו  אלומ' 
 יחשמל  גלילה 

 ינ יד בויי ל גכול
 260/225 -כ --- 260/225 -כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

.ע.כ  כ  רנגר ג וג ' מז אלומ  

--- 

--- --- --- 

 --- 120/120-כ ---

נה  חדר שי
 1ים הור

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 רר כ.ע.כ גנ אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני ' אלומ ' ומאל

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  הפתח
 חב( רו /ה )גוב 

 )עץ  מרחו
ם/  ויאלומינ
 ר( חאמתכת/  

יחה )ציר  פת סוג
נגרר/    /כע"כ(

 אחר(

דת  ומי ותכמ
  חפתה

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ניום/  ימאלו
 ר( חא  /תמתכ

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 חר( יס/א כ רר/ ג נ 

  ומידת תוכמ
  הפתח

 ב( רוח בה/ )גו

  /ץ חומר )ע
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 לבים חומר ש
  סוג פתיחה)ציר/

  /כ/נגרר ע.כ.
 ( רחלי/אחשמיס/כ

 ממ"ד  
)משמש  

   כחדר
 ( 2 נהיש

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
לה(.  )רגי ציר 

 פתיחה חוץ 

1 

 וגג ז ממ' אלו 
  ות י ח נה פיל

 א הג"

1 

 .  ככ.ע. נגרר   אלומ'  ' אלומ

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
לפי   לכיס   ררתגהנ,  רסיסים ז, הדף ו ד ג נג  , פלדהת חאכנף  

          .א "הג  הנחיות
--- --- 

 3שינה ר חד

1 

 לה י רג ציר עץ

1 

 כ.ע.כ ר  נגר ג ג ו ז אלומ' מ

1 

 דניי  ה גליל מ' אלו  אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

  הצח. רח
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צו צוהר/

 ה רגילציר 

1 

 ומ' מזוגג אל
   יו ט נ

 פ( )קי 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/120-כ 80/210-כ

ח. רחצה  
 ריםוה

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
   נטוי

 פ( )קי 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/120-כ 70/210-כ

מרפסת  
 שרות 

1 

 ה לי ציר רג עץ

1 

 ע.כ כ.  ררגנ אלומ' מזוגג 

1 

 כ.ע.כ  גרר  נ אלומ'  אלומ' 

 170/105-כ 170/105-כ 80/210-כ

 דירתי  מחסן 
  )ככל

 צמד(שהו

 פח /ץע  1
טת  החלי לפ

 החברה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/200 -כ

 

 : ותואחר טבלהל ותערה

ניגרר משתפלת, ילה+ רגפתיחה =  פ()דרייקיי טו נ בס, לת )נטוי(פה משתתיח= פקיפ פתיחה,  וגס =הלרגי  ציר= אלומיניום,  מ' ו לא :ביאורי מילים .א

לה, מע גלל כלפינ  יס= תרה גליל ,קבועהכנף ל ע תי כאנ עהנותבאחת  = כנף גיליוטינה בקיר,  ומחה )כיס(תוך גאו ל/ל כנף וע תכנף נגרר  =כ.ע.כ 

   .ו/או חשמלי ידני() באמצעות רצועה

 הדלתות/כ "תתאים לסהשהכמות הכללית בדירה  ובלבד בטבלהם מחדרישל אחד   ראויתב יעכולות להופרים יחד  , משותפים לשניותנו לח/תדלתו  .ב

 מצוינות בטבלה. ות החלונ

  םילחבויים הננעערכת בריחים מ טחון( בעלתשית )בי ראה לכניסה לדמפמגן  ת דל: ןללה למפורטם בהתא יהה ת - םי המגור לדירת  כניסההדלת  .ג

  הצצהית עינ , מי נוסף ניפר בטחון גס וכמפורט להלן: 5044 י מס'ן ישראלקתמת לן גליל התואו נג נמ לים על ידיומופעים חות בארבעה כיוונ פל

משקוף בניה מפלדה  .ומספר דירהור דלת עצתחתון, מ סף ת מברש , טות"זונעה ו"רת י די,  רדנילצין גמרים, מערכות צי, (טלסקופית)פנורמית/

 . רחירת המוכתהיה בגמר וגוון לפי בניסה דלת הכ. ורבתנבצביעה  היוי  ף ושק ף הדלת והמ. כנתופחמ"מ ל 1.25י של ובבע תנמגולוו 

על  23י מס' לאתקן ישר ל אםהתודות בת לבות ה דלתהיינם דריחל הסינהכ תדלתו ירת המגורים יהיו בהתאם למפורט להלן:בדפנים דלתות ה .ד

כנף  "מ לפחות. ס 7 הגובדלת בתית הלמים בתחיד עמ רומקנת קנט מחלו התיכלנה עמידות למים ו י יהת ת לתובפתיחת ציר רגילה. הדו חלקיו

 ם,קה, קיי טיוסאק חוזק,  –י דותפק היבט כלך ברע הושו ר חאילוי  סבורד ו/או מ ל מסגרת עם מילוי פלקקים עמודב לוחות ית שמיה עשויה הדלת תה

 –ם הדבקיוחות ו ל ותלרבלת נף הד. כתוחפל צדדים 3-ב מצופהט( )קנ –כנף הדלת  קף הי  .ף לת והמשקו בהתאמה לסוג הדו צירים יותקנ אחר.

. ים דדשני הצ כת מתמיות ל ויד עומנ םע ,םמיב תו לעמידאו בציפוי חיצוני מתועש המתאים ה רמייקו בפוא בצבע  יההי ות:הדלתגמר עמידים למים. 

נתו  התקחר לאהמשקוף  מה.יטא סי ת ויכלול פלדלם תואאו בגמר ובגוון  ירמילובשות פ, בעל הל23ישראלי ן יהיה בהתאם לתק  ת:דלמשקוף ה

ה  : יהיםפני לתות הד  גוון  .תלהדף נכאור ב-פנוי" וצוהר/צו-יבובי דמוי "תפוסעול סם, מנהשירותיו תיה, המקלחמיד למים. בחדרי האמבט היה עי
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  השונות לבחיר תוי רואפש 3קונה פני ה ג בר. על המוכר להציכומה ראו הספקים שיבחהמוכר ו/ גוות שיצימתוך דוגמאה לבחירת הקונ םאבהת

 הן היא בגוון לבן.אחת מאשר ות, לפח

לוחות  ניהמורכבים מש, ת התקןשו דרי לפי יחותיבטיל/גר( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  אלומיניום עם מסוג  ונות: חל"ד(ממ )למעט נותחלו  .ה

היו בעלי תו תקן יהם יכיבות ורהחלונ. (מ"מ 6של  ריו א עם מרווח, צדדיםי המשנ לפחותמ"מ  4 יובבע )זיגוג  ביניהםווח אוויר מרוכית עם זכ

ידי מתקין   לעיותקנו ת  נולולה. החונעי  הפתיחנוני נג , מתונ בומ ותידים, יצירים, גלגל ,EPDMגוג, אטמי גומי לי זי: סרגובכללם ם,ירים מקוריואביז

 ה חלון מסוג אלומיניוםיהי :בממ"דון . חל ף כנף על כנ ררגנוג יניום מזוגאלומ סוגבעל ויטרינה, מ יהיה  :רחלון חדר הדיו  עם היצרן.מטמורשה 

   .העדכניות פקוד העורף  בהתאם להוראות ,נגרר ף פלדהכנ מזוגג עם

 .אחת רשת לכנף  נהכהכ במסילה סף נו יבת נ תקןוי  ההזזה תנוחלו לבכ .ןאי :רשתות .ו

 לי תריסים. יו בעיה  דירה(אור ההקיים בתיי לפ להכצה ומטבח )דר רחח, יםיה, חדר שירות בטאמ ירפתחי הדירה, למעט חד :יםיסתר .ז

 פחה ת. עוביברוגמ לאטימהבים לשין הומי בג אטם ללוכף קצו מריתן במילוי פוליאו שויים פח אלומיניוםריס עבי התו שליהי  הזילה או הזבתריסי גל 

 יחה ידני. ון פת נגנלי ומ ן חשמל עם מנגנו"כנ סריעם שלבי ת גלילהיס ר יורכב ארגז תריוד רדח. ביצרןת הפתח והוראות הדויהיה בהתאם למי

ת גם  רושית למרפס וניםפהים במטבח ותלרב ,ץוחה ירו ויר לא ם סניטריים ובמטבחים ללא אוורור ישחדריות, בי שיר דרבח - יר החוץ אוורור לאוו .ח

 י. וס יכת לרבות רפפ החוץ קיראוורר מכני עד לבמ דיו צצינור מ יבוצעאו בחלון,  ו/יננה סגורה בתריס א אם

ג יגוזב םילבשומהתחים יתכן פ יועץ האלומיניום. ו/או יכלהאדר  תכנון, עפ"י וןו פרופיל, גה דגם .ויים אלומיניוםעש יםהתריסת ו חלונו מסגרות ה .ט

 . סךמ או קירות/ו ם,מחסוה/כמעק שהמשמקבוע 

 ל.אדריכה וןכנלפי ת(, "לבחאו עמומה )"פה שקו ,בטיחותיתזכוכית  ןתקו ת אם יש חלונות(,)ברחצה בחדרי  .י 

  י ו ב י ות כ ודריש   ות יח ץ הבט ת יוע ו י ח נ ה י  , לפ בועות או רפפות ק / ו   ר מכני ו/או סבכה בדלת ורו או   או ו/ חלון  ת  ו באמצע   עשה ( י נרכש מחסן ככל ש )   אוורור המחסן  .יא 

 . אש 

  אש.ון/בטחת תודלו ותקני ון תכי  רות בקומת קרקעלדי באות, בכניסה הכ תוש ר תלפי הנחיובניין: ציאה מההי ת בקומת ירה/ו יסה לדדלת כנ .יב

  .ועקב גרבוע סואין לק ,)בחרום אמור לשמש את כלל הדיירים בקומה( קומתי לוץחיכפתח המוכרז  הרבדי חלון ו/או ממ"דון חלב -פתח חילוץ  .יג

 פתיחה.ה וןכיחה והפתיג וסן/תריס, לרבות חלו הפתח, סוג הידות במ םיייתכנו שינו  "ילוץפתח ח"כת מוסמכוה  ע"י הרשויותח שיוכרז פתב ף,בנוס

 2 -ים כד גבוה"סף הדלת וריצוף הממחיצונית.  נגררת,/נפתחתומה, הדה אטלת פלה דהינ גןמוה למרחב דלת כניס :רףד העו פיקו לפי דרישות  .יד

חסומים   נים,וגלים בקוטרים שור מע וורוי אפתח וכן ום + זיגוגיני ון אלומ . חללכיס תהנגרר  ,ה כנף אחתלדחלון פ ה.ירהדמפלס  "מ מעלס

רעה  הפ רוצ תיר  רוהאוופתח וליד ר  ע"ג הקי עורף(,פיקוד הלפי הנחיות )ון אויר סינ  מערכת התקנת רוק.ים לפתנ ות פלדה )פלנצ'(, וניבדיסקא

  תקינתו והתקנתוהרי ש ן,הסינו  קןמתרה ע"י החבגש שבאם סופק יוד (.2010י מא"א )תקנות הג ן.ידות היצרמ רכת לפימידות המעמקומית. 

  וד העורף.ך ע"י פיקשהוסמכו לכ ורמיםתקינות ואטימות נוספת ע"י הגבדיקת  יחייב  ש,וכהר ע"יו ק וריפלכן פיקוד העורף, אושרו ע"י ו ו קנבד

ועל התואם בפע הביצו בריגעל המכר לבין הביצוע בפוט פרהמכר ו/או במ בתוכניות ה בין המצויןירה של סתי בכל מקרספק יודגש כ עתינלמ

 עורף.ות של פיקוד הנ עודכהנחיות מ

ים  אביזר בהתקנתך רוהצעקב , "נטו"ת פתחים בטאות מידואינן מומשוערות בס"מ, בניה מידות  , הינן3מס' בלה ות בטורטמפ ה המידות – מידות .טו

  ךמס ינות/קירותר ויט/בני דלתות/ חלונותמל של ,ניהםמי ל ייםפרופילים היקפקופים ומש ןרות סמויות וכו/או מסג מוייםלבנים סמ כגון:ם משלימי

   ניה.תכנון והבבתקנות הש כנדרו לפתחים אל ממידות/שטח,יפחת  לא יםבלחים המתקל הפתגודה קרבכל מ .)לפי הענין(
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 ו.לה זטבהערות לאחר ראה גם  - יטרים בדירהסנוכלים  י תברואהמתקנ – 4מס' לה בט 3.6
 

 מיתקן
 מיקום 

 מטבח 
 הורים  ר רחצהדח

 )מקלחת(
 ליכלרחצה ר חד

 בטיה( )אמ
 אחר מרפסת שרות 

   מטבחר כיו 
 פולה( כ/דתוד)ב

  מידות
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א( 

 --- --- --- --- א'  סוג 

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

 כיור רחצה 

מידות  
 ס"מ()ב

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

 --- --- 3.3.3סעיף ראה  3.3.3עיף ראה ס --- סוג 

 --- --- אין אין --- זיכוי ₪  

 דיים ר לנטילת יו כי 
 '( ג'( )א)

מידות  
 )בס"מ(

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

 --- --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- כוי ₪  זי 

 )ב'( השטיפגז ואר להאס

ת  דו י מ
 )בס"מ(

 --- --- (בראה הערה ) (באה הערה )ר ---

 --- --- א'  א'  --- סוג 

 --- --- ין א אין  --- כוי ₪  זי 

 ט/ אמב

 )ב'( תמקלח

  מידות
 "מ(ס)ב

--- 
 מקלחת

 (בערה )ראה ה
 בטיה מא

 (ברה )ראה הע
--- --- 

 --- סוג 
 פע ריצוף משו

 ת()מקלח
  אמבטיה' )א

 ( רילית או פחקא
--- --- 

 --- --- אין --- --- וי ₪  יכז

רים  ללה למים קסו 
 ,כיורלחמים /

 )ג() ד( מהמשטח

 --- --- (גערה )האה ר (גהערה )ראה   (גה )הער אהר ם דג

 --- --- ' א א'  ' א סוג 

 --- --- נספח ג'אה ר ח ג'ראה נספ ראה נספח ג' זיכוי ₪  

ים  למ ה לאמבטיהסולל
 )ה( חמיםרים ו ק

 --- --- (ג) ערהה ראה --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- ג סו 

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

ללה למקלחת למים  ו ס
 )ה( מיםקרים וח

 --- --- --- (גאה הערה )ר --- םדג

 --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- ח ג'ראה נספ --- ₪  זיכוי 

כביסה כונת מל )קרים( ור מיםחיב
 )ז(חשמלת והזנ  לניקוזר חיבו 

 --- יש  --- --- ---

  לשרוול ן חיצוניתבדופ 4ח "תפ
כולל  , )ז(ביסהייבש כממ  אדים יטתפל
לת וומשק הגנה  תריס ת חשמל, הזנ

 . סגירה

 --- יש  --- --- ---

לחיבור  חיבור למים וניקוז, נה הכ
 ( )חכלים מדיח

 .(טבחהמ בניקוז כיור ת ההכנה משולב)
 --- --- --- --- ש י
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 מיתקן
 מיקום 

 מטבח 
 הורים  ר רחצהדח

 )מקלחת(
 ליכלרחצה ר חד

 בטיה( )אמ
 אחר מרפסת שרות 

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

 --- --- --- --- 1 )הכנה(  (י)ולדת גז לבישנקו 

 --- --- --- --- --- )הכנה( )י(מים מוםנקודת גז לחי 

 

 : ואחרות טבלהל רותעה

 הרכישה(.ם הסכמסמך אחר שצורף לבטבלה, או ב  ין צו באם  בפועל רק)הקיים 

ה קערמ או ס" 40/60בודדת במידות ח במט קערת -נה: בחירת הקויג לכר יצוה. המ ה שטוחתותקן קערת מטבח בהתקנ : במטבחיור מטבחכ (א)

במידות לפי   י(:ולחני )אינטגרל רחצה ש כיור .וורץ/קוורץ גרניט/נירוסטהי ק סיל ס/: חרהקונה תבחירלה ער. חומר הקס"מ 80/46 תבמידו פולהכ

 רה.ע"י החב רפק, שיבחסן/יצרה

בעל קיבולת דו כמותי ) חרס :חההד  מיכל .בעל צירי נירוסטה  ,בדכ :אסלה ה מושב( מונחתק" )בלו-"מונורס יה מחאסלת שירותים תה: אסלה (ב)

 . 1385ת"י עפ"י ליטר(  6רוכה של וא רליט 3ה של דחה קצרה

 ליאסטר.  פו ציפויחיזוק היקפי, שלד עץ עם   עלתב הומוגני, מ"מ 3.5  וביילי בערמר אקיה מחותההאמבטיה ס"מ.  70/170במידות  אמבטיה:

  .אמאיילמצופה  מ"מ לפחות 2.5פח בעובי ופין מיללח .גלווןכה מפרופילי ברזל ממיוי עץ בפינות ומיטת תמיל 

 שטח המ לניקוז םשיפועי םע 2272 י"ת ישותבדר מדהעו בגמר ,דין כל וראותבה הנדרש פי על מהמידות חתיפ  לא המקלחתתא  שטח :לחתקמ

 חת(.במקלטח משופע למשלופה )לא תותר התקנת אגנית כח

 ית אחת( ם בעזרת יד ם/קרי)ויסות מים חמי ימותכדו  ן קרמיל מנגנול, דגם מערבל /מיקסר בעום ניקכרוי ו בציפיהי וחמים מים קריםל כל הסוללות  (ג)

 תקינה הרלוונטית בארץ.הות ישם בכל דריים העומד חמ למים תוסדר 3מתוך  לבחירת הקונה"חסכמים". ויכללו 

 מסוגיהיה  ז המטבחטח העבודה או הכיור. ברשור משמיעל מוקמו פרח והם י-מים מיקסדגיותקנו ברזים מ המטבחיור הרחצה ובכרי בכיו  -

  מ.ס" 15ומק עס"מ  15ובה ידות ברז רחצה תהיינה גס"מ. מ 25גובה  ס"מ, 20מק ן. עונשלף במידות להל ברז

 מוט ה מתכוונן,, מתלולל צינור שרשוריכ מיקס מהקיר, ,דרך( 3ץ רב דרך )אינטרפו - חמים וקריםים ללה למתותקן סו :מקלחתה אבת -

  טרבקו ראש מקלחתמ וס" 30דייר, זרוע מהקיר באורך הרת ן ולפי בחילחילופיו אומזלף.  תוחלפ  מס" 60ופי ומוביל אנכי באורך לקה טלסקהח

 "מ.  ס 15

  טמתכוונן מו מתלה ן צינור שרשורי, לוי האמבטיה וכתית למיתחיר, הכוללת יציאה ם, מיקס מהק קריחמים וללה למים תותקן סו :הבאמבטי  -

 זלף.מו חותפס"מ ל 60ומוביל אנכי באורך   טלסקופי החלקה

 .ניל ירזבו ביוב,: חיבור לכוללת יפת אסלהטי שארגז/רים ו כיו התקנת  (ד)

 .: לבןתגוון הקבועו  (ה)

 תן חיצוני בדופ  4"פתח חשמל, הזנת : ה למייבש כביסההכנ הזנת חשמל.ניקוז,  ל מים )קרים(, חיבורנקודת  :ללתכו  כביסה ור למכונתהכנת חיב (ו)

 .ה שקולת סגירס הגנה ומכולל תרי ,הסכביהייבש ממ פליטת אדים לשרוול

 בח.מטון קערת הביוב, ולסיפ הכנה לחיבור לז וברת: למדיח כלים כולל הכנה (ז)

 רי קצה.לא אביזל , צנרת נחושת בלבדא נאמר אחרתם לבא: גזכנה לנק' ה (ח)

 ית. ת העירונ ת מהרש קטורה המסופבטמפרמים קרי : ם קריםמי  (ט)

   ור.ו הכיעל מישור משטח העבודה א  םמוקקרי ברז המ=  פרח ע.קבו שרוול ךומת ף הנשל ראש ברז נשלף =  (י)

  חת. רת ידית אחמים, בעז/ מים לקריםר( = ויסות )מיקס מערבל

 ם. ו שניהאיית ברז ו/או לפם, לראש מקלחת ו/ל מים חמים/קריציאה, שי/וץ( = חלוקת כניסה )אונטרפ  דרך-רב

 

 , ברצפה,ן(הבניי ים לכללותפמש ון )בחלקם יתכלקולטני ביוב  ורתופתחי ביק  צנרת: אחר לכל צורך , הדירספים באביזרי אינסטלציה נו    3.6.1

 בוי אש(.  ות כיוכמות, עפ"י דריש )מיקום כיבוי,ן מתזי תכיהאינסטלציה.  נדס"י החלטת מהעפ וכמות  במיקום, מוך לתקרהסב קירות אוב

 בין   דיקובלי פלהעברת גז וכוצנרת  פוצלמאו ו/ י מרכזיינ למזגן מה. ניקוז יצלנסטדס האילפי החלטת מהנ ,מיקוםב לקי מיםרון למחא

 .  למאיידהמיועד ם ויקה, עד המהמיועד למעב המיקום
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 הערה:

או " עמודים או קורות"דמוי ויצרו בליטות   התקנת כיסוי מבודד ואסטטי  יחייבו ידרשו(, ככל שבוי, )זי כי צנרת מים/ביוב/מת  הצורך במעבר

 בסמוך לקירות ורצפה, ו/או בסמוך לקירות ותקרה   ,ם"י סל"ספ

ביקורת, ולכן   פתחי  שו תכן וידרי   ן הבניי ה לגוב בקולטנים העובריםדס האינסטלציה יות מהנלקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנח יש ,בנוסף

 קה. תחזו  גישה לצרכי  תם ויש לאפשרו ם אין לחסו , איקורת אלו וע פתחי בצבי שריידהם בדירות ב

 

  בהתאם, התקנתה תהיה סולאריתנדרשה מערכת פי הוראות כל דין. ה לתהי כת צעות מערבאמדירות לם מים חמי הספקת :מיםם חימו    3.6.2

   .579אלי ן ישרלדרישות תק

נן  תכל רשמאפהפסק וצב זמן )טיימר( הכולל מקקן מלי והתחש אלמנט עזרחימום עם  הכולל)דוד( דירה יותקן מכל אגירה  לכל     3.6.2.1

 עלה. את זמני ההפ מראש

   וםמצעי חימ ים בא, יעשה חימום המתת מערכת סולארי באמצעו ת כל דין לא ניתן לספק מים חמיםראו לפי הוות שלהם לדיר   3.6.2.2

 . ר()טיימן קוצב זמן לחימום המים קהת לרבות. ינםימים בעניתקנים הקיבמדים ותם עוד שהמים המסופקים באמצעם, ובלבאחרי  

 ן לפי המחמיר מבניהם. להלמפורט ין או מהראות כל דומה לא יפחת מיכל האגירה נפח  3.6.2.3

 ;ריםליט 150 -חדרים 4,5,6ת בדירו ,ליטרים 120 -חדרים 3 ירתבד :תבקיבול חמיםלמים רה )דוד( כל אגי י מ 3.6.2.4

      יה.צטלדס האינסמהנ תכנוןפי עליון לג ג וא להסמוך בשירות או כגון במרפסת  שנגי סתר אך  מו במקום :ודמיקום הד  3.6.2.5

 ת.  מקלחמבטיה, קערות מטבח ורחצה, א :מים לכליםם חבור מי חי  3.6.3

 )בדירות הגן(.  .יש :"דלי" ברז   3.6.4

 רה(.החלטת החביקום לפי מ )יש  :לדירהמים  ה למונההכנ 3.6.5

  PPR, .S.P, פלדה מגולוונת, פקסגול  :ורות: מים חמים וקריםחומר הצינ 3.6.6

 פלסטי או אחר.: שפכיםפלסטי או אחר, : דלוחין   

  הגז ודתז ועד נקהגור הספקת רה ממקבדי רת גזלול צנחיר הדירה יכ, מיש: טבחעד נקודת הגז בממקור הגז ו ה מירצנרת גז בד 3.6.7

   .גז דירתי ונהנה למ הראשית במטבח וכן הכ

 : יש. רהדי הכנה למונה גז ל 3.6.8

 

  הערה:

מיקום או ב ,נית המגרשהמתואר בתכגרש ו ובמיקום הקיים במם עם חברת הגז ם בתיאו ות צובר/ים תת קרקעי/ים מרכזי/י צעמ אבר דו סי 

  .הגז ותחזוקתת הת צנרה לחברת הגז, לעניין הנחמתאי ת הנאה מ יקן במגרש זך תינתצורהמידת ברה. בשיקבע ע"י החאחר 

שמש את כל בעלי ו לשנועד ת גז מרכזיתשל מערכת , מיתקנים או צנר1969 -, תשכ"ט ןיערקקוק המה )ב( לח59כי בהתאם לס'  זאתמובהר ב

 . המשותף  כושמהר וו חלקק, יהסת הניתנים לפירויכל, מונה או ולמעט מ הדירות או חלקם,

 

 (ו טבלה זחר הערות לא ה)רא תותקשורמתקני חשמל  – 5לה מס' טב 3.7
 

 פח ג'פון, ראה נסלטות ונקודלנקודות מאור, בית תקע  י יכו מחיר ז
 

 מיקום 
 ר או נקודת מ

 ,תקרה /קיר
 מפסק  כולל

 תקע  יתב
 רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 נההג
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;תקשורתנק' 
 .ון לפנק' ט

 נקודות  3 כ"סה

 הערות אחר/

 לדירה  הסכני 
 מבואה  ו א

1 1 - - - 

 ון+ לחצןמפע  -
 אינטרקום  -

  חדר ל האורפסק ת מ -
 . מדרגות 

ל  ולכ לוח חשמל דירתי -
 ת כו ה בסמי י ה )ניתן שיה סגיר

 לכניסה או למבואה( 
 . שקע   רת כוללארון תקשו  -

 פוניה/טלוויזיהטלארון  -
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וכ נ מפרט   נויים ערך לפני קבלת היתר  ע   פוף לשי ו "י רש רק  י  ת התכנון ו

 

                       _________ __                                             ____________ 
 חתימת המוכר                                                             קונהימת החת           

 

   ' , גב'א',  ים פחנס

 29  ך תו מ 21 'עמ 07.10.2021  :תאריך / 12ש מהדורה "משהב  -כןמשת כר למפרט מ /*O8דגם    /דרים ח  4ת  דיר /215 ש גרמבאר יעקב    "מ/בע  בטוצפריר שר זוהר  יה/הבנ יכות א ל דמס

 

 מיקום 
 ר או נקודת מ

 ,תקרה /קיר
 מפסק  כולל

 תקע  יתב
 רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 נההג
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;תקשורתנק' 
 .ון לפנק' ט

 נקודות  3 כ"סה

 הערות אחר/

 יור ד חדר
 אוכל ינתופ

2 3 - 

 
 
1 

1 

וספת  ת  -ריס חשמלי תתוכנן  
ת  שמל להפעלח קודת נ

   התריס 
 ( שמש פסת ראה גם מר)

 - - - 1 1 פרוזדור 

מ'   3על באורך מ דור זרובפ
ולל פניית  הכ או בפרוזדור 

פחות  ל ור ות מא דנקו  2"ר", 
 + מחליף. 

 1 מטבח 

 
 
 
4 2 

במעגל  , כ"א 3
 ור: נפרד, עב
ר  מקרמדיח, תנור, 

י עבור  אזתלת פ 1+
 שמליות כיריים ח

- 

  למע  ע יהיה קום בתי התקמי 
ה ככול  משטח העבוד

נון  כ אם לתובהת  פשרהא
ר  בתי התקע עבו  .המטבח

בור  ליות וע מחש  םיי כיר
ת  המדיח ימוקמו מתח 

 דה. למשטח העבו 

 1נה י ש חדר
 י  ריקע

 ( הורים)

1 
)כולל מפסק  

   (למנורה  מחליף

4 
  )שניים ליד 
 המיטה( 

- 1 1 - 

 "דממ
לפי  מנורה 

  ד הנחיות פיקו 
 העורף

 . נות פקע"רלפי תק  1 1 - 3

 שנימ שינהי רחד
 )ילדים( 

 
1 3 - 1 1 - 

    חצהר רחד
 הורים 

 )מקלחת(

1 
 מים(  ן)מוג

- 1 
1 

 לתנור( תקע   בית)
- 

 ום. חימ   נורלתתקע  בית
כן  כני + מפסק היאוורור מ

 . ששנידר 

 כללי חדר רחצה
 מבטיה( )א

1 
 ים( )מוגן מ

- 1 
1 

 ור( לתנ תקע  בית )
- 

+  ור חימוםת תקע לתנ בי 
  ן הכולל מפסק זמ  ן קוצב תקה

  יעפ" יקום ש במלדוד השמ 
 התכנון.  

ן  היכמפסק אוורור מכני + 
 . שנידרש

 שרות פסת רמ
1 

 וגן מים( )מ
- - 

2 
  44IPבדרגת הגנה 

ביסה  כ למכונת 
 מייבש לו 

- - 

 שמש  סתמרפ
1 

 )מוגן( 
- 1 - - 

פסק  יס חשמלי + מתר ולל כ
 . י ה ידנ פתיחנון  + מנג 

 מחסן
 ( צמדשהו )ככל 

1 - 1 - - 

כאשר מדובר במחסנים  
ן  ת, אי דירו שאינם צמודי  

"ש  הבינת משמניעה מבח
שהזנות החשמל של כל  

ונה  יחוברו למים  נהמחס 
ד למחסנים  משותף ונפר

מונה   ן ן יותק פיו לחילובלבד א
מחסן, להחלטת   לכל נפרד 

 ו. ירת בח  פ"י וע   המוכר

 יסה כב מסתור
 (קיים)באם 

- - - 
1 

 )פקט הכנה למזגן( 
- - 

 

  טבלה ואחרותת להערו 

   מ"מ.  2.5 נפרד עם כבלים זרם קיפסח למות לל, מחובר ישירולי נפרדחשמל  י מעגעל גבת תקע בי" = נפרד"בית תקע כח במעגל  (א)

  רד(., נספר כל שקע בנפדנל אחיותר בפ  שקעים או )שני ל רגיל.חשממזרם  וןיבור מתקן חשמלי הניזלח "שקע" בודד=  גיל()רקע מאור בית ת (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5וצע בכבלים יב  חיבורה

 עוד שקעיםם ובר עמחל להיות יכו רם חשמל רגילהניזון מזשמלי ר מתקן חחיבו ל וי,עם כיס מוגן מים בודדקע ש  מים: מוגן  )רגיל(מאור  תקע בית  (ג)

 ת. ממ"ר לפחו 1.5לים בצע בכ יבור יבו הח נפרד(.ספר כל שקע ב, ננל אחדבפשני שקעים או יותר י קר)
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  –דת טלוויזיה בים, נקומחש ןבי –פוניה, נקודת תקשורת טל דתת נקולחדר וכולל קומפלטיעה נקודות, מג 3  יה תקשורת וטלפון =ויז טלדת נקו  (ד)

שת  רירה לחיבור הד ללא דין. רש על פי כל כנדהכול  ם.ר לקליטת שידורי כבלייבוואפשרות לח, כאמור, ורי חובהחיבור לקליטת שיד

 . יסויכולל כ 1מודול  55וקופסא  קירב ההכנהועד נקודת  תקשורתוז הורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכתקשודת הנט. נק אינטר /הטלפונים

 ה אחת. לקטורה(, כולל נקודת הדארמאהיל/   -וייס רה וכנורה )ללא על גבי קיר או תקבית נורה מאור נקודת  (ה)

לכמות   תתוספ אינםוש' הה או קיר(, המצוינים בסעיף תקרבור )ות המאד של נקו פן ההדלקהובד לאאור בלית  קה כפולה=ודת מאור הדלנק (ו)

 '. המצוינות בסעיף ר האומה דותנקו

הגנה  גת בדרים מ  ד אך אביזר הקצה מוגןנפרבמעגל חשמל  בהכרח נווגן שאיבית תקע מו אחר= א IP44ות הגנה עם דרגיל רגע קית תב (ז)

 גבוהה.

נה  ההכת ד נקודז תקשורת ועמריכושב( הכנה לנק' תקשורת )מח שיכה בלבד.ט מו ( וח"שרוול"ת הכוונה לצנרת )רין אחאם לא צוב"הכנה"=   (ח)

 .בקיר

(.  ספירלי) חום" ולא "תנור להט" פזר"מ הדייר(, תבאחריו) תקןיוה מעל דלת חדר הרחצימום נמצאת ר חהכנה לתנואם הב ם =הכנה לחימו  (ט)

 חימום כוללת שקע מוגן מים. ור נה לתההכנ ה.מסופקים ע"י החבר ום לאמצעי חימ ודגש כי אלמניעת ספק י 

  םאותה/ אתים מכב/דליקיםניהם, אך מם בריחוק בי צאישונים הנמדים רם נפכיבוי, משני אביזרי קה/דלנות להת מאור הניתודה/ונק  =חליףמ (י)

 . אורמ נקודה/ות

ים. הנקודה תחובר ישירות  ירי כנן לם המתוכהמטבח, מתחת למקו בארוןת פאזית נקודת תל  תותקןפאזי=  תלתחיבור ת בדירת מגורים הכולל (יא)

 . ירתיסק בלוח החשמל הדית שקע והמפ ת ביווט לרבול החכאת  . הנקודה תכלול2.5/5בל בכתחווט לוח החשמל ואזי בלת פלמפסק ת

 

   .יש: אורת מו וד נקה קומתית: בכל קומה: בואר מדרגות/ מדח 3.7.1 

ן  אם אי)בת או חדר המדרגו  קומתית אור במבואהקת ללהד ך הדירהצן מתו לח יש. ור: אדלקת לחצני ה יש. מאור:גופי 

 . דרגותי מ/רת חדיש, לתאור. )משותף( שבתן שעו  ש.י :מבואה(

 סוי. כולל כי 1מודול  55סא קופבקיר וה קשורת ועד נקודת ההכנמשיכה מריכוז ת ר וחוטנוכלול ציתנקודת התקשורת  :פון חוץ טל 3.7.2

 החלטת החברה.חר לפי ו אא, זםזמ ליל:צ .לחצן ון: סוג:מפע 3.7.3

 רישות הת"י. י דלפ, נדרט סט  :: סוגקעי הדלקה/שזראבי  3.7.4

  ,רגיל( קע)כולל שדירתי תקשורת ולוח  (ה בעתידברך הרחצולפחות ל מודולים 6-נוי לת מקום פל השאר)כולירתי ד  מלשוח חל 3.7.5

 . יש :פחתמפסקי  החשמל. דסנון מהלפי תכנ  מיקום: .שי :תוך הדירהב

   קוצב זמן. כולל יש. :חשמלי שמש/מים,  ל לדודנקודת חשמ 3.7.6

 אמפר.   3×  25 אזי:פתלת  :גודל חיבור דירתי  3.7.7

ם בדלת הכניסה  ת אינטרקוערכמית לחיצונן, ותשתית פנימית וו ת פעמום הכוללכת אינטרקמער. : ישקוםנטררכת אי מע 3.7.8

ור באחד מחדרי ע/דיב פומית שמ דירה, וכןיסה להאינטרקום במבואה או בכנדת וקת נם א יש למק ום:מיק  בניין.הראשית ל

 רה. די גורים בהמ

 ן. אי: ()נפרדתר יזיה נוספת במעגל סגו ו טלו  מערכת 3.7.9 

  2010-( תש"ע3ס' מיתקן לאנטנות תק' )מ  ה רב ערוציתת טלוויזיליטקלים לכבל לחיבור הכנה :ויזיהו טל רי יטת שידו הכנה לקל 3.7.10 

 :  799אלי, ת"י ישרשידורי החובה, לפי תקן  טנות לקליטתיין יותקן מיתקן לאננבב

 ית )אק"א(. יתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואל"מ( ומאקות לקליטה משותפת )טננני א מיתק                   

 חרחובה אם קיים הסדר אה שידורי נות לקליטתרשאית לפטור את החברה מחובת התקנת מיתקן לאנטת יהמקומ הוועדה  . 3.7.11 

 . ידורי חובה בלא תשלוםט שבכל דירה יהיה ניתן לקלו המבטיח ש

 : םי אחר מיתקנים 3.7.12 

ת שירות, יש  סרפים למחוץ לרבות במטבחים הפונ  לקירבמטבחים ללא אוורור ישיר ם וריים סניטריי שירות, בחדבחדר -

   ת כיסוי.פרבות רפקיר חוץ, ללהתקין צינור מצויד במאוורר מכני ל

ראלית  שימל ה לרשת החשוי פאז תלתתאים לחיבור המערכת ת .הדירתית להחשמ של צריכת לניטור ולבקרה תמערכ -

 תנים. המשמל פי החש ריזנת תעהאפשר ות

)שלושה חיישני זרם  סת כל רכיב המודד זרם חשמליסתבאשר מידה בלוח החשמל הדירתית ת מדיחיד :המערכת תכלול

ציג מו ומיתמק נתונים בצורהמעבד את הוי המקבל טאלחו  דיגיטלי גידור אלחוטי, צשורת ל, יחידת תקש(לת פאזיעבור לוח ת
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  מ' 1.5במקום נגיש ובגובה   ה,כניס/ במבואת ה ך לדלת הכניסהסמוה בם הדירני הצג יותקן בפ ברורה. הרבצו אותם

 ספית.  כותם הואת על ט"ש(ו)בק ברתוהמצט וטפתהש הצג יציג לפחות את נתוני צריכת האנרגיהצפה. רמה

 .3.5 ת פתחים סעיף גם בטבל האר  ניפתיחה יד  וןמנגנות לרב, ים/תריסלהפעלת ה  לקודת חשמנכולל חשמלי  םי/תריס -

 

 : קני קירור / חימום, בדירהמת   .4 

 ן. אי  זי מרכ י דירתי מינ מיזוג אוויר 4.1

    :תכלול ראש ,פאזי תתל סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת הכנה

 פיזור שרפמאה חרא םאו במיקו רוןהמסד או היהאמבט  דרח תקרת לתחתית דבצמו למאייד נןכמתו םמיקו .1

 ;ירההד חלקי לכל צרוק יעיל ריאוו 

 הרצפה  במילוי ונעה כנסת בקירומ חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה"ת לרבו הנדרשות התשתיות עיצוב .2

 המאייד זוניק 2.5* 3רד פנ מעגל כוח שקע ,מעבההמתוכנן ל םוהמיק עדו למאייד ןהמתוכנ המיקום בין

 עד ,גבס בלוח ייסו כ תבאמצעו ההסתר יכלולד  למאיי "המצ"ה אמוצ .יסהבהכ תורמס לניקוז או פהרצ למחסום

 .בפועל ערכתהמ להתקנת

 .ר המסדרוןקי על התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום קיר ודק פיל ריק שרוול התקנת 3.

 .וירוא  מיזוג סמהנד ידי על תכהמער לתכנון אםת בה יהיה ההכנות םומיק .4

 .יםבעהמ / המעבה םויקלמ רוסתומ  מוצנע קוםמי 5

להתקנת מזגנים   רת ניקוז כהכנהנצ צע גםתבוה, השירותים והמטבח( הרחצמחדרי הדירה )למעט בחדרי חד ל אבכ .יןא :מזגן מפוצל  4.2

 צאה יהיה הרצפה ומו ובמילוי  רר בקיקוז תוסתילחדר. צנרת הנ  ץז מחויבוצע ניקו ין הדירתלמרחב המוגעיליים )מפוצל(. 

ר  וצא הצנרת יוסתר עם אביזום מנון מהנדס האינסטלציה. מק לתכאם ול בהתהכמתחת לכיור, לסיפון  ןיילופ פה או לחצהרסום מח עד 

 מתאים וסגור עם פקק.  ישתחרו

ע תבוצר, זית אחת כאמומיני מרכ תעות מערכצה באמלכל חלקי נו מאפשר מיזוגי ירה איר תכנון הדוזוג האו ת מהנדס מיקביע ככל שעל פי          

 יקוז מים.נ ת וצנר רבות צנרת חשמל, צנרת גזות לכלול את כל התשתיות הנדרששת ירהלקי הד ח וצל/ים ליתרתן/נים מפגזה למנוסף הכנב

   .יןאיין: בבנית מרכז ירתי הניזון ממערכתיר דמיזוג או  4.3

   .איןדירה: הום מ י ים וחם מדת חימו ת להפררו שאפלת אטורים למים, בעדי ידי תנור גז דירתי עם ר מערכת הסקה הפועלת על  4.4

 ום הכוללת שקע מוגן.מחיר תנוודה לנק בטיה תבוצעי המקלחת ואמבחדר. אין :חשמלב  חימום הפועלנור ת  4.5

 ין. : א בקטורים חשמלייםקונ  4.6

 .אין :קק"ל/מ"ר 120-80, רצפתי מום תת י חרכת מע  4.7

 אין. :םמיתקנים אחרי   4.8

 

 :  ן סחה, במדיריחות באש ובטי ו ב כי רי סידו * .5

 .: ישם נרכש()בא ן מחסב .ותע"י רשות הכבאדרש יככל שי :הבדיר ם(:נקלרי ירוטומטית )ספאש אי בו כת כי מער 5.1  

 .תבאוות הכדרש ע"י רשיככל שי :עשן גלאי  5.2  

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

 

 :נותעבודות פיתוח ושו  .6

 חניה  6.1 

      ;רשהמג: בתחום כולםניה. לפי היתר הב: הבניינים לכל ניהסך הכל מקומות ח 6.1.1   

 אין. (: רטפ)ל חרבמקום א חניות    

 בתוכנית המכר. ן צויכמ: םמיקו  היתר הבניה פיל: חניות ספרמ: יש, פת(משות/תי לנכים )פרט חניה 6.1.2  

   רשמי רה נכה )עם הצגת תג נכהידרוכש נספח החניה להיתר, תימכר לוח ובפיתבה/סביכמסומן בתכנית המגרש/כים חנייה לנ

 ינו נכה.ר שאיילד וגם  דירי הבית ן כללנכה, בי ר רוכשובהעד ה(,רבוהתחמטעם משרד 

 .  2.11עיף ס ראהמקורה:  ההחני  רצפת גמר 6.1.3

 יש. : ניה מהכבישלחשה גי  6.1.4  
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 לפי סימון בתכנית המכר. : קוםמי   ות.לפחאחת : פר חניות לדירהמס 6.1.5  

   .אין :לחניהבכניסה חסום מ 6.1.6  

 רש פיתוח המג 6.2 

 החיצונית  הרחבה .יןיבנל  הכניסה למבואת עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום רחבת כניסה חיצונית:   6.2.1

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

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

 נים משתלבות/ אבן טבעית : אבחומר גמר .יש :משטחים מרוצפים 6.2.3   

 גינון חסכוני במים בהתאם  אדריכל הפיתוח( תוכניתל פי )ע .יש :צמחיהמצורפת(.  ימון בתכנית)על פי ס .יש: חצר משותפת 6.2.4  

  להנחיות משרד החקלאות.    

 )לא עצים רשים רדודים בלבד מעל תקרת בטון מותרת שתילת צמחיה בעלת שו )כולה(. בטון.מעל תקרות  חצר,   

  (.-ולא צמחיה עמוקת שורשים   

  .יש :בכת ממוחשאש מערכולל ררש גבמ יהשקה מערכת 6.2.5  

 לשטח  ונהחלקה( הכוה/כולה קרתמעל  ית המכר )חצר,לפי תוכנ  :דראה לחצר מחיצי ; שי:  דירות הגן דה למו צ חצר, 6.2.6  

 לא מגונן וללא מערכת השקיה.     

 ת וכש בעהר י ע"שה יע משולי הבניין (מים  רות פרטיות )להרחקתקוז פני הקרקע בחצידור שיפועי ני : סרההע   

 .  יתרטפה ינהסידור הג     

 , וחות וכו'(ש צנרת,מרזב/ים, )לחול ח ,ומיםב וביז, ן גישמה/ות, ג יתכ:  דירת גן ר הצמודה ל , בחצתו ערכות משותפוט מירפ 6.2.7  

 (.וכנית המכרשלא בהכרח יוצג בתו ןהעניי ל לפי)הכ ייבוכ ,קשורתתחשמל,    

 אה נוספת  יצי שישככל  מ'. 2.5של ת חומק לפוובע ר. מ" 7-ת מלא פחוח ש, בשט: יגן  ירתד ל ודהצמטח מרוצף בחצר ה מש 6.2.8  

 . צד כלמ מס" 30ברוחב פתח היציאה בתוספת  מ' ולפחות 1.20ימלי של ינ ומק מבע  מרוצף ית יהיה משטח לחצר הפרט   

   ודרישת הרשויות.לפי היתר הבניה חומר:  : ות של המגרש/בחזיתגדר  6.2.9  

 . חברהה עתי קביפול  שרתאומה  תוחכנית הפילפי תוממוצע בה ו בג   

 . אין(: בחלקה הקומה פתוחת )ודים מפולשמת עמו ק 6.2.10  

 

 ותפותשמ ערכותמ .7

 מערכת גז:  7.1 

 המתואר בתוכנית   ובמיקום ,ם עם חברת הגז, בתאו קרקעי -ז תתג י/צובר אמצעותב כזימרדור סי הכנה לאספקת גז:   7.1.1  

   ת הנאהוזיק נהת הצורך תינתבמיד ומית.המק  תושדרישות הר יעפ" וא/ו ברהחע"י ה קבעיש אחר במיקום  יין אואו הבנ רש גהמ   

 חברת הגז. ותבעלב הינם ,בזאת כי צובר/י הגז כאמור מובהר  הגז ותחזוקתה. תנרנחת צלה    

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 .(3.6יף )סע 4בלה ראה ט: םמיקו . : ישרההדי  וךבת זצנרת אספקת ג .1.37  

 :שאים לכיבוי ר סידו  7.2 

 ועץ הבטיחות. רשות הכיבוי והנחיות י  "יע דרששי ככל :י מדרגות/בחדרלהפעלת לחץ  מערכת 7.2.1  

 ת.נחיות יועץ הבטיחו דרישות רשות הכיבוי וה ע"י שידרש ככל: םבמבואות/פרוזדורי  עשן  קתליני מערכת  7.2.2  

 עץ הבטיחות. י והנחיות יורשות הכיבוישות רדע"י  שידרש ככל :ם(קלרי ני ים )ספרתזמ –ית י אוטומט ת כיבו מערכ 7.2.3  

 ות. נחיות יועץ הבטיחהוי ויבת הכ: יש. לפי דרישות רשוותכולתן בוי לרבות ארגזי כיבוי  כי מדות ע 7.2.4  

 יחות. הבט עץיו ות הכיבוי והנחיותע"י רש ככל שידרש עשן: גלאי  7.2.5  

 םשותפי מ םבשטחייבוי ארונות כ)הידרנטים( ו רזי כיבוי , באש י כיבו ו  ילוי ג כותרמעבות רלכבאות, ה י ורסידכל ערה: ה     

 . כמות לפי דרישות רשות הכבאותמיקום ו  פרטיים, או     

 יש.  :םבחניוני ור מאולץ ראוו  7.3 

 ן. אי: להזנת הדירות() ת מיזוג אוויר מרכזיתמערכ 7.4 

 . יןא  ם:י רוש הדיי ימ של ים/ויר בחדריזוג אערכת ממ 7.5 
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    הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו ארדוה  בותתי יקום:מ לדואר שגוי. 1ועד הבית, לו 1דירה, לכל  :רתיבות דוא 7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית תובעל יוויה   ,בנייןל   

ן  בבניי  דייריםימוש כלל הים לש/רחד ותפים(,שים מקחלב)ה רורכות תאמע ם,מי מאגרים, ת מאבוקה ומשסני  ותערכ: ממיתקנים אחרים 7.7 

 ים.המתכננים והיועצ  תוכנית לפי מיקום וכמות: .וכו'  ת הבנייןבסמוכים לטו בבנייניםו א  וכים,סמ ניםיי ולטובת בנ  

 

 בנה למערכות תשתית חיבור המ .8

 מית.המקו תוהנחיות הרש לפי :צרחל  דרפנ ה מיםונמ; יש :לבית שי ראמים מונה  יש; :י רכזחיבור לקו מים מ 8.1  

 יש.   מרכזי: חיבור לביוב 8.2  

 ; יש. הוראות חברת החשמללבהתאם  ,ין לרשת החשמלני ור הבחיב 8.3  

 . וניםלחב' הטלפ הדירה חיבורל ולכה להיתר(: לא שבק) תכנון והבניהלתקנות ה בהתאם  :הטלפוניםבור הבניין לרשת י כנה לחה 8.4  

   (.3.7.10 ף סעי )ראה גם הכנה בלבד .אין (:טאינטרנ/הלוויזי )טורת שקשת תלר ן יי נחיבור הב 8.5  

 בודות שביצועם בפועל עבמחיר הרכישה.  כלוליםרכי גישה, דיקוז, ומכים, נ מדרכה, קירות ת : כביש,תוח כללי הגובל במגרשי פ 8.6  

 .יות החברהרם באחנומית אי מק שה ע"י הרשות העי  

 . בלבד( 3,4נים יבבני ) -דחסנית יידים,נ  כליםמי :רו זמיח /שפהר אדחב 8.7

 . יש :פהור אשלמחזמיקום 

 .דות בלבקומ  יבבניין רב  ,יש :המגוריםבקומות  קומתי  ופתח)שוט(  הפשמצנח א

 . הרשות המקומית יע": פינוי אשפה

 

 גרש( מ בכל) רכוש משותף .9

 : תףמשו רכוש הה תיאור 9.1 

 . ם בתוכנית המכרפיתכמשו נוסומ םאב: תפיםה משו ני חמות מקו  9.1.1   

 . אין: (חלקית תוחהפ ועמודים, סהכני קומת ) יתחלק ולשתקומה מפ 9.1.2   

 החלטת בחברה.לפי : ירותדמחסנים שאינם צמודים ל 9.1.3   

 ;   מ"ר 20-ת מוחפלא  :3,4 ניםיי בבנ ;רמ" 14-מ תלא פחו :7,8נים יי בבנ. שי: ( בקומת כניסהמבואה )לובי  9.1.4   

 .  יש: )לובי( קומתית אהו מב 9.1.5   

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

   ; 3 :3,4  םניבבניי ;1 :7,8 ניםבבניי: תמעליו  מספר; : ישמעליות: יש; מעלית פיר 9.1.7   

 ש.י: על הגג םמיתקניל ידי ע סתפוק הלהח פחותל :משותף גג 9.1.8   

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

 . אין: חדר דודים משותף 9.1.10   

   תמוסמכ וש רשותאחר שתדר מיתקן לכו,  ותות סולארימערכ :( כגוןותפותשמ או/ויש מערכות טכניות )פרטיות : מיתקנים על הגג 9.1.11  

  ן.יהד כל יעל פ   

 . שי  ;לא גינון לשטח  .ש: ישרומי המגחוח בתפת ושטח רצח 9.1.12   

 ה ור אשפוחדרים טכניים, מרכז מחז רתכות לרבות תקשוחדרי מער: ותףם של הבית שהינם רכוש משפי וחלקים נוסים מיתקנ 9.1.13   

  כר. המ יותוכנת ש משותף בום כרכימסומנ ה אחרים במפרט זה, םרקיבפכמפורט ו  ומתקני אשפה   

 

 ש המשותף: ו מהרכ םא הוצי לשאין  (םמייקיאם ב) ים/קלח 9.2 

 )מילוט(., תמדרגו י /דרח 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה.  9.2.4  

 י קומתי. לוב 9.2.5  
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 על הגג. (םשותפימה) וניםאל המיתקנים הש תו דרגמ גישה מחדר 9.2.6  

 .תמכונו דר ת אל חו גדר מדרישה מחג 9.2.7  

 . ים(תפ)משו  ני/יםטכ דר/יםתי לחלובי קומ מ מדרגות או  מחדר השגי  9.2.8  

 .על הגג םמשותפי  וס על ידי מיתקניםהתפ –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 וגנים בדירות(. מ ביםרחיש מ  -אין) .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 ף. כוש משותכר"י החברה עגדרו ויכל שכוחלקים   כנייםם ט, חדריתו ת פרטיט חניו מעלון חני  קומות: חראחלק  9.2.12  

 

 משותף ית ב 9.3 

 ית  בבית משותף או בב ר דירהחוק המכר דירות(, המוכ –לן )לה  1974 – דירות(, התשל")ד לחוק המכר 6בהתאם לסעיף  ()א  

 מצוי  ה קנוןתשל ה  אהר נה הומש בטל אומ ל הביתהחיל על ודעתשב ועל הבית א ן שחלו ף והתקנהירשם כבית משותל ועדמיה    

 ו עניין; ואלה העניינים:אות המכר פרטים על לחוזה צרף , חייב לכלול במפרט או ללןהמנויים להים עניינ מן ה ת לענייןחסהמתיי    

 המשותף;הוצאת חלק מהרכוש  (1)    

 ; מוד לדירהצותף ה ש רכוש המיעורו של החלק בש (2)   

 יו; אלבים בקשר יהמחו  םיירות ששותף ובמבית הת הבהוצאו תהשתתפויעור הש (3)   

 ניהול הבית המשותף; ר החלטות בדבלת רי קבסד (4)   

 וק המכר דירות; )א( לח3כון בצו בדרך האמור בסעיף כל עניין אחר שקבע שר השי (5)   

   ביהתחישר, כמי כזה המבחוהאמור  ף , על איראוהו(  אן )קט  ף ויים בסעינים המ נמהעניי  פרטים על עניין רסא משלמוכר  )ב(  

 המשותף.   ל הביתע ניין יחולוו ע י אות י לגבנון המצו תק שהוראות ה    

 

 צמוד לדירה: ו של החלק ברכוש המשותף העורשי  9.4

 . יותוש הר שתהתאם לדריובכפוף לשינויים ברקעין בהתאם לחוק המק

 

 :ביתהבר ניהול  דטות בלקבלת החסדרי  9.5

 . 1969 -תשכ"טהקעין  מקרבחוק ה עפי הקבויה על הי 

 

 :מחויבים בקשר אליו ובשירותים ה ותףת המשהבי ת פות בהוצאו עור ההשתתי ש 9.6

 נויים בהתאם לדרישת הרשויות לחוק המקרקעין ובכפוף לשיתאם בה 

 

 ה.רבת של החהבלעדי היעתקב יהמשותף לפ  בבית תו לדירו ש המשותף ויוצמדוכמהרם גרש מוצאיהחניה שבתחום המ תעמדו .א

 החברה.  לתה הבלעדית שביעלפי קתף שות שבבית הממדו לדירוצף ויותומש ה שו מהרכוצא ים יוסנהמח .ב

 לעיל(.  9.2.9עט החלק כאמור בסעיף )למ מרפסות וגגות .ג

 משותף.  מוצא מהרכוש ה רש(יש במג)ככל ש חדר השנאים .ד

 

 

 ותף. שמ ת ההבי ולנציגות ה לקונ ו שיועבר מסמכים נוספים ' א ספחנ

   .ותלירות כלעה ספח ב' נ

 . ייםוזיכ ת לבט       פח ג'נס
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 בעלי הדירות ים שיועברו לקונה ולנציגות מסמכים נוספ – 'נספח א 

 ט:של המפר כחלק בלתי נפרדו פ צורי  תוכניות אלו 10.1  

 רה. די הל ת( שיו)חיצונ ותידות כללימחדר ול מידות של כלת הכול 1:50 -ה לא קטן מ דימ  בקנהה רדינית התכ 10.1.1   

 ף בקומה. המשותהכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מבקנה מידה לא קט ירהבה נמצאת הד כנית הקומהת 10.1.2   

 ה. מובקותף משהש הרכו מוןללת סיוהכ 1:100 -ן מקנה מידה לא קטב תוסייפתכנית קומה ט  10.1.3   

 ף  הרכוש המשות וללת סימוןכה 1:100 -מ קטן ה לא מיד נהרתף בק מת שות; קומו לת מפומוומת כניסה/ קותכניות ק 10.1.4   

 . 1:200לום מוקטן לקנה מידה בצי ; תכניות אלו ניתן לצרף ושטחים דירתיים מוצמדים   

 . 1:100 -מ  ןלא קטנה מידה נית קומת גג בקתכ 10.1.5   

  תפשותמ חצרן ימוללת סהכו 1:250ידה מ  בניה בקנה היתר לתבת המקומית לקוגשה לרשוהמגרש כפי שה  תניתכ 10.1.6   

 דות. ווגינות צמ 

 

 פידין לרבות על  כללאם התבת ולחומרי הגימור, שיש למסור וכרלכל המע ושימוש אות תחזוקהעת מסירת הדירה יינתנו הורב 10.2  

 ניין: בע דירות רק המכחו   

 . ימורםג כיבי הדירה עלזוקת כל רת שוטפות לתחולעופ א()   

 מיזוג אוויר,   מערכותמערכות בטיחות, בות לר תקנות בדירהו השירות המ תוערכעת של ממונזוקה ותח לתוקה כולחזת )ב(   

 לקטרומכניות וכיוצא באלה.מערכות א   

 . דרשותם ניות, אתותקופשוטפות  ואפיון ביקורותת ודיר ת )ג(   

 יצירת קשר. ל פוןמספר טלק ו ספרן/ת יצמולרבות ש, נים בדירהקתהמו  ותשל ציוד ומערכת אחריות טכני ותעודו טרמפ )ד(   

 

 הגימור של   רימוחות של המערכותכנית והוראות תחזוקה    ה בבנייןמסרת הדירה הראשונימסור לרוכש דירה אשר לו נ כר המו 10.3  

 עניין: ב  מכר דירותהפי חוק  על תורבין לד ללכהתאם ר בה למסוביש חוהבניין ש  

 . ורםעל גימ ייןי הבנרכיבל חזוקת כלתת שוטפות ופעול א()   

 ג  כות בטיחות, מעליות, מערכות מיזומערהמותקנות בבניין לרבות  השירותקה מונעת של מערכות חזוקה כוללת ותותחז )ב(   

 .אלהבוצא יכיות וקטרו מכנויר, מערכות אלאו   

 רשות. נדאם   תקופתיות,שוטפות ו  פיון ביקורותאות דירות ()ג   

 ן ליצירת קשר. שמות יצרן/ ספק ומספר טלפוות במבנה, לרב םות המותקניכרומעל ציוד ת שאחריודות עוטכני ותט מפר )ד(  

 ה. מילייסקפספר ומ  טלפוןוח לרבות מספר יתפוה ותצוות המתכננים של הבניין, המערכ רשימת )ה(   

 ת  ת בטיחורכות, מעקשור ות חשמל , יתציה סניטר לאינסטל ות בלבד ששותפ מערכות המ( לAS MADE) תועדיות כנת ()ו   

 לפיה על רוכש הדירה האמור  סמכים האמורים הנחיה בכתב והמוכר יצרף למ נה ובפיתוח.במבקטרומכניות לומערכות א   

 נויה.ה( מיד עם מינותמנה ש שואהררות )הדיבעלי  לועה שת או הקבלנציגות הזמני תםור אסולמ   
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 יות ואזהרות הערות כלל  –נספח ב' 

 ה ולדיר הערות כלליות למבנה 

   ים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי,רכל המוצ .1

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

     ותפת )אק"מ( ומיתקני אנטנות     : מיתקני אנטנות לקליטה מש799החובה, לפי תקן ישראלי, ת"י ות לקליטת שידורי בבניין יותקן מיתקן לאנטנ               

 לקליטה אינדיווידואלית )אק"א(.               

ח שבכל קיים הסדר אחר המבטיאם  מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובהמחובת התקנת החברה רשאית לפטור את הוועדה המקומית  .3

 .ניתן לקלוט שידורי חובה בלא תשלוםדירה יהיה 

קרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן  ת ר יכוסו בכאמו גז וכו' מיזוג, חשמל, תקשורת, ב,מים, ביון: כגומערכות  .4

 עוברות. 

)ברזל( וכן התחמצנות מינרלים   ,"עיניים" ידים,דלי מרקם, גוון, גביתכנו תופעות טבעיות כגון: הובכפוף לתקנים, באבן טבעית, בריצוף וחיפוי  .5

 המקצוע  לליכול התקינה ישותלדר בכפוף  הכול .מוי חלודהתמים דת בכוהמתבטא

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

 .נגים()גרו

ת וצורך מערכים, לאו המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבללהעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/יודגש כי באם תידרש החברה  למניעת ספק .7

ובזכות  לצורך גישה, כן ןלרבות שימוש במתקני הבניי  המשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשית

 . ים אלולום מיסי ועד בית בגין שטחכן יהיו גופים אלו פטורים מתש עות הקרקע למעבר כבלים. כמובשטח/ים לרבות רצוהשימוש והטיפול 

 לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות.  ראיסור חמו חל  .8

קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.    יו תקרות מונמכות,יכול שיה  רכשו ע"י הדייריםשי  )ככל שקיימים(,  במחסנים .9

 ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד. בלבד ד למחסניםונפר שמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף הזנת הח

אך לא   הפרעהים ליצור  של דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלול  מםמיקו  .10

 מן הקבוע במפרט.פחות 

עומדת בדרישות עש שלהם רוי שרמת הת עיבע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידובאם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר  .11

 התקנות לרעשים ומפגעים. 

ת  אוויר לרבות הנמכ להתקין מערכת מיזוגאוטומטית )ספרינקלרים( בדירה, והרוכש ירצה קיימת מערכת כיבוי אש ויתכן והואיל   .12

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

המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת   יש לאוורר המרחב  ילהדגיש כ חשוב .13

 .גןשוי המרחב המומופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עבאגרגטים )חצץ(, ה אלהימצן אשר עלול לסלק שרידי גז ראדו 

  , מחסניםמשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון גינות, חניותהות אחרות מערכ יתכנו שוחות ביוב או צנרת או .14

 הפרויקט. ומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי 

רת, השייכים לכלל ופתחי ביק  ( וכןות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'עובראו המחסן או החניה, יתכן ודירה, ה תקירות ובסמוך לתקר  ברצפה, .15

 הבניין, ומהווים חלקים משותפים.  

 ריצוף זה.ם לגרום לשקיעות בם, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלוליברכבים כבדים על שבילינסיעה  .16

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

 בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים.  בגז פחמימני )גפ"מ(,להתקין ו/או לאחסן כל מתקן המופעל  יסור חמורחל א בנוסף  .18

[, תגברנה הוראות  11.12.2017 – 12משתכן מהדורה מפרט מחייב מחיר ל] 1להוראות נספח ג'במקרה של סתירה בין הוראות המפרט  .19

-לבין  המפרט לעיל"ההוראות"(  )להלן:החוזה ו/או הוראות הדין ו/או המכרז  ין הוראותירה בכמו כן, במקרה של סת וף לכל דין., בכפהנספח

 תגברנה ההוראות. 
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 טבלת זיכויים    –' גנספח 
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