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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 

  
 *D3-4 דירה מדגם 

  
 חדרים  4 מס' חדרים 

  
 4 מס'  קומה 

  
 16 דירה מס' 

  
 "( רב קומות "  רים מגו ) 3 ניין בסוג המס' / 

  
 214 מס'  מגרש 

 

 זוהר וצפריר שרבט בע"מ

 07.10.2021ך: ארי ת
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 ם י נייתוכן ענ
 

 יהויפרטי ז פרק א.
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף 
 .(2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף 
 . ניהן וחין, מחסניב במיקום הדירה   : 3סעיף 

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

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

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

           גובה הדירה. : 3.1סעיף 
 הצמודים לה. בדירה ושטחים  רים וגימורים דחמת יש( ר2לה )טב : 3.2 ףיסע

 . (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 
 . (3.6.1-3.6.8) םסטלציה נוספיואביזרי אינ ,ברזים( מתקני תברואה )כלים,  ,(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   :4סעיף 

 . (5.1-5.3חות בדירה, במחסן )וי אש ובטיסידורי כיב   :5 יףעס
 . פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

 (. 6.1.1-6.1.6חניה ) : 6.1סעיף 
 (. 6.2.1-6.2.8תוח המגרש )יפ : 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 במרולמאאוורור  : 7.3סעיף 
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  : 7.4סעיף 
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף 
 .ארו ד תיבות  : 7.6 סעיף
 משותפות נוספות.  ערכות מוים נקמת  : 7.7סעיף 

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

 (. 9.1.1-9.1.13המשותף ) אור הרכוש י ת : 9.1 ףיעס
 ( 9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  : 9.2סעיף 
 ופרטים(. בית משותף )רישום : 9.3סעיף 

 מוד לדירה. כוש המשותף הצ רבלק חהשל  ורו שיע : 9.4 ףיסע
 הבית.    החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף 

 רותים המחייבים בקשר אליו. יותף, ובשהבית המשבהוצאות  תפו עור השתתיש : 9.6ף סעי
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  : 9.7סעיף 

 
 נספחים

 
 . ףשות ת המ גות הביצינלעברו לקונה ו מסמכים נוספים שיו נספח א' 

 . הערות כלליות ב'  חפנס
 זיכויים. תנספח ג'   טבל
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 *D3-4 : מדגםדירה  . באר יעקב  שם האתר: 

 חדרים  4 : חדרים  מס'  

 16 דירה מס':   

 4 : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   יהחנ   

 "( קומות רב  )"  מגורים -  3  : ג הבנייןוס ' / סמ  

 214 מס':  רש מג  

 

 ר" ט מכ "מפר

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

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 ה(התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדיר כולל)                           

 

 ( "הבר"החאו  ת"/וכר"המ )להלן    "מ בע שרבטצפריר זוהר ו:  בין  הזו לח חנספ

                                              ת.ז        לבין:  

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

 

       מתאריך:

 

 פרטי זיהוי     א.
 

   המשך.ית במ קוהמ תרשוע"י היקבע  :ומס' בית  רחובבאר יעקב  :ישוב .1   

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

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

 

 .1019תמל/החלה במקום:  תכניתה  1.2

 

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

 .חכירה :הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .מקרקעי ישראל רשות :שם המחכיר  2.1

   _  __: הירהחכ תקופתלת תחי     ___ תקופת החכירה:  2.2

 

 ( "ירהד"הלן )לה ה:קומדירה מס' ו  .3

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

, מרפסת שמש ר(דר דיוחמ ה א)יצי משש תסמרפ שירות, מרפסת חדר רחצה הורים )מקלחת(, ,( אמבטיה) כללי חדר רחצה, פרוזדור

 . שינה הורים( דראה מח)יצי
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   רהשטח הדי  .5

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

 קירות החוץ של הדירה. ל פניהם החיצוניים של רים עהעוב ידי הקווים ר עלהנוצ בתוך המצולעטח הכלוא שה )א( 

   –לעניין זה 

  בינה לבין שטח משותף  ת השמש,ירה לבין מרפס דה ת בין וב, לרוצה להה לבין מה שמחהמפריד בין הדיר  ירק –" ץ ו קיר ח" (1)

 ת אחרת.תוכני דירה אובקומה או בינה לבין 

 במרכזו של קיר החוץ; ע האמור ור קו המצולרה אחרת יעבין דיה לבהדיר ץ מפריד ביןשר קיר חואכ

 החיפוי. תלו איכל ריהק  פניבן יר עם חיפוי א בלא גימור; בק ירהק י נפ – "ר חוץ י פניו החיצוניים של ק" (2)

 .דירהב כל המפלסיםסכום שטחי  הירה יהיח הדטשכל מפלס בדירה; יחושב ויפורט השטח לגבי מפלסית  בדירה רב (ב)

 פקיים;  ואהוים עהמשופ םהמשטחיחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל חושב פעם אך מדרגות בדירה י שטחו של כל מהל (ג)

 . המדרגות ךמהל  ו עולהס  שממנף למפלח יצור השט

  1970 –"ל ת(, התשואגרונאיו  , ת תריה)בקשה לניה בהואם לנדרש בתקנות התכנון ורק השטחים שגובהם ת לושטח ייכלבחישוב ה (ד)

 להיתר(.   התכנון והבניה )בקשהתקנות  –)להלן 

   .דירהבשטח האינו כלול שו ,בחלק ב' 9.4 סעיף  הא ר: הרוד לדי משיעורו של החלק ברכוש המשותף הצ (ה)

 

 :לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי דים ים המוצמט שטחים נוספ ו רפי  .6

]קירוי הכוונה למשטח מלא דמוי תקרה )לא  ות/השמש מקורה ות/תמרפס ן /מתוכה ._______מ"ר:( 1)שמש בשטח תו מרפס 6.1

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

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

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

 אין. :(3)תי בשטחמרתף דיר .46

 אין. : שטחב רהלדי  דגג מוצמ 6.5

 אין. :(4)בשטחחצר מוצמדת  6.6

 : שטח(ו)מהות  יש לפרטם  באופן בלעדי  ים את הדירהשמשם או מדי מצ נוספים המו  זורים,ים/אחלק/ש שטחיםי  אם 6.7

 (. הדירה תס רצפך ממפלסתור יהיה נמופלס רצפת הממסומן בתוכנית המכר. )יתכן ומכל שכ :מסתור כביסה

 

  .ן והתקנו  הרשות המקומיתבכפוף לאישור קע, רקחיצוני לבניין בקומת  ות המכר כשטח משותףי נוכבתן מו טח המס: על שהערה

במיקום  וכסאות, שימשיות וצלונים וכו' בצורה ו ם, סגירת חורף, שולחנות גון: דוכני שימוש מסחרי כרשאית לתת   הי החברה תה

 החלטתה.לפי 

 

 : טחיםשובי הישת לחהערו 

  וויםר על ידי הקהמצולע הנוצ ך בתו אומרפסת הוא שטח הרצפה הכלת לדירה; שטחה של יונחיצ תמרפס – "מרפסת שמש " .1

של קירות הדירה  הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים או המעקים ל קירות החוץ החיצוניים ש םל פניהע םירהעוב

 ם במרפסת.הגובלי

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

שיש בה כדי  לה חוצה והן מ רקעקה  הי הן בתחוםה פיזית כלשיי וף לבנכפבו יחסית לשושנת הרוחות ןמיקומה בבניי וף לפכ

 .שיפת המרפסת לשמשחלהשפיע על 

בינו לבין חלק של דירה  ד מפרי  סןהמח רכאשר קיבתוספת שטח הקירות;  ןהמחס  קירות וא ביןשטח הכל, הוא המחסן שטחו של  .2

 ו. אהקיר במלויכלל שטח יתף  בשטח משובל וג המחסןר יק  הקיר; כאשרב של הרוח מחציתשמתחת ל השטח קר אחרת ייכלל

 ס"מ;   20  בעובי החוץ תלקירומתחת תיאורטי בתוספת שטח ץ של המרתף , הוא השטח הכלוא בין קירות החושטחו של מרתף .3

  כאשר קיר ל הקיר;חב שחת למחצית הרושמת חטייכלל רק השד בינו לבין חלק של דירה אחרת ירפתף מרהמ קיר כאשר

 במלואו.  יכלל שטח הקירי משותף שטח ב בלף גורתמה

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

 .הטח למעשהמכר לבין הש



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

 

                       _________ __                                            __________ __ 
 ר כחתימת המו                                                             החתימת הקונ           

 

   ' , גב'א',  ים פחנס

 29  ך תו מ 5 'עמ 07.10.2021 : תאריך / 12ש מהדורה "משהב  -משתכן כר למפרט מ /*D3-4דגם    /חדרים   4ת  דיר /214 ש מגרבאר יעקב    "מ/בע  בטוצפריר שר זוהר  יה/יכות הבנא ל דמס

 

 סטיות קבילות: .7

 ותן כסטייה ממפרט זה:המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אהסטיות 

תותר סטייה גדולה  ובין השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של חצר  6-ו 5בין שטח כמפורט בסעיפים  2%ור של עד בשיע הסטיי  )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 "(:האדריכל"  לן)"לה להיתר הששם עורך הבק

 בני ברק. , 59יון גורבן  : כתובת 03-7316885 פקס:        03-7316888 : טלפון  

 office@milosarc.co.il :לא"דו  
 
 

9. 
 . ם בע"מנדסיהמש. בן אברהם    :"(המהנדס)להלן "  ון השלדנכלתראי חשם הא

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

 
 info@benabraham-eng.co.il :לדוא"

 

 

 אביזריה רה, ציודה ותיאור הבניין, המבנה, הדי ב. 

הבניין או  חזית  ו אתנש בבניין, בתנאי שלא י וחלקים אחרים חרותאת ור ישל ד פנימית הכניס שינויים בחלוקהלרשאי המוכר     *

 . ף ת המשוטחים ברכוש ש

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

 

 נייןהבר ו אתי  .1

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

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

  רים.וות מגמוק

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

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

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

 אגפי. -רב דחהבניינים כבית משותף אשלשת בכל מגרש ירשמו 

 

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

 דירות למגורים;   13 :7 מס'בבניין הגבוה 

 ;   ת למגוריםוריד 15 :8מס' בבניין הגבוה 

 ;לבדב יםהכוונה למגור, (*)רותיד

 

 ,מגוריםלועדו ם שני רחד תכחדר או מער -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4719 - דהתשל" (דירות)לפי חוק מכר  )*(

 ך אחר.או לכל צור לעסק,

 



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

 

                       _________ __                                            __________ __ 
 ר כחתימת המו                                                             החתימת הקונ           

 

   ' , גב'א',  ים פחנס

 29  ך תו מ 6 'עמ 07.10.2021 : תאריך / 12ש מהדורה "משהב  -משתכן כר למפרט מ /*D3-4דגם    /חדרים   4ת  דיר /214 ש מגרבאר יעקב    "מ/בע  בטוצפריר שר זוהר  יה/יכות הבנא ל דמס

 

 פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה  – 1טבלה מס'  1.3 

 214 רשמגב ייניםנבה כלל משותפותמרתף קומות 

 תיאור ו א יוכינ

 קומה

ת/מעל  מות מתחוק

 כניסה ת הקומלס למפ

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 מרתף  תמקו

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

   . גותמדר י/רחד

 . מחסנים , מעברים, ת מיסעו  חניות,  כללי:

משאבות )בסמיכות  דרי מאגרי מים וח 

  מתקניםחדר/ים טכניים,  .(3לבניין 

  ים( למגורים/מסחר/משרד) ת טכניו ות ערכמו 

 והרשויות.   םננימתכת הלפי דריש

  אשר  בנייניםשל ה  ותאב שמ ה חדרי 

נים  , מוזהמרתף  בקומות  נמצאים

 . המשותףהמתקן מ

 

קנים  סופי של המתמם המיקו 

כות בקומות השונות יקבע  רע והמ

 ם. מתכנני לפי החלטת ה

 

וקמות  מ שונות המומערכות  כןתי 

ניינים  גם ב ישרתוד  חא  בבניין 

   .סמוכים 

 --- -1 מרתף  תקומ

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

   . םי מחסנ , ותרג דמ י/חדר

  ל, חדר חשמיות, מיסעות, מעבריםנח כללי:

  רכותומע  חירום, חדר ריכוז מונים, מתקנים 

לפי   ם(ורים/מסחר/משרדי מג )ל כניותט

 והרשויות. נים  תכנהמ דרישת

 

 215במגרש  בנייניםל הלכ קומות מרתף משותפות

 תיאור  י אוכינו

 מהוק

  ת/מעלחתקומות מ

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  ייןובעת לבנקה

מספר דירות  

 בקומה
 הערות וש ימהשסוג 

 --- -3 תף רמ תקומ

  ות, ת/ מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

 . גותמדר י/חדר

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

כות טכניות  ערומם  ני מתקכניים, ים ט /רדח

לפי דרישת   דים(משר/ם/מסחר)למגורי 

 הרשויות. המתכננים ו 

חדרי המשאבות של הבניינים אשר  

ם  מוזני  נמצאים בקומות המרתף,

 . תףהמשו קן תמהמ

 

  נים המתק  ל ש מיקומם הסופי

יקבע    ומות השונותוהמערכות בק

 ים. לפי החלטת המתכננ 

 

  תו מ וקממ ה ותומערכות שונ  כןית

וכים  מס ם ני ייבנ ם ג ין ישרתוני בב

נים סמוכים  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 

  ם( דישרחר/מ למגורים/מס ) יות כנ ט  ת ו כרע ומ

 שויות. 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, ט  ר/יםדח  .יםמונ

לפי    ר/משרדים( )למגורים/מסח טכניות

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

 או תיאור וי כינ

 קומה

מעל  קומות מתחת/

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  נייןהקובעת לב

  ת מספר דירו

 ומהקב
 הערות שימוש סוג ה

 1 קרקע  ןנייבל קומת הכניסה 

לית,  מע  ים, כניסה, פרוזדור מבואת , ריםמגו 

ר  חד ים, רהדיי  ת חחדר מדרגות, חדר לרוו 

  ים, חדר אשפה/חסנ מלות, ים/ עגאופני 

לפי   כות טכניותרומע נים קתמ , רמיחזו 

 ים והרשויות. דרישת המתכננ 

 . ותפתר מש חצ /צובר גז בפיתוח 

 1-3 ים רוגמקומות 
3 

 בכל קומה( )

  ת, חדרמתית, מעלימגורים, מבואה קו 

ות לפי  כות טכני קנים ומערת, מת ו מדרג

 . ת ו רישת המתכננים והרשוי ד

--- 

 4 מגורים  ותקומ
 2: 7ין י בנב

 3: 8ין י בנב

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

לפי  טכניות  ומערכות מתקנים   מדרגות,

 שויות. דרישת המתכננים והר

--- 

 ה עליונ מגוריםמת וק

 )פנטהאוז(
5 

 1: 7בניין ב

 2: 8בבניין 

חדר   מעלית, אה קומתית, ו ם, מב מגורי

פי  לניות כט דרגות, מתקנים ומערכות מ

 ות. שוי רים וההמתכננ  שתרי ד

--- 

 גג עליון

 ()ראשי
--- --- 

ם  קנימת חדר מדרגות, מערכות סולאריות,

פות/ פרטיות(, לפי  ומערכות טכניות )משות

 והרשויות. המתכננים   תש י דר

--- 

 --- --- --- 6 ת למגורים סך הכל קומו

 בבניין קומות סך הכל 
 . 8 : 7 ייןבבנ

 . 9 : 8בבניין 
 שי(. א )הר ןו יבמניין הקומות לא נכלל הגג העל

 
 3,4מס'  מות"קו  בר" ריםמגו ן יבני 

 

 ר ואתי וא יוכינ

 קומה

  קומות מתחת/מעל

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש שה סוג

 ןלבנייקומת הכניסה 

 214 במגרש
 --- קרקע 

רים,  סה, פרוזדוני את כמבו :למגורים

  ת מעליות, חדרי מדרגות, חדר לרווח

גלות, חדר ע  , חדרופנייםא  דרם, חי ייר דה

 ר. ו זח י דחסנית, חדר מ

, מרחבים  שטחי מסחר, מחסנים ר: חסמל

 ממ"מ(. ים )מוגנ 

  מתקנים ומערכות,  חדר גנרטור כללי: 

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

 והרשויות.   םנני מתכ ת הדריש 

 ותפת. תוח/ חצר מש יגז בפצובר 

 ןלבנייקומת הכניסה 

 215במגרש 
 --- קע רק

רים,  סה, פרוזדוי נ כ  ואתמב ים:רוגמל

דר לרווחת  , ח ת ו גמדר  י ר דחמעליות, 

ר עגלות, חדר , חד, חדר אופנייםהדיירים

 דחסנית, חדר מיחזור. 

סנים, מרחבים  מסחר, מח י ח טש מסחר: ל

 . מוגנים )ממ"מ( 

  יות ת טכנ ים ומערכו קנ מתלי: לכ

לפי דרישת  ורים/מסחר/משרדים( מג)ל

 . ת ו המתכננים והרשוי

 ת. פת ר משו וח/ חציתבפגז  רצוב

 1-17 מגורים קומות 
4 

 ( המקו  לכ)ב

  ת, פרוזדורים,מגורים, מבואה קומתי 

אשפה    תת, חדרי מדרגות, מצנחמעליו 

לפי   ניותומערכות טכ  םי )שוט(, מתקנ 

 . יות רשודרישת המתכננים וה

--- 
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 ר ואתי וא יוכינ

 קומה

  קומות מתחת/מעל

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש שה סוג

 ונה ליע ריםמגוקומת 

 )פנטהאוז(
18 2 

  ,ם מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורי 

אשפה    תח, מצנמדרגות י דר ת, חו מעלי 

י  לפ תו יטכנ   תוכר)שוט(, מתקנים ומע 

 והרשויות. דרישת המתכננים  

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ות,  וחדר משאב ם י מחדרי מדרגות, מאגר 

כות  מערם ו מתקני  מערכות סולאריות,

י דרישת ת(, לפ פרטיו   תפות/טכניות )משו 

 המתכננים והרשויות. 

  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 ם וריגמת לומוקכל סך ה

 סך הכל קומות בבניין
 . 21 : 3בבניין 

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

 

  :והבהרות הערות

  .הבניה ירת יהייתכנו שינויים בטבלה בהתאם ל (א)

 ה  הבניו ון כנ התקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות סות היא הכניסה המהכני איזו לצייןן, יש לבניי  אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  ()ב

 [. (רלהית )בקשה  

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

 

 : מגורים בכל בניין  שי()רא ףמשות ותג רדמחדר  1.4

 ;  2 :3,4 ניםיי בבנ ;1 :7,8נים י בבני   :ין בניכל 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  יה חשמלית ללאותה 24.81ת מס' ראלי למעליולדרישות התקן היש  איםתהמעליות תיש;  :מגורים ין בניכל ב יותמעל 1.5

   ;3 :3,4 ניםבבניי  ;1 :7,8ם ני בבניי  :בניין  לכב תו ילהמע רמספ . ותחדר מכונ

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

 ;  8,13,8 :3,4 ניםי ני בב ;8 :7,8נים בבניי  :יתלמעלוסעים נ רמספ

 . (ןיכל ד ותוראלהתאם , בהבכל בניין  )באחת בלבד .בלבד 3,4ם  ניניי בב יש :)*(מנגנון פיקוד שבת

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

צבוע בתנור או   יע סופעה בצבת התא תהיה צבוקרמ"מ לפחות. ת 27י של בעוב ו שישופה בגרניט א צהתא ת . ריצפתרוחב התא

קומת הקרקע  )במלא  היהיה מאסף מט  :יותית/פיקוד המעל יפה.ו עק א רהישי  התאור בהקן תת ותומונמכ תכוסה ע"י תקרה

 . "יעד"פיקוד פיקוד היהיה  או יותרמעליות  ושלש בוצה תהיינהמידה ובקונים(. בו 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  קבע ת, שהפעלתו ת נון פיקוד שבג נמעלית בעלת מ ונה ב כו ה כי ר הבמו  –"מעלית שבת"   )*(

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

  .בשילוב רגילהמתועשת ו :שיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס ן:יישלד הבנ 2.1

 ; השלד מהנדסישובי לפי ח  :עובי  .םטרומיי/םשיועים מתבטון מזוין מאלמנט ו/או יןבטון מזו  :רמו ח :ת קומת קרקעררצפה ותק 2.2

    . 1לק ח 1004' סמישראלי  ןתק  פיל סטי:בידוד אקו  1045 'לפי תקן ישראל מס :תרמי דוד י ב

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

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

  ה.החלק עתני י למלהישרא ן קתשות הם לדרי קה בהתאד החל נגה גורים יהי ניין המריצוף ב

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

   .1045ס' מ לילפי תקן ישרא :מי בידוד תר .םתקנים הרלובנטיישות ה ודרי  לפי הנחיות היועץ ם:טו ז ואי שיפועי ניקו 

  לובאם מכל .השלד מהנדס תיונחה ו התכנון האדריכלי לפי הגיללוב רשיב מחצה,ל שתמתוע /מתועשת :ץ ת חוקירו  2.5

 , (אחראו  נגי )איטו בלוק תאאו  ,גבסבלוקי  ס,גבחות ולובצד הפונה לדירות, החוץ קיר  ת שלימ ינ בדופן פ ,למחצה מתועש/מתועש

 .  1045 ס'י מישראל  ןתקלפי  :י רמתוד ד בי דס. נהמהן נו תכלפי : עובי  נטית.לבהרמידה בתקינה ף לעבכפו להכו  

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

 חוץ: קירות גימור  2.6

 ניה. בהיתר הב איםתנה הכל לפיקרמיקה.  דוגמת קשיח חיפויו/או ותית,  מלאכאבן   ו/או  טבעיתאבן  :י קר עי  ,פוי צי /חיפוי  2.6.1

 אחרים;   יםפוי חי ב עםולמש ת(שכבו 2) יחט :ח חוץ י ט 2.6.2

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

  ס ד נ ה מ   ת יו נח ה פי משולב, ל אוו/ (ראח וא /ו)איטונג  בלוק תאי אוו/בלוקי בטון   אוו/ ן מזוי בטון  ירות: חומר:דה ן יפרדה בקירות ה 2.7

 .  1חלק  1004י הנדרש על פי ת"י  סט קו הא   ד מקרה יעניקו את שיעור הבידו   ל בכ ו   י, האקוסט   עץ והיו   השלד 

 .יכלגובה לפי תכנון האדר  משולב לפי תכנון המהנדס,  או/ובלוק  אוו/בטון  :חומר וגובה :ככל שיש() תו מרפס רדה בין הפ קיר

 :מדרגות י /רדח 2.8

גות  חדרי המדרל טיוסאק הבידוד ה ;לפי חישובי המהנדס :בי עו  .בלמשו וא  וינב או  יןזו מבטון  חומר:מעטפת: קירות  2.8.1

 ת כל דין.וראויבוצע על פי ה תוהמעלי

וק" מטעם מכון תקן יר "תו בעל יח וצבע אקרילי )פנלים( כדוגמת הריצוף + ט ם )וליבשיפ חיפוי ומר:פנים: ח ירות גימור ק 2.8.2

 . לתקרה הישראלי( עד םניהתק

 הישראלי(.  םניתקה  וןבעל "תו תקן ירוק" מטעם מכ) טינט סי דיסוח  טי מר:ו ה: חרתקר וגימ

  ות התקנים הרלבנטיים,יש דרללבן בהתאם אצו צמנט ר ט אוורצלן  גרניט פאו  ה רו מאבן נסויהי המדרגותת: רגו דמ 2.8.3

 . ההחלק גדכנ ספסיםים מחוודסטים( ופס)פ ם רגות ומשטחי הבניילאורך המד לות שיפולים תואמיםבעו

 כל דין. יפיבוצע על  מעלית/יותוהת גו דרהבידוד האקוסטי לחדר/י המ וסטי:קא דודי ב 2.8.4

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

   .המדרגות י/ חדרבאמצעות  :יה לגגלע 2.8.6

 : קומתית( בי מבואה )לו  2.9

  קרמיקה או גרניט או)שיש(   אבן נסורה ת גמו, דבחיפוי קשיח יהיהר קירות פנים  ומ יג ומר:ח : יתמתו קמבואה  יםנרות פר קי מוגי 

  יםכון התקנירוק" מטעם מבעל "תו תקן )טיח וצבע ע יבוצהקשיח חיפוי מעל ה ,חותלפ  דלתותמשקופי ה הבוגרצלן, עד לפו

 עד לתקרה.  י(הישראל

לא   מונמכתה קרתשל במקרה . הישראלי( ן התקניםומכם טערוק" מי  ןו תקתבעל ") טטינ סי די ס+  יחט רה: חומר:קת גימור

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

 :יתראש כניסה )לובי(מבואה  2.10

  תלדקוף שבה מלגועד  לפחותוצלן, ניט פורגר אוה ורה )שיש( או קרמיקמת אבן נס חיפוי קשיח, כדוג :מרחו  :ימור קירות פניםג

 .הישראלי( םימטעם מכון התקנ "בעל "תו תקן ירוק )י יל קראבע מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצ ה.הכניס

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

העומדים בתקן  ו "ר, מ 0.64-מת פח ד לא ידוביח הרח האשט לן.צט פורג גרניאריחים מסוו  א אבן נסורה )שיש(ר: חומ :צוףי ר

 . למניעת החלקה 2279י לשראהי
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בטון טבעי צבוע  ר:חומ  גימור תקרה:ינטטי. ס יןלבבמצבוע משולב,  ו/אוטיח  ו/אוי  בטון טבע :הי נקירות חור מ י ג  חניה מקורה: 2.11

פעת, כולל סימון חניות, שומ לאבמסעה  קלחומ ןבטו  ות.קומ ה בין  משופעתבמסעה  בטון  ה:רצפת חני גימור . טיין סינט לבבמ

 ועה.נתט לפי הנחיות יועץ הלושיוור מספ

לפי   חומר דומה,  נטטי דוגמת פוליסיד אוסי ביןלמטיח + צבע  קרה:קירות ות: חריםטכניים וא םי רחסנים, לחדלמ םפרוזדורי 

 .ת החברההחלט

  :משותףש מו חדרים לשי      2.12

 . המוכד ו (יהיול ש)ככ כנייםים טר/חד

   -יים נם טכבחדרי :רהקת רגימו . (כו'ו םיארונות חשמל, מ  )למעט גומחות,יסיד, ולפ  תוגמסינטטי ד צבוע בצבעטיח  :קירות ורגימ

 . ון התקניםן ירוק" מטעם מכתו תקבעל "כל הצבעים,  טי.סינטצבע בטון צבוע ב       

 . בלשומ וא צלן ורפ וא ראצו ה או טאריחי קרמיק  :הגימור רצפ       

 לפי היתר הבניה. , המונבורות לאשפה ט : אצירת אשפה            

 

  :תהערו 

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

הישראלי   התקן לדרישות  םאהתב היהי  ים(ותפשמה יםובשטח )בדירותחלקי הבניין השונים בצוף  י רלקה של הדרגת מניעת ההח .2

    .הניעת החלקמל 2279

 

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

  .קום ומחזיר שמןאינטר

 מחזיר שמן.ש, כולל ת אדלתו  :גותדרמ ת חדרתו דל 2.14

 .חפ תו דלת טכניים:ים רחד ותדלת  

    (.בדבל תומו הק י רב יניבבני ) יש :מתי וקדלתות לובי  2.15

 .יש :פיםמשות וחלקים   חדרים ,םכניי ים ט/חדר חניות, ,ותמדרגות, מבואות קומתי  , לובי, חדרן בנייכל לה בכניס, הורתא 2.16

  ולחצן יתקומת  האמבו/ה בחדר המדרגותועקב להילורת לתאבת ש וןגנ ה, ומנור בכל קומהדלקת א  חצןהיו לים יור מג ניין הבב               

   .יתמת ה קומבוא /ותדרגר המאור בחד  תקלדה להדירך המתו

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

  או , ןסחמלכל רד נפ  מונהנת ק התן ילופי חלאו  נים למונה נפרד,סחמהכל  שמל שלחהת ונהזר  חיבו :דירתייםבמחסנים רה תאו  2.18

 . בחירת המוכר והחלטתו עפ"ימשויך המחסן אליו ירתי דהלמונה          

 ים  של הבניין/ ף המשות כושהר שמל שלהחת מערכה מהזנ : יש.ותומכניות משותפלמערכות אלקטרלתאורה ו מל חיבור חש 2.19

 סמוך  יין הנבקמו בימו  ו/אוין הסמוך  י נבבקמו ימו אך ין,  ני הבו רת אשר יש פותיתכנו מערכות משות) לחשמהנדס מה  נוןכתי לפ  

 וישרתו גם הבניין, בכפוף לאישור הרשויות השונות(.   

 . תמיוקמ הות רש ה ר יהיה לפי דרישתמספ. עיצוב הארמו יצוני ותקן מספר בניין חבניין יובחזית ה מספר בניין: 2.20

 

 י( הו זי י פרט – 'לאמור בפרק א )בנוסף הרי הד רתיאו  .3

 : *ההדירבה גו  3.1

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

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

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

שטח ה בדירבה הגו הקרמ . בכלהנת מקומיות ותקרות משו כמנ, התיטול, בכותרעמ ת,ת קורולמעט תחהערה:  *

 תקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין. פי הרה על בי חלקי דיע לגהקבו ימלינ ימה
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 .ם אותהמשי המשלה או ם די ם המוצמי בדירה ובשטח  רים וגימוריםרשימת חד – 2טבלה מס'  3.2

 זו(. להטב אחרלש ת,הרו הב/תערו הב ט יתר)ראה פרו   
 

 (1)רותיקחומר  תיאור 

 ( 2)רותותקרות גמר קי
 (4)יחיפוות אריחי דימו

 ( )בס"מ

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

 ריצוף
"ר/ מ"א  מחיר לזיכוי למ

 חדשים  בשקלים
 תרוהע

 . ך בהמש ראה פרוט בהערות  אין ( 3)ה רא ( 2) אהר ( 1)ון טבלוקי ב  בטון,  כניסה 

 . שך המבת ו רע הב טוראה פר ןאי ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)בטון  קי בלו  , ון טב ור די   ר חד 

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

 ראה פרוט בהערות בהמשך. 
 אין ( 4)ראה  חתון ת ארון    חיפוי מעל משטח 

 . ך שמבה ות ערראה פרוט בה אין ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)ון בט בלוקי  , ון בט ל פינת אוכ 

 . ות בהמשך הערט בראה פרו ןיא ( 3)ראה  ( 2) האר ( 1)ן י בטווק בל , ן וטב ר דו וז ר פ 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)טון בלוקי ב  טון, ב חדר שינה הורים 

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

 ממ"ד 
 ן  זוי בטון מ 

 א " הגת ראו הו  יפל
 . שך בהערות בהמ רוטה פ אר אין ( 3)ראה  מפרט הג"א י לפ

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 ( 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 וקי בטולב בטון, 
 ןאי ( 3) ראה ( 2) אהר

 . שךמ הב  ת ו רהע ב פרוטה אר

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

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

 אין ( 3)ראה  2.6יף אה סע ר ( 1)טון בלוקי ב  בטון,  ש  שמ   ת ו מרפס 
 . 2.6ף ראה סעיקיר חיצוני ציפוי  חיפוי/

 שך. בהערות בהמ ראה גם פרוט

 3.4יף סע  ראה אין אין ( 2) אהר ( 1)ן ובטי בלוק  , ן וטב ה יס כב   מסתור 

 דירתי  ן  מחס 
 או מחסן מוצמד 

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

תכנון   פיחסן ל ירות מעובי ק 
 יןכל דולפי   האדריכל/המהנדס 

 

 בלה: טלת הרו בוהרות עה

  :קירות מרו ח ( 1)

 הלן: תנאים לות גבס בס או לוח לקי גבבלוקי בטון תאי/ב/בלוקי בטון/וןבט :מ יםוי שע יו הי ם בדירה  צות הפני ומחי  קירות

 מ"מ לפחות. 0.6 עובי דופן הפרופילים -

 .חות"מ לפמ 70 םילירופרוחב הפ -

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

 :יהיו אחד מאלהמחיצת הגבס ד של צמכל 

בעל  מ"מ לפחות, מחוזק ומשופר לנגיפה  15.9בי לוח בעו ילופיןיצה דו קרומית(, או לחת )מחחולפמ"מ   12.5 יבובע תלוחו 2 -

 (. תק לפחומ"/ק"ג 1000) הבוהצפיפות ג

 . ותהלוחספק ומפרטי היצרן/  תאם להוראותהבו צוע יהי הבי פרטי

 טיו. רפלמ םתמאהת תר בכתב את הלוחות ויאשהתקנ  וח צמוד אחרקות יבצע פיחופק הל סיצרן 
 

ו אל  ל קירותשמעטפת הפנים ן שניתועשת / מתועשת למחצה, יטה המת וצעים בשהחוץ מב קירות בבניה רוויה, כאשר :קירות חוץ 

בידוד ": 1045ת"י רבות בלנטית בהרל הנבתקי הלעמיד ף פול בכ. הכאו בלוק תאיבלוק בטון בס, ג קיוות גבס, בלה מלוחויעש היהת

 בטון. "י היצרן "כעמידים למים" או מבלוקי רים עים המוגדבבלוק הקירות יבנומקרה  רחצה בכל ירדח ב, הרקמ לכב .(" םל בנייניתרמי ש
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 :תו קרת/תקירו  גמר ( 2)

 בהתאם היהי   ב המוגן הגמררחהקירות. במ יה שלנר הבחומל  התאםאו ב+ צבע אקרילי טיח ת יהיה, ילונקונבנציניה : בבירותגמר הק

 : לבן. גוון  .י קרילאע צב + ף עורהקוד ות פהנחיל

 לבן.  :ון גו  .יליר+ צבע אק העורף  הנחיות פקודל בהתאם במרחב המוגן הגמר יהיהינטטי. סיד ס +טיח  :מר תקרותג

 .ןב: לון גו  .ליריאקע ללא חיפוי(: צב )בתחוםצה חדרי רח קירות ב גמר
 

 :סותפרגמר קירות במ

   וסף.נ  םולשת לאלתות זיח הל לה כדוגמת כות במרפסות יהי הקיר ר גמ

וי  בנ  או םנטיילבהרתקנים ה התואמת לדרישות יום משולב עם זכוכית מעקה אלומינקבע אחרת(. נ לא )באם :עיצוב מעקות המרפסות

 זית. גמת החכדו

 . י אלים הישרנקם מכון הת" מטעקו רתקן י  ו עלי "תפנים יהיו בוקירות ת רו בעי התקצ כל

 

   :ריצוף ( 3) 

 ת. לבנטיו נה והחקיקה הרבדרישות התקי  סוג א' העומד (,צלן )גרניט פורצלןסוג פורמ יםאריח  נותקיו  הרבדי יםרדהח מערכותלכל  

 ח. פוי קשייירות חקבגמר הת, אלא אם כן צוין חולפס"מ  7 הבבגו מר הריצוף רות מחויק ל היקף הבכשיפולים  הריצוף יכלול

  .וליםיפשבך רשיח אין צובחיפוי ק חוץ מחופהר הבהם קי תבמקומו

ם  ה התואמירמכל סד ת/גווניםדוגמאו  3-ת של ריצוף וסדרו 4חות, ונה, לכל הפלקג לריצוף, המוכר יציהמיועד , יחת ארדמיל לכ

 לי. יר ניטרהגוון בבד מהם ת מגורים, לפחות אחרודי בשימוש ב יחיםפוצים ושכגוונים נ/לדוגמאות

  )למילויובה ר שלגוונים  שנירה בין נה בחיקול יציג רכומה.  (LAPPATO) "תי"מבריק חלק בגימור  סדרות תהיהן האחת מבי לפחות

 .כהה ר וון אפוגב אחרתר והיבה בגוון אפורת  אחפוגות, בין אריחים(.  - מישקים

  י אישור והצהרת הספק( " פקה )עפ לאס   תן ני   ו אינ   ס"מ  45/45ת  דו צוף במי י רבמידה ואריח ל   
 רט להלן:חלופי כמפו   יח ארנוספת או מידות   ונה סדרה לק ע  להצי   ב י חייה  יהולם א   ו אל  ריח במידות פטור מהצגת א  יהיה  ר וכ המ 

   )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המוכר( :   

 .בנוסף   אריח במידות חלופיות    א. 

 ף וצ ת של רי סדרו   5יציג לקונה, לכל הפחות,    המוכר ,  ח י אר  ת ידמ לכל  כלומר ריצוף,  לכל מידת אריח המיועד ל    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 . ( רצלן פו ט  גרני )  ן פורצל מסוג    אריחים .  סוג א'   . ס"מ   60/60במידות  ם  יחי רא   : ( ות מרפסו י רחצהט חדרע)למ ירהבכל הד וף צי ר -

 .ת ו לפח  R-9החלקה ל  נגדות תה  ת ג ר בדו   ת נטיוב הרל  ת התקינה והחקיקה שו רי וד  2279בדרישות ת"י  

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

 R-10 רחצה  י בחדר   -  לקהגדות להח נ התדרגת  נטיות וב ב תקינה והחקיקה הרל הת  שוודרי  2279"י  ות ת ישהעומד בדר. ( ורצלן גרניט פ) 

 .לפחות    R-9בשירותים ,  ות פח ל  R-11חת  ל ק מ ת תא וברצפ , לפחות 

. ( ן גרניט פורצל )   לן רצ פווג  יחים מס א'. אר  סוג ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  ות ידממ ר  ילבחירת הדי  :שמש ותס במרפ ףריצו  -

 . לפחות R-10 להחלקה    תנגדות בדרגת ה ת ו יו נטבל ר ה חקיקה  התקינה וה  ודרישות  2279י  ת"שות  י בדרומד  הע 

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

 

  :רותי ק י חיפו ( 4) 

התואמים  מכל סדרה  יםונ גו ת/אומגדו 3-וריצוף  ת של סדרו  4פחות, לקונה, לכל הד לחיפוי, המוכר יציג ריח, המיועלכל מידת א  

 יטרלי. נ רוון בהי בגמהם אחד   תחום, לפמגורי תרומוש בדי ישם ב צים ושכיחינפו םינו גו/וגמאותלד

י  לורובה )למי גוונים של 3 נה בחירה ביןציג לקוהמוכר י(.  LAPPATO) ת"י"מבריק חלק  לפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור  

 .ןולב כהה וראפ ,בהיראפור  םי נ ווגב ריחים(בין א  פוגות, –מישקים 

, אריחים  בהסכמת הקונה, להציע אירש אההמוכר יס"מ.    30/60במידות  .  ( לן פורצ יט  נגר)   ן לצ ר ו פ וג סוג א'. אריחים מס :הצח ר י דרבח -

   .הרהדי נוי במחירס"מ ללא שי 33X33ס"מ,  20X50ספות רט וכן במידות נולמפובמידות דומות 

  - עד לתקרהיפוי ומעל הח. ותחלפ הדלתף משקובה גוד נוי מהמחיר ע שיא נה ללקו ה במידות לבחירת רחצה י/רדחב תרוי קיוחיפ

 . טיח + צבע אקרילי
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 : טיח + צבע אקרילי. י ובקירות מעל החיפומ'.  1.50ה  י קירות במידות כמפורט בחדרי הרחצה עד גובופ חים ית וריבחדר הש

שטח ך מ ראו   לכל   ות לפח  "מ ס   60  בגובה   חברה. ה ת  לטפי הח ל   ות סוג א' במיד  ( ו פורצלן א   לרגי )   מיקה ר ק י יח אר:  בחטמחיפוי ב - 

עליון של החיפוי סף ה פוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו ה י ח  -  BI  ת אינו ביחיד .  כאשר התנור ( תחתון ל ארון  ודה )מע העב 

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

 רות. מר הקיה זהה לגוי קרמיקיפח ו יקוסט א ידודל בולכ  מובנית סגירהע וצה תבילוג לצנרת

ת מעבר מים לחלקי ניעלמ םנטייבנים הרלהתק  ם יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישותטובירם  ריוזאקזים בת והנהרצפו הקירות, 

 ים. רים סמוכדחו/או  בניין

 

  ת:רו הע

  רבעמ תעלמני נטייםלברה ישות התקניםדין ולפי דרהת אוורם ייאטמו לפי ה ם באזורים הרטובינקזיהקירות, הרצפות וה  ם:איטו 

 . ם. סמוכים ריבניין/חדחלקי מים ל  

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

 .ןדיבגובה לפי כל )מדרגה(  מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /פסות שמשביציאה למר 

 עד גובה "אריחים שלמים". ו א ,לפחותה בטבללגובה המצוין  דעשה יעת הקירו יפוגובה חי  - ותפוי קיר י ח 

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

 רה. ף בדיו יצהר של הרקש ו/או הב ליטובצע תלא  הרבחה יגש כדפק יוס למניעת - הברקהליטוש/ 

 נית המכר, וככל שתותקן   כ, בתולכלב וא /במדויק ו ,ןתסומ ן, לפי החלטת החברה, מובהר כי לא בהכרחקתותבאם – תרה/ו , קו רגולהפ 

  כל.יהאדר ון, לפי תכנמשולבו/או ו/או אלומיניום  פלדה וו/א ןעץ ו/או בטו מ ויהשה עתהי        

 מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכות תות ית וחזרו י קילמעט בשולת, פחומ לס" 7 בגובה  ,וף ר הריצ ם( מחומ)פנלי – םי לפו י ש

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

נדרש   צולריצוף טרא ת.לפחו מ"מ 3 של (תפוגו)יחים אר ע מרווח בין צובינדרש נים לריצוף וחיפוי, קות הת לפי דריש – (וגותם )פמרווחי 

 מ"מ לפחות. 1 של וחרומ

 (במפרט מכר זהאו בסעיף אחר  טבלהכך ב ן ויצ םא נו בפועל רקומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותק דוכי צי ר מובה)

 

 נות:ארו  3.3

   תון:תחח מטב ארון    3.3.1

לכיריים  נה הכ ,ריוהכל ה שוח שטלהתקנה  מתאיםך פתח הות יח ר,ויכל בתש, תופים ת, מגירות, מדהארון יכלול דלתו -

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

 ס"מ.  60-כ יהיה לתות,ית הדעומק הארון, כולל חז •

  . וף צ ירה ניפמעל "מ ס 90-ה יהיה כבה סף עליון של משטח העבודוג •

רטיבות של תחתית  ם למניעת למי דיעמפוי בחימ וס" 10-כ ובה שלקל( בגוס)ה נוי ב ההתקן הגברון תוחתית האתב •

 הארון.

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

 מ לפחות.מ" 5-6י ( בעוב)דיקט ה מעץ לבודיהון י האר בג •

 .  נגיפורמסטפולוחות  / MDF/וויץ( נד)ס דובל  ץמעת ו עשוינה הארון תהייות דלת •

  תלוסימ תתהיינה בעלולפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. המגירות  ס"מ 60 ברוחב רותמגילול יחידת ן יכהארו  •

 ת ממתכת. ופיוטלסק

  םייכנמנות רו תפרון, יותקנו הפינה של הא . ביחידתא יותרדרש ולבלבד, אם נ תה אחפינ לוארון המטבח התחתון יכל •

 ך. ערה ו שווא  נרק קורגמת מג'ינשלף כדו ןוסחאל

 לרכיבים המפורטים להלן:  םהיו בהתאי המטבח נותארו סוגי ציפוי     -

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

 ה. או פורמייק  ןמלמיים: פ דציפוי פנימי וגמר מ •

 ן:ט להלכמפורר וכחר המ יבש קיםר ו/או הספג המוכצישי םניו וג ו יםגך סומתולבחירת הקונה סוגי הציפוי וגווניו יהיו    -
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מהם בגוון  אחד לבן ו  בעבצ םהחירה, אחד מגוונים שונים לב 5הציג בפני הקונה לפחות כר לומ: על הוניחיצציפוי  •

 ניטרלי. 

  לבן. בגוון ציפוי פנימי: •

וכר המל ינם, עלא להתק הדייר ש טי לחה .הנקוה  תחלטהלם רון תחתון היניח, תנור וכו' מובנים באמד קנה שלתכנון והת -

 אלל) יים המובנים, במקומות שיועדו להתקנת הכלים החשמלת ומדפיםותבות דללר תו,טבח בשלמוון המאת ארק ספל

 ( לרבות ההכנות הנדרשות. ליםחל

 ;המשךערה בראה ה מידות: ( 1)  

 

ת חולא פ יבעוב המשטח עבוד הקונה רתחיבל ןק תיון תוחהת ארוןלכל אורך ה :מעל ארון מטבח תחתון: תיאור עבודהמשטח 

לפי העניין(,   1,2 יםקלח) 4440 ת"י דרישות ל קיסר או שווה ערך(, העונה ןדוגמת אבכ)  ימריתולפ אומאבן טבעית  ס"מ 2-מ

  חשטמף הבהיקחה של כיור. המשטח יותאם להתקנה שטוקפם. כל היית הארונות בלחז ביחס  מס" 2עם שוליים בהבלטה של 

עם עיבוד בחזית  קנט מוגבה אלל התקנהיף דהע י לשאקונה רר )ההמוכי ע"יקבע  ו וד שאופן עיב גבהמו עליון טנק  ןקת יו

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

ם  ניגוו 3 הונ ציג בפני הקי המוכר ו.יד עלו /חריבש םק/י הספ  י המוכר ו/אומגוון  דוגמאות שיוצגו ע"וך נה מת לבחירת הקו :גוון 

  ד(.ד אחבוד חול בהדבקה ולא אבן קיסר יהיואבן טבעית או לוחות ה ) ניטרלי. רהי היה בי  לוא אחד מגוונים, ותלפחו

  

 .איןארון מטבח עליון:  3.3.2 

רון  מ"א א 1 להמיר עד ריילדע צילהי א רש יהיה פציפי המוכר תכנון המטבח הסל התאמהלה, בם ומעחדרי 4.5 רותבדי: הערה

 . "אמ 2עליון יהיה מ"א ואורך המטבח ה 5המטבח התחתון יהא  ך ארוןר אור, ומכל. וןמטבח עלי ארון מ"א 2 -ב תחתון חטבמ

 : מפורט להלןכ וןעלי ן הור אהחליט הקונה לקבל את הצעת המוכר יתוכנן ה

 ינות.יהיה רציף והמשכי ללא פ  רוןהא  •

ובתנאי   מס" 60ה היי  וןבה ארון עלי שגותן ני . ות"מ לפחס 30מקו פחות ועוס"מ ל 75 ההיי וןליהען ו הארשל  גובהו  •

 . ה(פלקעלה )מגנון שפתיחת הארונות העליונים תהיה כלפי מ

 .רכווא ארון מטבח עליון יכלול לפחות מדף אחד לכל  •

 .וןחתהתח טבהמ  רוןבי א שות המפרט לגיהיה בהתאם לדרי  עליוןטבח הון המ וציפוי אר נה מב  •

     .ראה נספח ג' :י החיפו, להולהכיור, הס דה,ח העבו שטמ  ,המטבח ותארונ ד יכוי בעמחיר לז 

 

(, ץ'סנדווילבוד ) עץ מ עשוין תחתו   ןארו שירותים(, יותקןהבדירה )למעט בחדר  הרחצ ירדחבכל אחד מ :אחרים )ציין(ארונות  3.3.3 

   MDF 5ה במים ברמה  או סיבית עמידP 310 קןת פילEN. ללחות הכוס"מ לפ 80של י מל מיני ךראו מונח ב לוי אויהיה ת ן וראה  

 משולב בכיור.  רץו קווניא  / שימחרס / ש לירים בלתי מחלידים, משטח עבודה אינטגרדפים, צימ, דלתות   

     אין. :חצהרהד ארון בע  כוי לזי יר חמ                   

 

    :הערות

יים  פעמ שבתו חמ . פינהבחמטר הקי  דד לאורךאורך הארון התחתון תיממידת  .ךורא מטר 5 תחתון  מטבח ארון  אורך מדידת (1)

   המיועדים חללים רך הארון.או ב

    ארונות. באורך ה יכללו  תנו ך הארו לבים בתו שו המ)למעט מקרר(  ב"וכיו כיריים למדיח, תנור,              

ימים  יק טבחהמ ב ארונותון כי יתכן ובקיר שבגבחשב חתלקקונה ה לע י,צמ עוע ציובמטבח ות הונור ארב ע קרה של זיכוי מב ( 2)

 ח/ים אלו לצורך תחזוקה.אפשר גישה לפתל שמשותפים. י  טן/יםולי גישה לקפתח/

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

 דו ועשי  תו מקו במ  דפים,דלתות ומ לרבות, בשלמותו  חטבהמ ארון  תא קפסל רוכמה על ,ינםלהתק אשל ונהקה החליט -

 .הנדרשות ולרבות ההכנות( חללים אלל (המובנים חשמלייםהכלים ה תלהתקנ

 .כשאת הרו רה החבה תנחבו בע ובמועד ה תקשהחבר הלוח זמניםבחירותו על פי  לעוח ו ד באחריות הקונה ל
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 ה: סכבי  יתתלי ם לי נמיתק 3.4

 וני לתליית כביסה. יצ ח ן מתקןתק וי  תור ישת הספרממ

               הכביס חבלי 5ס"מ,  160וגלגלים  באורך מינימלי של  (ות ונ ו מגולמתכת ) ועותזר  בעל: (טנה)ק יסהכב ייתלתלקן מית      3.4.1

מ  ס" 120-מ תחא יפכו לורומם שאר תמ יותקן מתקןמ ובתנאי ש ס" 160-המתקן יהיה קטן מך ורן שא נית טיק.לסמפ

 ס"מ.  800-סה לא יפחת מחבלי הכביל ש ברך המצטוראהו

ר המבנה.  קי  על תנושמשמעו מתקן ממתכת מגולו ,צר/מרפסת שמשערך בח והוקן ש ותקן מתאפשר שי  :גג/הגן  לדירות      3.4.2

  ס"מ.  160ל ימלי שני מ ביסה באורךחבלי כ 5ת ול לפחובע לקיר. המתקן יכלב ומקויה יצין יההמתק 

 3לפחות ולל הכ ( עם עמודקרוסלהב )תובמס תקןקן זה במי החלטתו, להמיר מת "י, עפשא ר ר יהיהייד ה ןגה תירדב -

 צף.מרו  למשטח בטון ו/או ב ומקובע למשטחיצ ייה ה ימאלומיניום או ממתכת מגולוונת. המתקן  ותמתקפל ותעזרו

 . UV רינתלקידים מע ו איכותיים,י החבלים יה ניםהמתקבכל  3.4.3

 בתחתית ס"מ. 60-ת מסה לא יפחית כביתליה לניש ק ה. עומ5100מר עמיד העומד בת"י מס' חומ יהיה: סהי בכר תו סמ 3.4.4

 המשטח לון שלס עליהבניין. מפל וף מי הגשם שסיאכת רעיותקן משטח הפרדה מבטון שינוקז למ יסהמסתור כב כל

 .  רהפת הדיצרני מפלס ת מפס"מ לפחו 30-מוך ביהיה נ

 .ית כביסהמ"ר לתלי 1.7של וי ר שטח פנסתורי הכביסה ובתנאי שיישממב טכניותת וכרמעב ללש ןת ני 3.4.5

 

  בהמשך. ערות נוספותגם ה . ראה()מידות בס"מ  לונות ותריסים בדירהימת דלתות, חרש – 3ה מס' בלט 3.5

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  תחהפ
 חב( רו /ה )גוב 

 )עץ  מרחו
ם/  וינאלומי

 ר( אח  /כתמת

)ציר   חהתיסוג פ
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

דת  ות ומימכ
  חפתה

 ב( )גובה/ רוח

עץ חומר )
מיניום/  אלו
 אחר(   /תמתכ

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

  ומידת תוכמ
  הפתח

 ב( חרוה/ וב)ג

  /ץ )ע רמוח
ם/  יניואלומ

 מתכת/ אחר( 
 לבים חומר ש

  ציר/תיחה)סוג פ
  /כ/נגרר ע.כ.

 ( רחאלי/חשמיס/כ

 ה יסכנ

1 

 ציר רגילה  וןפלדה בטח

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 105/210-כ

 ר דיור דח

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג ' מז ומלא

--- 

--- --- 

1 

 ' מאלו  אלומ' 
 יחשמל  גלילה 

 ינ יד יבו גי  לל כו 
 260/225 -כ --- 260/225 -כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

   .ע.ככ  רנגר ג וג ' מז אלומ

--- 

--- --- --- 

---  --- 120/120-כ 

ינה  חדר ש
 1ים ורה

1 

 ציר רגילה  עץ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

1 

 ציר רגילה  וגג ' מז ומלא

1 

 וגג ' מז ומלא

 סב נטוי
 )דרייקיפ(

+חלק קבוע  
 תחתון

 דלת ד הצל

1 

 דניי  ה גליל ' מו לא אלומ' 

 140/225 -כ 60/225 -כ 80/225 -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 נהפי ל

 א הג"

1 

 .  ככ.ע. נגרר   אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 80/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
לפי   לכיס   הנגררתרסיסים,  ז, הדף ו ד ג נג  לדה, פאחת כנף  

           .א "הג  הנחיות
--- --- 

 3נה יש רחד

1 

 לה גי ציר ר  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג ג ו ז אלומ' מ

1 

 דניי  ה גליל אלומ'  אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ



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

 

                       _________ __                                            __________ __ 
 ר כחתימת המו                                                             החתימת הקונ           

 

   ' , גב'א',  ים פחנס

 29  ך תו מ 16 'עמ 07.10.2021 : תאריך / 12ש מהדורה "משהב  -משתכן כר למפרט מ /*D3-4דגם    /חדרים   4ת  דיר /214 ש מגרבאר יעקב    "מ/בע  בטוצפריר שר זוהר  יה/יכות הבנא ל דמס

 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  תחהפ
 חב( רו /ה )גוב 

 )עץ  מרחו
ם/  וינאלומי

 ר( אח  /כתמת

)ציר   חהתיסוג פ
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

דת  ות ומימכ
  חפתה

 ב( )גובה/ רוח

עץ חומר )
מיניום/  אלו
 אחר(   /תמתכ

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

  ומידת תוכמ
  הפתח

 ב( חרוה/ וב)ג

  /ץ )ע רמוח
ם/  יניואלומ

 מתכת/ אחר( 
 לבים חומר ש

  ציר/תיחה)סוג פ
  /כ/נגרר ע.כ.

 ( רחאלי/חשמיס/כ

  הח. רחצ
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צו צוהר/

 ה לי רג רצי 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

ח. רחצה  
 םריוה

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ילה רג ציר

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/120-כ 70/210-כ

מרפסת  
 שרות 

1 

 ה לי ציר רג עץ

1 

 ע.כ כ.  ררגנ אלומ' מזוגג 

1 

 כ  ע. .כנגרר   אלומ'  אלומ' 

 170/105-כ 170/105-כ 80/210-כ

 דירתי  מחסן 
  )ככל

 צמד(שהו

 פח /ץע  1
טת  החל ילפ

 החברה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/200 -כ

 

 : ותואחר טבלהל ותערה

ניגרר רגילה+ משתפלת, פתיחה =  פ(יק)דריי י נטו  בס, לת )נטוי(ה משתפתיח= פקיפ פתיחה,  וגס =הלרגי  ציר= אלומיניום,  מ' ו לא :ביאורי מילים .א

מעלה,  גלל כלפינ  יס= תרה גליל ,קבועהכנף על  תי כאנ עהבתנואחת כנף = ה נגיליוטי ר, בקי ומחה )כיס(תוך גאו ל/ו ל כנף ע תכנף נגרר  =כ.ע.כ 

   .ו/או חשמלי ידני() באמצעות רצועה

 ת/הדלתוכ "תתאים לסהובלבד שהכמות הכללית בדירה  בטבלהם רימחד  דשל אח רבתיאו יערים יכולות להופחד  , משותפים לשניותנו לח/תדלתו  .ב

 מצוינות בטבלה. ות החלונ

  םילחבויים הננעערכת בריחים מ טחון( בעלתראשית )בי ה לכניסה לדמפמגן  ת דל: ןללה למפורטבהתאם  יהה ת -ים מגור רת הדי ל הכניסהדלת  .ג

  הצצהית עינ  ,סף מי נוניפר בטחון גס וכמפורט להלן: 5044ן ישראלי מס' קתלמת אותיל הגלן גנו מנ ומופעלים על ידיים חות בארבעה כיוונ פל

משקוף בניה מפלדה  .ומספר דירהעצור דלת תחתון, מ סף ת מברש , טות"זונעה ו"רת ידי ,  רדנילצימגן , צירים ותרכעמ, (ופיתסק טל)פנורמית/

 . רחירת המוכדלת הכניסה תהיה בגמר וגוון לפי ב. ורבתנ הבצביעו ף יהי שקו. כנף הדלת והמתופחמ"מ ל 1.25י של ובבע תנמגולוו 

על  23לי מס' אתקן ישר ל אםהתודות בת לבות ה דלתהיינדרים חל הסינת הכדלתו לן:להט רבהתאם למפו ירת המגורים יהיו בדנים פה דלתות .ד

כנף  ס"מ לפחות.  7 גובהדלת בה  תיתחתמים בל עמיד ומרלו התקנת קנט מחיכלנה עמידות למים ו י יהת ת לתובפתיחת ציר רגילה. הדו חלקיו

ם, קה, קיי טיוסאק חוזק,  –י דותפק היבט ך בכלרע הושו אחר ו מילוי  א/ו דסבורוי פלקל מסגרת עם מילקים עמודב ותלוח ית שמיה עשויה הדלת תה

 –וחות והדבקים ל ותלרב תלף הדכנחות. לפ צדדים 3-מצופה בט( )קנ –כנף הדלת  קף הי  .ף לת והמשקו בהתאמה לסוג הדו צירים יותקנ אחר.

. ים דדשני הצ כת מתמיות ל ויד מנעו םע ,םמיות בים לעמידא תמה צוני מתועשאו בציפוי חיה רמייקבפו וא בצבע  יההי ות:הדלתגמר עמידים למים. 

נתו  התק רחלא ף המשקו. אטימהסי לדלת ויכלול פם תואאו בגמר ובגוון  ירמילובשות פ, בעל הל23ישראלי ן יהיה בהתאם לתק  דלת:משקוף ה

ה  : יהיםפני לתות הגוון ד .תלהדכנף אור ב-צו/רוהצפנוי" ו-וסיבובי דמוי "תפעול ס, מנםתיהשירוו תיה, המקלחיהיה עמיד למים. בחדרי האמבט 

  הריחת לבנו שו ות רוי אפש 3פני הקונה ג בר. על המוכר להציכומה ראו הספקים שיבחהמוכר ו/ גוות שיציה מתוך דוגמאלבחירת הקונ םאבהת

 אשר אחת מהן היא בגוון לבן.ות, פחל

ני לוחות המורכבים מש, ת התקןשו דרי לפי יחותייל/בטגר( Double Glazing)ל פוכ גוג שקוף יז אלומיניום עם מסוג  נותוחל: "ד(ממ )למעט נותחלו  .ה

כיביהם יהיו בעלי תו תקן ות ורונהחל .(מ"מ 6 יר שלאו  עם מרווח, צדדיםי המשנ לפחותמ"מ  4 יובבע )זיגוג  ביניהםווח אוויר מרוכית עם זכ

ל ידי מתקין  עיותקנו ת  נולולה. החונעי  הפתיחנוני , מנג תונ בומ דיותלגלים, יג ם,יציר ,EPDM גוג, אטמי גומילי זיסרג :לםובכל ם,ירים מקוריואביז

 יהיה חלון מסוג אלומיניום :בממ"דון חל . ף נכל ף עכנ נגררג ואלומיניום מזוג סוגבעל ויטרינה, מ יהיה  :רחלון חדר הדיו  עם היצרן.מטמורשה 

   .ותני כהעד ף העור פקוד בהתאם להוראות ,גררנ הף פלדכנ מזוגג עם

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

 יו בעלי תריסים. יה  דירה(ה אוריתיים בהקלפי  הכלצה ומטבח )דר רחח, יםיה, חדר שירות בטאמ ירפתחי הדירה, למעט חד :יםיסתר .ז
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 הפח ת. עוביברוגמ לאטימהבים לשין הומי באטם ג ללוכף מוקציאוריתן ולפ  יבמילו ניוםשויים פח אלומיריס עי התבשלו יהי  הזילה או הזבתריסי גל 

 נגנון פתיחה ידני. לי ומ שמן חוננגם מע לכנ" ריסגלילה עם שלבי תיס ר יורכב ארגז תריוד רדח. ביצרןת הפתח והוראות הדויהיה בהתאם למי

ת גם  רושית למרפס וניםפהים במטבח לרבות ,ץוחה ווירישיר לא   ורור ובחים ללא אם סניטריים ובמטחדרית, בויר י שדרבח - יר החוץ אוורור לאוו .ח

 יסוי. ת כהחוץ לרבות רפפ קיראוורר מכני עד לבמ דיו צצינור מ יבוצעאו בחלון,  ו/יננה סגורה בתריס א אם

יגוג זב םילבהמשותחים ן פכתי .ניוםהאלומי יועץ  ו/או יכלהאדר  כנוןתי , עפ"וןו פרופיל, גה דגם .עשויים אלומיניום התריסיםת ו נו חלו ה גרותסמ .ט

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

 ל.כריאדנון ה(, לפי תכ"לבמה )"חאו עמופה שקו ,בטיחותיתזכוכית  ןתקו ת )באם יש חלונות(,רחצה בחדרי  .י 

  י ו ב כי ות  ודריש   יחות ץ הבט ת יוע ו י ח נ ה י  לפ   , ת עו ו רפפות קב   ו א / ו   מכני ו/או סבכה בדלת ר  ו ור או   או ו/ חלון  ת  ו באמצע   עשה ( י ככל שנרכש מחסן )   מחסן ה   ור אוור  .יא 

 . אש 

  אש./וןבטחת דלתו ויותקנון תכי קרקע  רות בקומתלדי באות, בכניסה הכ תוש ר תלפי הנחיוציאה מהבניין: הי ירה/ות בקומת יסה לדדלת כנ .יב

  .ועקברג בוע סואין לק ,בקומה(  יםירי את כלל הד )בחרום אמור לשמש קומתי לוץחיכפתח המוכרז  הרבדי חלון ו/או ממ"דחלון ב -ח חילוץ תפ .יג

 ה.יחפת יון החה וכהפתיג וסרבות ן/תריס, לחלו הפתח, סוג הידות במ םיייתכנו שינו  "פתח חילוץ"כת מוסמכוע"י הרשויות הח שיוכרז פתב סף,בנו

 2 -ים כד גבוה"וף הממלת וריצסף הד חיצונית. נגררת,/נפתחתומה, האט דהלת פלה דהינ גןמוה למרחב דלת כניס :פיקוד העורף תשו רי י דפל .יד

חסומים   וגלים בקוטרים שונים,ר מע וורוי אפתח וכן ום + זיגוגיני . חלון אלומ לכיס תהנגרר  ,ה כנף אחתלדחלון פ ה.ירהדלס מפ "מ מעלס

הפרעה   רוצ תיר  רוווהאתח פוליד ר  יע"ג הק עורף(,יקוד הפ ת לפי הנחיו)ון אויר סינ  מערכת התקנת רוק.תנים לפצ'(, ונילנלדה )פות פדיסקאב

תקינתו והתקנתו  ש הרי ן,הסינו  קןמתרה ע"י החביודגש שבאם סופק  (.2010י מא)תקנות הג"א  ן.ידות היצרמ לפי רכתמקומית. מידות המע

  העורף. ודפיקך ע"י לכ שהוסמכו ורמיםע"י הגפת תקינות ואטימות נוסבדיקת  יחייב  ש,וכע"י הרקו וריפלכן  ד העורף,פיקוע"י  אושרוו ו נבדק

ל התואם ועבפע הביצו בריגעל ט המכר לבין הביצוע בפופרבתוכניות המכר ו/או במ ה בין המצויןירל סתה שעת ספק יודגש כי בכל מקרינלמ

 .עורף קוד הות של פיהנחיות מעודכנ 

אביזרים   ך בהתקנתרוהצעקב , "ונט"ם ת פתחיידובטאות מאינן מוס"מ, ת ב משוערובניה מידות  , הינן3מס' בלה ורטות בטהמפ  המידות – מידות .טו

  ךמס ותינות/קיר ני דלתות/ חלונות/ויטר במל של ,ניהםמי ל ייםפרופילים היקפמשקופים ו ןו/או מסגרות סמויות וכ מוייםלבנים סמ גון:כם משלימי

   ה.ניוהבתכנון ת הבתקנו ש כנדרו חים אללפת ממידות/שטח,יפחת  לא יםבלחים המתקגודל הפתקרה בכל מ .(פי הענין)ל

 

 לה זו.טבראה גם הערות לאחר  - יטרים בדירהסנים וכל מתקני תברואה – 4לה מס' בט 3.6
 

 מיתקן
 מיקום 

 מטבח 
 רים הו ר רחצהדח

 )מקלחת(
 כללירחצה ר חד

 )אמבטיה( 
 ראח רות פסת שמר

   מטבחר כיו 
 פולה( דת/כ)בוד

  מידות
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א( 

 --- --- --- --- א'  סוג 

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

 כיור רחצה 

מידות  
 ס"מ()ב

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

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

 --- --- יןא אין --- ₪  יכוי ז

 כיור לנטילת ידיים 
 '( ג'( )א)

מידות  
 )בס"מ(

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

 --- --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪  

 )ב'( השטיפגז ואר אסלה

ת  דו מי 
 )בס"מ(

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

 --- --- א'  א'  --- סוג 

 --- --- ן יא ן אי --- זיכוי ₪  
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 מיתקן
 מיקום 

 מטבח 
 רים הו ר רחצהדח

 )מקלחת(
 כללירחצה ר חד

 )אמבטיה( 
 ראח רות פסת שמר

 ט/ אמב

 )ב'( מקלחת

  מידות
 "מ(ס)ב

--- 
 מקלחת

 (בערה )ראה ה
 בטיה מא

 (ברה )ראה הע
--- --- 

 --- סוג 
 ריצוף משופע 

 ת()מקלח
אמבטיה  א' )

 ( רילית או פחקא
--- --- 

 --- --- אין --- --- יכוי ₪  ז

רים  ללה למים קסו 
 ,כיורלחמים /

 ג() ד( )מהמשטח

 --- --- (גערה )האה ר (ג) רההעה רא  (גה )ראה הער דגם 

 --- --- ' א א'  ' א סוג 

 --- --- פח ג'נסאה ר ג'ראה נספח  ה נספח ג'רא זיכוי ₪  

סוללה לאמבטיה למים  
 )ה( םרים וחמי ק

 --- --- (גערה )ה ראה --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- סוג 

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

  למיםקלחת ללה למו ס
 )ה( מיםרים וחק

 --- --- --- (גאה הערה )ר --- םדג

 --- --- --- א'  --- סוג 

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

כביסה נת כו מל )קרים( ור מיםחיב
 )ז(חשמלוהזנת   לניקוזר חיבו 

 --- יש  --- --- ---

  לשרוול ן חיצוניתבדופ 4ח "תפ
  כולל ,)ז(מייבש כביסהמ  אדים יטתפל
הגנה ומשקולת תריס חשמל, ת הזנ

 . סגירה

 --- יש  --- --- ---

  לחיבורלמים וניקוז, ור חיבנה הכ
 ( )חםמדיח כלי 

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

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

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

 --- --- --- --- --- )הכנה( )י(יםמ מוםי גז לחנקודת 

 

 : ואחרות טבלהל רותעה

 הרכישה(.הסכם אחר שצורף ל מסמךבטבלה, או ב  ין צו בפועל רק באם ים )הקי 

ה קערמ או ס" 40/60בודדת במידות ח במט קערת -נה: בחירת הקוכר יציג לוה. המ תותקן קערת מטבח בהתקנה שטוח מטבח: ביור מטבחכ (א)

במידות לפי   י(:ל י )אינטגרולחנכיור רחצה ש .טהרוסוורץ/קוורץ גרניט/ניי ק סיל : חרס/לבחירת הקונהה ערמר הק. חו"מס 80/46 תדובמי כפולה

  ע"י החברה. פק, שיבחרסיצרן/ה

לת בול קיבעי )דו כמות  חרס :חההד  מיכל .בעל צירי נירוסטה  ,בדכ :אסלה ה מושב( מונחתבלוק" )-"מונורס יה מחאסלת שירותים תה: אסלה (ב)

 . 1385ת"י עפ"י ליטר(  6רוכה של ליטר וא 3ה של ה קצרהדח

 ליאסטר.  פו ציפויחיזוק היקפי, שלד עץ עם   עלתהומוגני, במ"מ  3.5  ילי בעובירמר אקמחו תהיה האמבטיה. ס"מ 70/170במידות  :טיהאמב

  אמאייל.צופה פחות מל  מ"מ 2.5י ילופין מפח בעובלח .לווןכה מפרופילי ברזל מגמיוי עץ בפינות ומיטת תמיל 

 שטח המ לניקוז שיפועים םע 2272 י"ת ישותבדר העומד בגמר ,יןד כל וראותבה הנדרש פי על מהמידות חתיפ  לא המקלחתתא  שטח :מקלחת

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

 ( אחתית ם בעזרת יד ם/קרי)ויסות מים חמי ין קרמי דו כמותמנגנור בעל קס/מי מערבלכרום ניקל, דגם וי בציפ יהיו  וחמים מים קריםל כל הסוללות  (ג)

 תקינה הרלוונטית בארץ.הות ם בכל דרישים העומדילמים חמ תוסדר 3תוך ונה מ לבחירת הק"חסכמים". ויכללו 
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יהיה מסוג  המטבח. ברז ורהכי דה אומישור משטח העבועל וקמו פרח והם ימ -מים מיקסדגיותקנו ברזים מ המטבחהרחצה ובכיור רי בכיו  -

  מ.ס" 15ומק עס"מ  15ה ה גובחצה תהיינידות ברז רס"מ. מ 25בה גו ס"מ, 20מק ן. עונשלף במידות להל ברז

 מוט מתכוונן, ה, מתלולל צינור שרשוריכ מיקס מהקיר, ,דרך( 3רב דרך )אינטרפוץ  - חמים וקריםים ותקן סוללה למת :מקלחתה אבת -

  טרבקו תמקלח ראשמ וס" 30זרוע מהקיר באורך ר, דייהרת ן ולפי בחילחילופיו אומזלף.  תלפחו  ס"מ 60באורך אנכי  ילומוב ופי  קהחלקה טלס

 "מ.  ס 15

ט  תכוונן מו ממתלה ן צינור שרשורי, לוי האמבטיה וכם, מיקס מהקיר, הכוללת יציאה תחתית למיקריה למים חמים ותותקן סולל :הבאמבטי  -

 זלף.מחות וס"מ לפ 60רך כי באואנביל ומו  יהחלקה טלסקופ

 .ניל ירזבו וב,בי: חיבור לכוללת להאס יפתטי שארגז/רים ו כיו התקנת  (ד)

 .: לבןגוון הקבועות (ה)

 תי בדופן חיצונ  4"פתח שמל, חהזנת : ה למייבש כביסההכנ הזנת חשמל.נקודת מים )קרים(, חיבור לניקוז,   :ללתכו  למכונת כביסה הכנת חיבור (ו)

 .ה שקולת סגירס הגנה ומכולל תרי ,כביסההמייבש מ דיםליטת אפ רווללש

 בח.מטביוב, ולסיפון קערת הבור לה לחיהכנז ובר ת:למדיח כלים כולל ההכנ (ז)

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

 ית. נ קת מהרשת העירוורה המסופט בטמפרמים קרי : ם קריםמי  (ט)

   ור.הכיו  שור משטח העבודה אמי על  םמוקקרי ברז המ=  פרח ע.קבו שרוול מתוך אש ברז הנשלף רלף = נש (י)

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

 או שניהם. ית ברז ו/י או לפם, לראש מקלחת ו/ל מים חמים/קרי)אונטרפוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, ש דרך-רב

 

 , ברצפה,ן(הבניי כללים לותפמש ון )בחלקם יתכי ביוב לטנ לקו ורתופתחי ביק  צנרת: אחר לכל צורך דירה, ציה נוספים בינסטלא יזרי אב   3.6.1

 וי אש(.  בות כיוכמות, עפ"י דריש )מיקום כיבוי,יתכן מתזי האינסטלציה.  "י החלטת מהנדסעפ במיקום וכמות, סמוך לתקרהב בקירות או

 ן  בי דיקופ בלילהעברת גז וכצנרת ו לפוצמאו ו/ י מרכזיינ למזגן מה. ניקוז ינסטלצטת מהנדס האיי החללפ ,וםמיק ב םארון למחלקי מי

 .  איידלמהמיועד ום יקהמיועד למעבה, עד המ מיקוםה

 

 הערה:

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

  .ורצפהות בסמוך לקירו/או בסמוך לקירות ותקרה   ,"ספסלים"

כן  ולרת, ביקו  פתחי  תכן וידרשו י   ן הבניי  הלגוב טנים העובריםבקולדס האינסטלציה לפי הת"י, והנחיות מהנלקחת בחשבון כי  יש ,בנוסף

 קה. זו תח רכי גישה לצ ויש לאפשרתם ו ם א, אין לחסו יקורת אלו וע פתחי בצבי שריידבדירות בהם 

 

  םבהתא, התקנתה תהיה נדרשה מערכת סולארית. פי הוראות כל דיןה לתהי צעות מערכת באמלדירות ם הספקת מים חמי :מיםם חימו    3.6.2

 .  579לי אן ישרלדרישות תק

תכנן  ל שרמאפה פסקל מזמן )טיימר( הכול וצבקקן חשמלי והת אלמנט עזרחימום עם  הכוללמכל אגירה )דוד(  קןיות דירה לכל     3.6.2.1

 את זמני ההפעלה.  מראש

   צעי חימוםמים באעשה חימום המ, יתת מערכת סולארי באמצעולספק מים חמים  ת כל דין לא ניתןראו ות שלהם לפי הודירל   3.6.2.2

 . ר(ימ)טיים וצב זמן לחימום המן ק קהת לרבותינם. ימים בעניתקנים הקיבמדים ופקים באמצעותם עומסים הד שהמאחרים, ובלב  

 יהם. ן לפי המחמיר מבנלהלין או מהמפורט ל דוראות כמה מיכל האגירה לא יפחת נפח  3.6.2.3

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

      ציה.טלמהנדס האינס תכנוןפי ג עליון לג או להך סמובו שירות און במרפסת כג שנגי מוסתר אך   במקום :ודמיקום הד  3.6.2.5

 ידיים.ילת כיור נטת. מקלחמטבח ורחצה, אמבטיה,  קערות :מים לכליםם חחיבור מי  3.6.3

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

 רה(.החלטת החביקום לפי מ )יש  :למונה מים לדירה נההכ 3.6.5

  PPR, .S.Pפלדה מגולוונת, פקסגול,   :וקרים  צינורות: מים חמיםחומר ה 3.6.6

 פלסטי או אחר.: שפכיםי או אחר, לסטפ: דלוחין   
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  הגז ודתהגז ועד נקור הספקת בדירה ממק רת גזיר הדירה יכלול צנמח , יש: טבחגז במעד נקודת הקור הגז ו מה מירצנרת גז בד 3.6.7

   .דירתיגז  ונהלמ נה הראשית במטבח וכן הכ

 : יש. רהדי נה גז להכנה למו  3.6.8

 

  הערה:

 מיקוםאו ב ,נית המגרשמתואר בתכהגרש ו מיקום הקיים במובם עם חברת הגז ים מרכזי/ים בתיאו עי/ות צובר/ים תת קרק מצעסידור בא

 . התתחזוקגז ו ת הנרת צה לחברת הגז, לעניין הנחמתאי יקת הנאה מ ן במגרש זצורך תינתהמידת יקבע ע"י החברה. בש אחר

שמש את כל בעלי ו לשל מערכת גז מרכזית שנועדת או צנר נים, מיתק1969 -תשכ"ט  עין,קרקהמוק ה )ב( לח59י בהתאם לס' כ זאתמובהר ב

 . המשותף  כושו חלק מהרו ק, יהסת הניתנים לפירויכל, מונה או ומהדירות או חלקם, למעט 

 

 (ו ז טבלהחר הערות לא ה)רא תמתקני חשמל ותקשור – 5ס' לה מטב 3.7
 

 פח ג'ון, ראה נסטלפות קודונלנקודות מאור, בית תקע  י יכו מחיר ז
 

 ום מיק
 ר או נקודת מ

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  יתב
 רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 הגנה
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;זיהי טלוו

 ;תקשורתנק' 
 .ון נק' טלפ

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה  הסכני 
 מבואה  ו א

1 1 - - - 

 ן+ לחצןומפע  -
 אינטרקום  -

  חדר לה אורק ת פס מ -
 . מדרגות 

ל  ולכ דירתימל לוח חש -
 כות סגירה )ניתן שיהיה בסמי 
 לכניסה או למבואה( 

 . שקע   ללארון תקשורת כו  -
 פוניה/טלוויזיהטלארון  -

 ור יד חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 

1 

תוספת    -יס חשמלי תרכנן  תו 
ת  שמל להפעלח קודת נ

   התריס 
 ( משש פסת )ראה גם מר

 - - - 1 1 פרוזדור 

מ'   3על אורך מדור ברוזפב
ולל פניית  הכ ור וזד או בפר 

לפחות   ורנקודות מא   2"ר", 
 + מחליף. 

 1 מטבח 

 
 
 
4 2 

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

י עבור  תלת פאז 1+
 שמליות כיריים ח

- 

  למע  ום בתי התקע יהיה יקמ
ה ככול  משטח העבוד

  נון כ אם לתפשר ובהתהא
ר  בתי התקע עבו  .המטבח

בור  יות וע חשמל   ייםרכי 
ת  מתח מו המדיח ימוק

 למשטח העבודה. 

 1שינה  חדר
 רי  קי ע

 ( הורים)

1 
)כולל מפסק  

   (למנורה  מחליף

4 
  )שניים ליד 
 המיטה( 

- 1 1 - 

 "דממ
נורה לפי  מ

הנחיות פיקוד  
 העורף

 נות פקע"ר לפי תק  1 1 - 3

 שנימ שינה רחד
 )ילדים( 

 
1 3 - 1 1 - 

 הורים  חצהר רחד
 )מקלחת(

1 
 ים( )מוגן מ

- 1 
1 

 ר( לתנו תקע   בית)
- 

 חימום.   נורלתבית תקע 
י + מפסק היכן  אוורור מכנ 

 ש שנידר 

 כללי חדר רחצה
 מבטיה( )א

1 
 ים( )מוגן מ

- 1 
1 

 לתנור( תקע  בית )
- 

+  קע לתנור חימוםת תבי 
  ל מפסק ולן הכ זמ  קוצב התקן  

  עפ"י יקום ש במלדוד השמ 
 התכנון.  

ן  היכמפסק כני + אוורור מ
 שנידרש 
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 ום מיק
 ר או נקודת מ

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  יתב
 רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 הגנה
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;זיהי טלוו

 ;תקשורתנק' 
 .ון נק' טלפ

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 ות מרפסת שר
1 

 מים( וגן )מ
- - 

2 
  44IPדרגת הגנה ב

למכונת כביסה  
 בש למיי ו 

- - 

 שמש  סתמרפ
 )דיור( 

1 
 )מוגן( 

- 1 - - 
פסק  יס חשמלי + מתר ולל כ

 . י ה ידנ פתיחנון  + מנג 

 שמש  סתמרפ
 רים( ו )ה

1 
 מוגן( )

- 1 - - - 

 מחסן
 ( שהוצמדכל )כ

1 - 1 - - 

סנים  חכאשר מדובר במ
ת, אין  דירו שאינם צמודי  

"ש  הבבחינת משמ מניעה
חשמל של כל  ת השהזנו 

ונה  המחסנים  יחוברו למ
ד למחסנים  משותף ונפר

ן מונה  ותק ו לחילופין יבלבד א
מחסן, להחלטת   לכל נפרד 

 ו. ירת בח  המוכר ועפ"י 

 יסה כב מסתור
 (קיים)באם 

- - - 
1 

 למזגן( )פקט הכנה 
- 

 
- 

 

  טבלה ואחרותת להערו 

   מ"מ.  2.5 ד עם כבליםנפר זרם קימחובר ישירות ללוח למפס ,רדלי נפחשמל  גבי מעג עלבית תקע " = נפרדבית תקע כח במעגל " (א)

  רד(.שקע בנפ, נספר כל דאחנל פיותר ב  שקעים או )שני ל רגיל.חשמיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם לח = "שקע" בודד ל(קע מאור )רגי בית ת (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5וצע בכבלים יב  חיבורה

 ם עוד שקעיםר על להיות מחוביכו רם חשמל רגילהניזון מז שמלילחיבור מתקן ח עם כיסוי, ן מיםמוג בודדקע ש  וגן מים:מ מאור )רגיל( תקע בית  (ג)

 ת. "ר לפחוממ 1.5לים בבכ צע ו יבור יבהח נפרד(.ספר כל שקע ב, נשני שקעים או יותר בפנל אחדי קר)

  –לוויזיה דת טבין מחשבים, נקו –קודת תקשורת , נפוניהטל דתוללת נקווכקומפלט לחדר  יעה נקודות, מג 3  ון =פיה תקשורת וטלויז טלדת נקו  (ד)

שת  רל ירהד חיבור הללא דין. רש על פי כל כנדר לקליטת שידורי כבלים. הכול יבו, ואפשרות לחמורורי חובה, כאחיבור לקליטת שיד

 כולל כיסוי.  1מודול  55סא וקופ קירב דת ההכנהקותקשורת ועד נוז הר וחוט משיכה מריכוורת תכלול צינתקשודת הנט. נק אינטר /םהטלפוני

 טורה(, כולל נקודת הדלקה אחת. ארמאהיל/   -יסויוכ רה )ללא נורהעל גבי קיר או תקבית נורה  מאורנקודת  (ה)

  לכמות תוספת אינםוש ' הוינים בסעיף צה או קיר(, המתקרור )בות המאשל נקוד  פן ההדלקהולאבד לתאור ב קה כפולה=ודת מאור הדלנק (ו)

 '. הבסעיף ות מצוינר האומה קודותנ

הגנה  גת בדרד אך אביזר הקצה מוגן מים נפרבמעגל חשמל  כרחוגן שאינו בהבית תקע מו אחר= א IP44גנה ות העם דרגרגיל בית תקע  (ז)

 גבוהה.

נה  ההכת ועד נקודת מריכוז תקשורשב( ה לנק' תקשורת )מחנהכ שיכה בלבד.ט מ( וחו צנרת )"שרוול"ת הכוונה לראחין ואם לא צב"הכנה"=   (ח)

 .ירבק

(.  חום" ולא "תנור להט" )ספירלי פזר"מ ת הדייר(,ריותקן )באחיוה מעל דלת חדר הרחצמום נמצאת יר חבאם ההכנה לתנו הכנה לחימום = (ט)

 ע מוגן מים. קחימום כוללת שור ה לתנההכנ י החברה.מסופקים ע" לאום מ מצעי חיודגש כי אלמניעת ספק י 

ם  תה/ים את אומכב/דליקיםניהם, אך מבריחוק בי  םצאימשני אביזרים נפרדים שונים הנמי, כיבו קה/דליתנות לההנודה/ות מאור נק  =חליףמ (י)

 . אורמ נקודה/ות

בר ישירות  וים. הנקודה תח ירי נן לכת למקום המתוכהמטבח, מתח וןבאר ת פאזיתנקודת תל  תותקןפאזי=  תלתבדירת מגורים הכוללת חיבור  (יא)

 . ירתיסק בלוח החשמל הדת שקע והמפ י ת בנקודה תכלול את כל החיווט לרבו. ה2.5/5בל בכותחווט  מלאזי בלוח החשלת פלמפסק ת
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   .יש: אורת מו ה קומתית: בכל קומה: נקוד בואדר מדרגות/ מח 3.7.1 

אם אין  )בת או חדר המדרגו  מתיתו ק אור במבואהקת דללה  צן מתוך הדירהלח יש. ור: את דלקהלחצני  יש. מאור:גופי 

 . יש, לתאורת חדר/י מדרגות. ף(שות)מ שבתן שעו  יש. :(מבואה

 סוי. כולל כי 1מודול  55סא קופקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר ומשיכה מריכוז ת חוטכלול צינור ותנקודת התקשורת  :פון חוץ טל 3.7.2

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

 הת"י. ות רישי דלפ, סטנדרט  :: סוגי הדלקה/שקעזראבי  3.7.4

  ,)כולל שקע רגיל(דירתי תקשורת ולוח  (בה בעתידהרחלפחות לצורך   מודולים 6-נוי לת מקום פארהשל )כולדירתי  לוח חשמל 3.7.5

 . יש :מפסקי פחת החשמל. דסנמהון נ לפי תכ מיקום: .שי :תוך הדירהב

   .מןכולל קוצב ז יש. :חשמלי שמש/מים,  ודדל לנקודת חשמ 3.7.6

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

לת הכניסה  ם בדת אינטרקוערכית למחיצונפנימית ון, ותשתית ו עמת פלהכולום כת אינטרקמער. : ישקוםנטרמערכת אי  3.7.8

ור באחד מחדרי ע/דיב ית שמפומ  יסה לדירה, וכןקום במבואה או בכנהאינטר דת קות נמקם א ל יש מיקום: בניין.הראשית ל

 רה. גורים בדי המ

 ן. אי: (ל סגור )נפרדתיזיה נוספת במעגמערכת טלוו  3.7.9 

  2010-"עתש( 3מיתקן לאנטנות תק' )מס'  ערוצית ה רבת טלוויזיליטלקים לכבל לחיבור ההכנ :ויזיהו טל רי ו שיד יטתהכנה לקל 3.7.10 

 :  799אלי, ת"י ישר, לפי תקן קליטת שידורי החובהטנות לן מיתקן לאניין יותקנבב

 )אק"א(. ית לידואיוו יתקני אנטנות לקליטה אינדתפת )אק"מ( ומות לקליטה משוטנמיתקני אנ                    

 חרקיים הסדר אחובה אם הטת שידורי ליהחברה מחובת התקנת מיתקן לאנטנות לקרשאית לפטור את ית המקומ הוועדה  . 3.7.11 

 ידורי חובה בלא תשלום. ט שניתן לקלו   טיח שבכל דירה יהיההמב

 : יםמיתקנים אחר 3.7.12 

ת שירות, יש  רפסים למבחים הפונ חוץ לרבות במט קירליר יש  במטבחים ללא אוורורם וריי, בחדרים סניטי שירותבחדר -

   ת כיסוי.פלרבות רפ ץ,ן צינור מצויד במאוורר מכני לקיר חולהתקי

ראלית  ישלרשת החשמל ה י וזפא תאים לחיבור תלתהמערכת ת .הדירתית למהחש של צריכתלבקרה לניטור ו תמערכ -

 תנים. המשמל נת תעריפי החש זהאפשר ות

)שלושה חיישני זרם  זרם חשמליסת כל רכיב המודד תבסאשר מהדירתית  דה בלוח החשמלימד תחידי :המערכת תכלול

ציג ומ תומי נתונים בצורה מקמעבד את הוי המקבל טו אלח דיגיטלי טי, צגידור אלחו שורת לקש, יחידת ת (תלת פאזי וחעבור ל

  מ' 1.5ובגובה  במקום נגיש   ,הניסכת הבוא/ במ ך לדלת הכניסהסמוה בקן בפנים הדירהצג יות ברורה. רהאותם בצו

 ספית.  כותם העלואת  ט"ש(ו)בק צטברתהמו השוטפת ות את נתוני צריכת האנרגיההצג יציג לפחצפה. מהר

 .3.5 סעיף  ת פתחיםגם בטבל אהר  פתיחה ידניון נמנג לרבות , ים/תריסלהפעלת ה  לקודת חשמנ כוללחשמלי  םי/תריס -

 

 : ירהבד קני קירור / חימום,מת   .4 

 ן. אי  זי מרכ י דירתי מינ מיזוג אוויר 4.1

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

 פיזור שרמאפה חרא או במיקום רוןהמסד או היהאמבט  דרח תקרת לתחתית בצמוד למאייד נןכמתו םקומי .1

 ;הדירה חלקי לכל צרוק יעיל יראוו 

 הרצפה  ילויבמ ונעה כנסת בקירמו חשמלי ופיקוד תנחוש צנרת של "צמה"ת ולרב הנדרשות התשתיות עיצוב .2

 המאייד זוקני 2.5* 3רד נפ עגלמ כוח שקע ,מעבהל המתוכנן םוהמיק ועד ידלמאי המתוכנן המיקום בין

 עד ,גבס בלוח ייסו כ תבאמצעו הסתרה יכלולד  למאיי "הצמ"ה מוצא .יסההכב תורלניקוז מס או פהרצ למחסום

 .בפועל רכתעהמ קנתלהת

 .ןרו קיר המסד על התרמוסטט למיקום עד יידהמא ממיקום קיר ודפיק ל ריק שרוול נתהתק 3.

 .וירוא  מיזוג סדמהנ ידי על תהמערכ לתכנון אםת בה יהיה ההכנות םומיק .4

 .יםעבהמ / המעבה םיקולמ תרומוס מוצנע קוםמי .5
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תקנת מזגנים  לה רת ניקוז כהכנהצנ צע גםתבומטבח( , השירותים וההרחצהרי בחדמחדרי הדירה )למעט חד ל אבכ .: איןמפוצלמזגן   4.2

 צאה יהיה הרצפה ומו ובמילוי  ריר בקקוז תוסתנרת הנילחדר. צ ץז מחויקויבוצע נ  יוגן הדירתהמעיליים )מפוצל(. למרחב 

ר  ר עם אביזצא הצנרת יוסתום מומק  יה.נון מהנדס האינסטלצלתכאם כיור, הכול בהתמתחת ללסיפון  יןפה או לחילופ הרצם חסועד מ 

 קק. מתאים וסגור עם פ שתיחרו

ע וצתב  זית אחת כאמור,מיני מרכ תעות מערכצמה באלכל חלקימיזוג  נו מאפשרי ירה אהד יר תכנוןומיזוג האו ס קביעת מהנד ככל שעל פי          

 יקוז מים.ת נ וצנר , צנרת גזבות צנרת חשמלרת לודרשהנ כלול את כל התשתיותשת ירהליתרת חלקי הד  וצל/יםן/נים מפזגנוסף הכנה למב

   .איןיין: ת בבני ירתי הניזון ממערכת מרכזיר דמיזוג או  4.3

   .איןדירה: הימום ם מים וחפרדת חימו לה רותשאפלת דיאטורים למים, בעדירתי עם רת על ידי תנור גז מערכת הסקה הפועל  4.4

 גן.ום הכוללת שקע מוחימר תנוודה לנק צעבטיה תבות ואממקלחי החדרב. אין :חשמלב  חימום הפועלנור ת  4.5

 : אין. בקטורים חשמלייםקונ  4.6

 .: איןמ"רקק"ל/ 120-80, פתי רצימום תת חרכת מע  4.7

 : אין.םתקנים אחרי מי   4.8

 

 :  חסן דירה, במובטיחות באש וי ב כי רי סידו * .5

 .: ישם נרכש()בא ן מחסב .ותהכבא ע"י רשותדרש יל שיככ :הרי בד ם(:נקלרי ירוטומטית )ספאש את כיבוי כמער 5.1  

 .אותבדרש ע"י רשות הכיככל שי :עשן גלאי  5.2  

 יש. "ד(:ן במרחב המוגן )מממערכת סינו  5.3 

 

 :עבודות פיתוח ושונות .6

 חניה  6.1 

      ;רשהמג: בתחום כולםניה. היתר הב פיל: לכל הבניינים הכל מקומות חניהסך  6.1.1   

 אין. (: רטפ)ל חרבמקום א חניות    

 בתוכנית המכר. ן צויכמ: םמיקו  הבניהפי היתר ל: ותחני  ספרמ, ש: יפת(משות/תי לנכים )פרט חניה 6.1.2  

   רשמי ת תג נכהצגיתר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם הלה  נספח החניהוח ובה/פיתבכמסומן בתכנית המגרש/סביכים יה לנחני

 ינו נכה.ר שאוגם לדיי דירי הבית ן כללנכה, בי ר רוכשה(, ובהעדרבוהתחמטעם משרד 

 .  2.11סעיף  ראה: קורהמ החני ה רצפת גמר 6.1.3

 . יש: ניה מהכבישלחשה גי  6.1.4  

 נית המכר. בתכלפי סימון : קוםמי   ת.ואחת לפח: פר חניות לדירהמס 6.1.5  

   .אין :ניהלחבכניסה מחסום  6.1.6  

 רש פיתוח המג 6.2 

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

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

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

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

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

  שרד החקלאות.להנחיות מ    

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

  (.וקת שורשיםולא צמחיה עמ   

  .יש :במוחשת מככולל ראש מעררש גבמ יההשק מערכת 6.2.5  

 שטח ל ונהה/חלקה( הכוכולה קרתמעל  )חצר,ת המכר יתוכנ  לפי :דרמח ראה לחציצי ; שי:  ירות הגן ד דה לחצר, צמו  6.2.6  

 לא מגונן וללא מערכת השקיה.     

 הרוכש בעת  י ע"שה יע משולי הבניין (מים  הרחקתת )לקרקע בחצרות פרטיו ידור שיפועי ניקוז פני ה: סרההע   

 .  רטיתפינה הר הג ידו ס    



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

 

                       _________ __                                            __________ __ 
 ר כחתימת המו                                                             החתימת הקונ           

 

   ' , גב'א',  ים פחנס

 29  ך תו מ 24 'עמ 07.10.2021 : תאריך / 12ש מהדורה "משהב  -משתכן כר למפרט מ /*D3-4דגם    /חדרים   4ת  דיר /214 ש מגרבאר יעקב    "מ/בע  בטוצפריר שר זוהר  יה/יכות הבנא ל דמס

 

 , וחות וכו'(ש צנרת, מרזב/ים,)חלחול  ,ומיםב וביז, ות, ג גישמה/ ןיתכ:  ת גן דירה ל דר הצמו , בחצתו רכות משותפעוט מפיר 6.2.7  

 (.ריוצג בתוכנית המכ ושלא בהכרח ןהעניי ל לפי)הכ יכיבו ,קשורתתחשמל,    

 ת  פאה נוסיצי שישככל  מ'. 2.5של מק לפחות ובעו מ"ר.  7-ת מפחו לא ח: יש, בשטירת גן ד ל ודהטח מרוצף בחצר הצממש 6.2.8  

 . כל צדס"מ מ 30ברוחב פתח היציאה בתוספת  ' ולפחותמ 1.20ינימלי של ומק מבע  מרוצף משטח ת יהיה יהפרט לחצר   

 ודרישת הרשויות.  יתר הבניה פי הלחומר:  : של המגרשות /גדר בחזית 6.2.9  

 . חברהי קביעת הולפ  אושרתמתוח ההפי ניתכלפי תובה ממוצע ו בג   

 . אין: (בחלקה הפתוח קומהת )ולשפ ודים ממת עמו ק 6.2.10  

 

 משותפות ערכותמ .7

 כת גז: מער 7.1 

 המתואר בתוכנית   ובמיקום ,הגז , בתאום עם חברתעיקרק -גז תת י/צובר אמצעותב כזיר מרודסי הכנה לאספקת גז:   7.1.1  

   הנאהת וזיק נהתינתורך ת הצ ידמב ומית.המק  תושדרישות הר יעפ" ו/או חברהקבע ע"י היאחר ש ום מיקב רש או הבניין אוגהמ   

 חברת הגז. בעלותנם ביה ,בזאת כי צובר/י הגז כאמור מובהר  נרת הגז ותחזוקתה.נחת צלה    

 ;יש :ירהמרכזי לד ממקורגז צנרת  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4בלה ה טרא :םמיקו : יש. הדירה וךבת צנרת אספקת גז .1.37  

 :שאלכיבוי  יםר סידו  7.2 

 ועץ הבטיחות. נחיות י "י רשות הכיבוי והע דרששי ככל :רגותי מד/דרבחלחץ עלת להפ כתרמע 7.2.1  

 ת.נחיות יועץ הבטיחו הכיבוי והות ע"י דרישות רש דרששי ככל: במבואות/פרוזדוריםעשן  ניקתי למערכת  7.2.2  

 ת. הבטיחו עץת יונחיו י והבוירשות הכישות רדע"י  דרששי ככל :ינקלרים(תזים )ספרמ –ית מט וטו י אמערכת כיבו  7.2.3  

 נחיות יועץ הבטיחות. וי וההכיב ת: יש. לפי דרישות רשוותכולתן כיבוי   כיבוי לרבות ארגזי מדות ע 7.2.4  

 הבטיחות.  עץיו ות הכיבוי והנחיותע"י רש רששידככל  גלאי עשן: 7.2.5  

 םשותפי מ םבשטחיבוי י ונות כארם( ו רנטי )הידי ורזי כיב , באש י כיבו ו  וי ילג כותמערלרבות הכבאות,  י סידורל כ: ערהה     

 . כמות לפי דרישות רשות הכבאותמיקום ו  פרטיים, או     

 יש.  :בחניוניםור מאולץ אוור 7.3 

 ן. אי: להזנת הדירות() מרכזית וירמערכת מיזוג או  7.4 

 . אין רים:ימוש הדיי שים ל/דרבח וירמערכת מיזוג א 7.5 

    הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו דוארה  בותתי יקום:מ י.ואר שגו לד 1, הביתועד לו 1דירה, לכל  :ריבות דואת 7.6 

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

ן  בניי ב יםדייר ה לימוש כלים לש/רחד פים(,ותשים מקבחל)ורה מערכות תא מים, גרמא ים,ת מסניקה ומשאבו ותערכ: ממיתקנים אחרים 7.7 

 המתכננים והיועצים. וכניתתפי ל מיקום וכמות: .וכו'  ת הבנייןבים לטוסמוכ בבנייניםאו  וכים,סמ ניםיי ת בנולטוב  

 

 שתית ת תיבור המבנה למערכו ח .8

 מית.המקו תוחיות הרשהנ לפי :חצרל  פרדנ ונה מיםמיש;  :תלבי  שי ראמונה מים יש;  :י רכזחיבור לקו מים מ 8.1  

 ש. י  רכזי:מ ביובור ל חיב 8.2  

 ; יש. הוראות חברת החשמללבהתאם  ,ניין לרשת החשמלור הבחיב 8.3  

 . יםונ פלחב' הטל הדירהחיבור ל כולה להיתר(: לא שבק) והבניה נוןתכבהתאם לתקנות ה  :בור הבניין לרשת הטלפוניםכנה לחי ה 8.4  

   (.3.7.10 ף עיס אה גם)ר לבדנה בהכ .יןא (:טאינטרנ/הלוויזי )טת ורשקלרשת ת ן יחיבור הבני  8.5  

 בפועל  ועםעבודות שביצכישה. במחיר הר כלוליםרכי גישה, יקוז, דנ  ,ומכיםמדרכה, קירות ת : כביש,בל במגרשתוח כללי הגו י פ 8.6  

 .היות החבררם באחומית אינשה ע"י הרשות המק עי  

 . בד(בל  3,4 ניםיבבני ) -דחסנית דים,יינ  מיכלים :רמיחזו  /ר אשפהדבח 8.7

 . יש :פהאש ורלמחז מיקום

 .ומות בלבדק יבבניין רב  ,יש :המגוריםבקומות  מתי קו  ופתח)שוט(  פהשמצנח א
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 . מקומיתהרשות ה ע"י: פינוי אשפה

 

 גרש( מ בכל) תףמשו רכוש  .9

 : משותףהרכוש ה תיאור 9.1 

 . ם בתוכנית המכרפיתכמשו ם סומנואב: ניה משותפיםחת מו ו מק 9.1.1   

 . ןאי: (חלקית פתוחה ועמודים, סהכני מת קו ) יתחלק לשתומפ קומה 9.1.2   

 לפי החלטת בחברה.: ותירדמחסנים שאינם צמודים ל 9.1.3   

 ;   מ"ר 20-ות מחפא ל :3,4 ניםבבניי  ;מ"ר 14-מ לא פחות :7,8נים יי בבנ. שי: יסהה )לובי( בקומת כנמבוא 9.1.4   

 .  יש: )לובי( קומתית אהו מב 9.1.5   

 ; 2 :3,4 ניםבבניי;  1 :7,8נים בבניי  (:ר)מספ תגו מדר י חדר 9.1.6   

   ; 3 :3,4  ניםבבניי ;1 :7,8נים בבניי: תמספר מעליו יש; : מעליות: יש; מעלית פיר 9.1.7   

 יש.: גגל הע םעל ידי מיתקני סתפולק ההח פחותל :משותף גג 9.1.8   

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

 אין. : דר דודים משותףח 9.1.10   

   תמוסמכ וש רשותדרשת  אחר ל מיתקןכו,  ותמערכות סולארי :( כגוןשותפותמ ו/או יש מערכות טכניות )פרטיות: נים על הגגמיתק 9.1.11  

 ן. יהד י כלעל פ   

 . שי  ;גינון  לאלשטח  .: ישומי המגרשפתוח בתח טחוש רצח 9.1.12   

 חזור אשפה וחדרים טכניים, מרכז מ רתת לרבות תקשוכו חדרי מער: הבית שהינם רכוש משותף ם שלפי קים נוסוחל יםתקנמי  9.1.13   

  המכר.  יותתוכנש משותף בום כרכימסומנ ה ה,ט זאחרים במפר םרקיבפכמפורט ומתקני אשפה ו   

 

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

 לוט(.)מי  ,תרגו מדי /דרח 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 שותפת.גישה לחניה מ 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה.  9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 על הגג. (םשותפימה) וניםהשים ת אל המיתקנו דרגמ גישה מחדר 9.2.6  

 .דר מכונותח אל תו גגישה מחדר מדר 9.2.7  

 . ים(תפ)משו  יםני/כט ים/דרתי לחלובי קומ מ רגות או מד  ה מחדרגיש 9.2.8  

 .על הגג םמשותפי  תקניםוס על ידי מי התפ –חלק הגג  9.2.9  

 .תמעליו  9.2.10  

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

 ף. כוש משותכרהחברה  "יעוגדרו ככל שיוחלקים ם טכניים  ריחד ,תו מעט חניות פרטילון חני  קומות: חראחלק  9.2.12  

 

 תף משו  יתב 9.3 

 וכר דירה בבית משותף או בבית  חוק המכר דירות(, המ  –לן )לה  1974 – דירות(, התשל"לחוק המכר )ד 6ם לסעיף בהתא ()א  

 המצוי  של התקנון   אהמשנה הור  אוטל במ להחיל על הבית ודעתו שבעל הבית א ן שחלו ף והתקנותמש להירשם כבית ועדמיה    

 ו עניין; ואלה העניינים:אות פרטים עלהמכר  לחוזה יב לכלול במפרט או לצרף , חילןויים לההמנ  יםיינ ענמן ה ת לענייןחסהמתיי    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 ; מוד לדירהצותף ה ש רכוש המב חלקשיעורו של ה (2)   

 יו; אלם בקשר ביים המחו שותף ובשירותית הבית המאוהוצב תשיעור ההשתתפו (3)   

 ל הבית המשותף; ניהור טות בדבהחל לתקב ריסד (4)   

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



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

 

                       _________ __                                            __________ __ 
 ר כחתימת המו                                                             החתימת הקונ           

 

   ' , גב'א',  ים פחנס

 29  ך תו מ 26 'עמ 07.10.2021 : תאריך / 12ש מהדורה "משהב  -משתכן כר למפרט מ /*D3-4דגם    /חדרים   4ת  דיר /214 ש מגרבאר יעקב    "מ/בע  בטוצפריר שר זוהר  יה/יכות הבנא ל דמס

 

 ב  ר, כמי שהתחייבחוזה המכר אמוה ף ( יראוהו, על אאן )קט  ף ויים בסעינים המ נמהעניי  יןעניר פרטים על סא משלמוכר  )ב(  

 המשותף.   יתל הבע ן יחולונייע ו אות י י לגבנון המצו תק וראות השה    

 

 צמוד לדירה: כוש המשותף הו של החלק ברשיעור 9.4

 . ויותש הר שתמקרקעין ובכפוף לשינויים בהתאם לדריבהתאם לחוק ה

 

 :הביתבר ניהול  דטות בלקבלת החרי סד 9.5

 . 1969 -תשכ"טמקרקעין הה חוקב עהיה על פי הקבוי 

 

 :יבים בקשר אליו מחוה בשירותיםו  תףו המשת י הבת פות בהוצאו ר ההשתתעו י ש 9.6

 ות י נויים בהתאם לדרישת הרשוין ובכפוף לשילחוק המקרקעבהתאם  

 ה.רבהבלעדית של הח היעתי קבהמשותף לפ  בבית תו לדירו צמדווש המשותף וי כמהר םהחניה שבתחום המגרש מוצאי עמדות .א

 חברה. ה לש הבלעדית תהיעבי קלפ תף שות שבבית המלדירו מדוצתף ויומשוו מהרכוש הסנים יוצא חהמ .ב

 לעיל(.  9.2.9ור בסעיף עט החלק כאממרפסות וגגות )למ .ג

 מוצא מהרכוש המשותף.   שיש במגרש( ל)ככ חדר השנאים .ד

 

 

 שותף. מ ת ההבי ולנציגות ה לקונ ו שיועבר פיםסמסמכים נו א'  ספחנ

   .ליותלת כרועה נספח ב' 

 . ייםוזיכ לת טב      פח ג'נס
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 ת בעלי הדירות ו נה ולנציגים שיועברו לקומסמכים נוספ – 'נספח א 

 

 ט:של המפר רדו כחלק בלתי נפפ צורי  תוכניות אלו 10.1  

 ה. רדי הל שת( יו)חיצונ ותידות כללימל חדר ומידות של כת להכול 1:50 -קטן מ ה לא דיה בקנה מ רדינית התכ 10.1.1   

 ותף בקומה. ש המהרכוש  הכוללת סימון 1:100 -ן מא קטבקנה מידה ל ת הקומה בה נמצאת הדירהתכני 10.1.2   

 ה. מובקמשותף הש הרכו ללת סימוןוהכ 1:100 -ן מקטבקנה מידה לא  תוסייפתכנית קומה ט  10.1.3   

 ת סימון הרכוש המשותף  כוללה 1:100 -מ טן ק לא ה דמי נהרתף בק מת שות; קומו למות מפומת כניסה/ קוותכניות ק 10.1.4   

 . 1:200צילום מוקטן לקנה מידה ב יתן לצרף ; תכניות אלו נרתיים מוצמדיםושטחים די   

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

ת  פמשות רחצ ןמוית סללוהכ 1:250ידה מ  בניה בקנה לת היתרבהמקומית לק  תוגשה לרשוכפי שה  המגרש תתכני 10.1.6   

 ינות צמודות. וג

 

 פיל כל דין לרבות עלאם התבת ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכעמלכל ה מושושי אות תחזוקהרה יינתנו הורעת מסירת הדיב 10.2  

 ניין: דירות בע רק המכחו   

 . גימורם יבי הדירה עלכזוקת כל רפות לתחת שוטולפעו )א(   

 מיזוג אוויר,   מערכותטיחות, מערכות בבות ירות המותקנות בדירה לרהש תול מערכש תעונמ קה זוחות לתוקה כולחזת )ב(   

 אלקטרומכניות וכיוצא באלה. תמערכו   

 . דרשותיות, אם נתותקופשוטפות  ותת ואפיון ביקורודיר ת )ג(   

 רת קשר. ליצי טלפון פרסמו  קספ/רןצת ימולרבות ש, נים בדירהקתות המו ל ציוד ומערכשת אחריות ותעודו  טכני טרמפ )ד(   

 

 רי הגימור של  מוחות של המערכותכנית והוראות תחזוקה    ןיה בבני שונמסרת הדירה הראדירה אשר לו נ ימסור לרוכש המוכר  10.3  

 עניין: ב  מכר דירותהי חוק פ על תודין לרב ללכהתאם ה למסור בביש חוהבניין ש  

 . גימורםל ע יןיהבני  ברכיל חזוקת כלתת שוטפות ופעול א()   

 ג  ערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזומין לרבות המותקנות בבני  השירותמערכות קה מונעת של  תחזוקה כוללת ותחזו )ב(   

 .באלהוצא יכיות וקטרו מכנאלאוויר, מערכות    

 נדרשות. אם   קופתיות,תשוטפות ו  ביקורותפיון אותדירות  ()ג   

 ן ליצירת קשר. פק ומספר טלפושמות יצרן/ סהמותקנים במבנה, לרבות כות רוד ומעצי  לש תריואח דותעוטכני ותט מפר )ד(  

 מיליה. יסקפספר ומ  טלפוןר יתוח לרבות מספפוה ותמת צוות המתכננים של הבניין, המערכירש )ה(   

 יחות  בט ת כורמע ת,ר קשוות חשמל , יתציה סניטר לל אינסטות בלבד שותפ שמערכות המ( לAS MADE) תוכניות עדת ()ו   

 ולפיה על רוכש הדירה האמור   בהנחיה בכתסמכים האמורים המוכר יצרף למ נה ובפיתוח.ערכות אלקטרומכניות במבומ   

 נויה.ד עם מיה( מינושונה שתמאהררות )בעלי הדי לועה שת או הקבניתם לנציגות הזמור אסולמ   
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 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 נה ולדירה למבהערות כלליות 

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

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

        ת  : מיתקני אנטנות לקליטה משותפת )אק"מ( ומיתקני אנטנו799תקן ישראלי, ת"י  בבניין יותקן מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה, לפי              

 יווידואלית )אק"א(.לקליטה אינד              

קיים הסדר אחר המבטיח שבכל אם  מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובהמחובת התקנת החברה לפטור את  רשאיתהוועדה המקומית  .3

 .תשלוםשידורי חובה בלא  דירה יהיה ניתן לקלוט

הן הן  ירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בכאמור יכוסו בתקרה קלה ו/או סגכו' ז וג מיזוג, חשמל, תקשורת, מים, ביוב,ן: כגומערכות  .4

 עוברות. 

)ברזל( ת מינרלים וכן התחמצנו  ,יים""עינ  בדלי מרקם, גוון, גידים,יתכנו תופעות טבעיות כגון: הובכפוף לתקנים, באבן טבעית, בריצוף וחיפוי  .5

 המקצוע  ולכללי התקינה לדרישות וף בכפ הכול .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

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

 .)גרונגים(

כבלים, לצורך מערכות ק, העמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזלבאם תידרש החברה למניעת ספק יודגש כי  .7

ובזכות  לצורך גישה, כן ןלרבות שימוש במתקני הבניי  יב לאפשר גישה חופשיתן ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחי המשמשות הבניי 

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

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

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

 יפגע בשימוש ובתפקוד. ובאופן שלא ונפרד למחסנים בלבד ותף המשהזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש 

אך לא   ים ליצור הפרעהים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולשל דוד המ   מםמיקו  .10

 מפרט.פחות מן הקבוע ב

דרישות עומדת בידות עיבוי שרמת הרעש שלהם ביחויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק באם יסופקו   .11

 התקנות לרעשים ומפגעים. 

( בדירה, והרוכש ירצה להתקין מערכת מיזוג אוויר לרבות הנמכת  אוטומטית )ספרינקלריםקיימת מערכת כיבוי אש כן וויתהואיל   .12

 זו. רה להתאים את גובה הספרינקלרים )ראש/י המתז/ים( להנמכת תק תור(, מחויב הרוכשתקרה )מס

נת  ראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מהמוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים ה ב חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרח .13

 .שוי המרחב המוגןות הבטון שמהם עהאדמה והנמצא בקיר באגרגטים )חצץ(, המופק מבטן  אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

  , מחסניםן גינות, חניותרים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגואו מערכות אחרות המשרתות כלל הדיי  נרתיתכנו שוחות ביוב או צ  .14

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

ל כד'( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלז ועוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוו המחסן או החניה, יתכן ואדירה, ה תוך לתקר קירות ובסמ ברצפה, .15

 הבניין, ומהווים חלקים משותפים.  

 ם, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.ברכבים כבדים על שבילי נסיעה .16

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

 שטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים. ב בגז פחמימני )גפ"מ(,סן כל מתקן המופעל וסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחבנ .18

[, תגברנה הוראות  11.12.2017 – 12רה ]מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדו 1להוראות נספח ג'במקרה של סתירה בין הוראות המפרט  .19

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

 תגברנה ההוראות. 
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 טבלת זיכויים    –' גנספח 

 

 
 הערות מיוחדות 

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

   כוללים מע"מ.להלן המחירים הנקובים  .2
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