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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 

  
 *D4 דירה מדגם 

  
 חדרים 4  מס' חדרים 

  
 5,6 מס'  קומה 

  
 20,24 מס'   דירה

  
 "( רב קומות "  רים מגו ) 4 ן יניסוג הבמס' / 

  
 215 מס'  מגרש 

 

 זוהר וצפריר שרבט בע"מ

 07.10.2021ך: רי תא
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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 וחחסה בבניין, מ רדי מיקום ה  : 3סעיף 

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

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

 
 . (1.1-1.6)כל 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 : 3.2סעיף 
 . (3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה ) : 3.3סעיף 
 כביסה. קן לתליית ת מ : 3.4סעיף 
 רשימת דלתות, חלונות ותריסים.  ,(3)טבלה  : 3.5סעיף 
 . (3.6.1-3.6.8פים )סנוואביזרי אינסטלציה   ,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 ובטייברי כסידו    :5 יףעס
 . פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

 (. 6.1.1-6.1.6חניה ) : 6.1סעיף 
 (. 6.2.1-6.2.8) שגרפיתוח המ : 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 במרולמאורור ו א : 7.3סעיף 
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  : 7.4סעיף 
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף 
 דואר. ת ויב ת : 7.6סעיף 
 משותפות נוספות.  ערכות מוים נקמת  : 7.7סעיף 

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

 (. 9.1.1-9.1.13המשותף ) כוש הר אור י ת : 9.1 ףיעס
 ( 9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  : 9.2סעיף 
 (.בית משותף )רישום ופרטים : 9.3סעיף 
 מוד לדירה. כוש המשותף הצ רבלק חהשל  ורו שיע : 9.4סעיף 
 הבית.    החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף 

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

 
 נספחים

 
 . ףשות ת המ ולנציגות הבי ה ונמסמכים נוספים שיועברו לק נספח א' 

 . הערות כלליות ב'  חפנס
 זיכויים. תנספח ג'   טבל
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 *D4 : מדגםדירה  . באר יעקב  שם האתר: 

 חדרים  4 : מס' חדרים   

 __ דירה מס':   

 __ : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   יהחנ   

 "( קומות רב  )"  מגורים -  4  : סוג הבנייןמס' /   

 215 מס':  רש מג  
 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ים שונים( י ו בעניין חיובים וזיכ 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ( החברה""ו א ת"/וכר"המ )להלן    "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 :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 :ש בדירההזכות שהקונה רוכ

 .מקרקעי ישראל רשות :המחכיר םש  2.1

   _  __: החכירהתחילת תקופת     ___ תקופת החכירה:  2.2

 

 ( "ירהד"הלן )לה ה:מס' וקו דירה מ .3

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

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

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

 ה. ץ של הדירקירות החול פניהם החיצוניים של רים עהעוב ידי הקווים ר עלהנוצ צולעוך המתבטח הכלוא שה )א( 

   –לעניין זה 

  בינה לבין שטח משותף  ירה לבין מרפסת השמש,דה ת בין ו, לרבוצה להה לבין מה שמחקיר המפריד בין הדיר  –" קיר חוץ " (1)

 ת אחרת.תוכני דירה אוה לבין נבי בקומה או 

 וץ; במרכזו של קיר החע האמור ור קו המצולרה אחרת יעבין דיה לבהדיר בין מפריד ץשר קיר חואכ

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

 .דירהב סיםהמפל לכסכום שטחי  הירה יהיח הדטשמפלס בדירה;  לכי יחושב ויפורט השטח לגבב מפלסית בדירה ר (ב)

 והאופקיים;  ים המשופע המשטחיםהאופקי של כל פי ההיטל חת בלבד לחושב פעם אך מדרגות בדירה י שטחו של כל מהל (ג)

 . המדרגות מהלך  ו עולהס  שממנף למפלח יצור השט

  1970 –"ל התש, ת(גרואונאיו  , ת תריה)בקשה לניה בהן ותקנות התכנו בש ואם לנדרבהם תללו רק השטחים שגובחישוב השטח ייכ (ד)

 להיתר(.   התכנון והבניה )בקשהתקנות  –)להלן 

   דירה.בשטח האינו כלול שו ,בחלק ב' 9.4 ראה סעיף : וד לדירהותף הצמרו של החלק ברכוש המשעו שי  (ה)

 

 :ופן בלעדי אב ים את הדירהמדים לדירה או המשמשט שטחים נוספים המוצו רפי  .6

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

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

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

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

 אין. :(3)תי בשטחמרתף דיר .46

 ן. י א: גג מוצמד לדירה בשטח 6.5

 אין. :(4)בשטחחצר מוצמדת  6.6

 : שטח(ו תהו)מ יש לפרטם  באופן בלעדי  ההדיר ים אתשמם או משדי מצ נוספים המו  חלקים/אזורים,/ש שטחיםי  אם 6.7

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

 

  .ן והתקנו בכפוף לאישור הרשות המקומית קע, רקחיצוני לבניין בקומת  משותף ר כשטחות המכי נומן בתוכטח המס: על שהערה

במיקום  ת וצלונים וכו' בצורה ו שימשיו  סאות,כו ורף, שולחנות ירת חגס ם,גון: דוכני שימוש מסחרי כלתת   רשאית החברה תהיה

 החלטתה.לפי 

 

 : טחיםשובי הישת לחהערו 

  המצולע הנוצר על ידי הקוויםך בתו אומרפסת הוא שטח הרצפה הכלשל ; שטחה ת לדירהימרפסת חיצונ – "מרפסת שמש " .1

של קירות הדירה  יצוניים יהם הח המרפסת ועל פנ ים שלי נוהבאו המעקים ל קירות החוץ יים שהחיצונ ל פניהם ע םירהעוב

 ם במרפסת.הגובלי

הרקיע   לשמש ו/או לאור חשיפתה מידתאשר   ,הלק בשלמות או בחחשופה ו/או מקורה  ,הנהכוו "שמשת מרפס"בהר כי ומ

שיש בה כדי  לה  צהחווהן מ רקעקה  הי הן בתחוםת כלשה פיזיוף לבנייכפבו ן יחסית לשושנת הרוחותמיקומה בבניי וף לפכ

 .שיפת המרפסת לשמשחע על להשפי

נו לבין חלק של דירה  יבד מפרי  המחסןכאשר קיר בתוספת שטח הקירות;  ןהמחס  קירות וא ביןשטח הכל, הוא המחסן שטחו של  .2

 ו. אהקיר במלויכלל שטח יתף  שוח מבשטבל גו המחסןר יק  הקיר; כאשרמחצית הרוחב של שמתחת ל השטח קר אחרת ייכלל

 ס"מ;   20  בעובי החוץ תלקירומתחת תיאורטי בתוספת שטח ץ של המרתף ות החוכלוא בין קירהשטח ה, הוא שטחו של מרתף .3

  כאשר קיר ל הקיר;חת למחצית הרוחב ששמת חטייכלל רק השק של דירה אחרת לבין חלד בינו ירהמרתף מפ קיר כאשר

 במלואו.  יכלל שטח הקירי ף ות מששטח בל בף גורתמה

ט  ע במפריהמופ חצר ח הבין שט  5%עד  בשיעור של ה י יבהיקפה; תותר סט רות התומכים טח הקי , את שכולל חצרל ה שחשט .4

 טח למעשה.המכר לבין הש
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 לות:סטיות קבי  .7

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

תותר סטייה גדולה  צר ובין השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של ח 6-ו 5 יםן שטח כמפורט בסעיפבי 2%של עד  סטייה בשיעור )א(  

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף 

 .האבזרים למעשהזרים במפרט ומידות האבוכמויות ידות בין מ 5%ור של עד בשיע סטייה ב()

     

8. 
 בע"מ.  םי אדריכלימילוסלבסק "(:להאדריכלן " )"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"  הלן)ל ון השלדנכאחראי לתה שם

 
 .יבתל אב 120לון איגאל  : 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 אחריםקים וחל חרותאת רומית של דיהכניס שינויים בחלוקה פנילרשאי המוכר     *

 . ף ת שטחים ברכוש המשו

 ש כזה י םא התקן הישראלי ת יהיו לפי דרישותכל המוצרים והמלאכו *

 

 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 ריםגולמגבוה" בניין "  רש:מג בכל

  רים.קומות מגו

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

 ם.יד רומש /וקהסעת /למסחרמשמש  קומות"הרב " יןלבני קנוש וסף  בניין נכמו כן  קומות למגורים. 18 ועוד

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

 אגפי. -רב דחמשותף אם כבית יינהבנישלשת בכל מגרש ירשמו 

 

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

 למגורים;  דירות  13 :7 מס'בבניין הגבוה 

 ;   ת למגוריםוריד 15 :8מס'  והגב ין הבבני 

 ;ים בלבדהכוונה למגור, (*)דירות

 

 ,מגוריםלועדו ם שני רחד תכחדר או מער -ה"רדי "נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - ד( התשל"דירות)מכר חוק לפי  )*(

 ך אחר.או לכל צור לעסק,
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 ל כל קומה פירוט הקומות בבניין וייעודה ש – 1טבלה מס'  1.3 

 214 רשמגב ייניםנבה כלל משותפותף מרתות קומ

 תיאור ו א יוכינ

 קומה

ת/מעל  קומות מתח

 כניסה ת הקומלס פלמ

 )ד(  לבנייןהקובעת 

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( גורים/מסחר/משרדמל) ת טכניו ות ערכומ

 והרשויות.   םננימתכת הרישי דלפ

  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 

   .ים סמוכ

 --- -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

 

 215 שבמגר לכל הבניינים קומות מרתף משותפות

 תיאור  י אוכינו

 המוק

  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, ר/ים ט דח

ישת  לפי דר דים(משר/ם/מסחררי )למגו 

 הרשויות. תכננים ו המ

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

נים סמוכים  בניי וקמו בימו/או  

 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

 שויות. והר  נניםהמתכ דרישת לפי 

 --- -1 מרתף  תמקו

  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( מסח/)למגורים טכניות

 ות. והרשוי ם  ת המתכנני דריש 
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  7,8מס'  "גבוה" מגורים ן יי נב

 או תיאור וי כינ

 קומה

מעל  קומות מתחת/

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  נייןהקובעת לב

  ת מספר דירו

 הומקב
 רותעה שימוש סוג ה

 1 קרקע  ןנייבל הכניסה  מתקו

ים, מעלית,  כניסה, פרוזדור , מבואת ריםמגו 

חדר   רים,ות, חדר לרווחת הדיי חדר מדרג 

  אשפה/ר  חד , םי 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 

 ה( בכל קומ)

  ת, חדרמתית, מעלי, מבואה קו םרימגו 

כות טכניות לפי  קנים ומערת, מת מדרגו 

 כננים והרשויות. דרישת המת

--- 

 4 מגורים ת מוקו
 2: 7ין י בנב

 3: 8 ין י בנב

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

לפי  טכניות  ומערכות מתקנים   מדרגות,

 שויות. דרישת המתכננים והר

--- 

 ה עליונ וריםגממת וק

 ז(פנטהאו)
5 

 1: 7בניין ב

 2: 8בבניין 

מעלית, חדר  אה קומתית, מגורים, מבו 

  נים ומערכות טכניות לפי מדרגות, מתק

 ות. שוי רים וההמתכננ דרישת 

--- 

 עליון ג ג

 ()ראשי
--- --- 

ם  קנימת חדר מדרגות, מערכות סולאריות,

פות/ פרטיות(, לפי  ומערכות טכניות )משות

 והרשויות. ים  המתכננ  תש י דר

--- 

 --- --- --- 6 ת למגורים כל קומוה סך

 בבניין קומות סך הכל 
 . 8 : 7בבניין 

 . 9 : 8 בבניין
 )הראשי(.  נכלל הגג העליון  במניין הקומות לא

 
 3,4 'סמ "מותקו  בר" ריםמגו ן יבני 

 

 ר ואתי וא יוכינ

 קומה

  קומות מתחת/מעל

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 ותהער ימוש שה סוג

 ןילבניה קומת הכניס

 214 במגרש
 --- קרקע 

רים,  סה, פרוזדומבואת כני  :למגורים

ת, חדר לרווחת  מעליות, חדרי מדרגו 

 גלות, חדר ע  , חדרופנייםחדר אהדיירים, 

 ר. ו זח י , חדר מית סנחד

, מרחבים  שטחי מסחר, מחסנים ר: חסמל

 ממ"מ(. ים )מוגנ 

  מתקנים ומערכות,  חדר גנרטור כללי: 

  לפי   דים( סחר/משררים/מגו )למ ותני כט

 והרשויות.   םת המתכנני יש דר

 ותפת. ש תוח/ חצר מצובר גז בפי

 ןיילבנקומת הכניסה 

 215במגרש 
 --- קרקע 

  ם,י רוסה, פרוזדי נ כ  ואתמב ים:למגור

דר לרווחת  , ח ת ו גמדר  י ר דחמעליות, 

ר עגלות, חדר , חד, חדר אופנייםהדיירים

 דחסנית, חדר מיחזור. 

  סנים, מרחביםמחמסחר,  י ח טש מסחר: ל

 . "מ( ממם )מוגני 

  ת טכניות ים ומערכו קנ מתכללי: 

לפי דרישת  ( ר/משרדיםורים/מסחמג)ל

 ת. כננים והרשויו המת

 ת. פת ר משו וח/ חצצובר גז בפית

 1-17 ים ורגמ קומות
4 

 ( המקו  לכ)ב

  ת, פרוזדורים,מגורים, מבואה קומתי 

אשפה    תת, חדרי מדרגות, מצנחמעליו 

לפי   ניותטכומערכות    םי )שוט(, מתקנ 

 רשויות. והים  כננ שת המתדרי 

--- 
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 ר ואתי וא יוכינ

 קומה

  קומות מתחת/מעל

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 ותהער ימוש שה סוג

 עליונה  ריםמגוקומת 

 )פנטהאוז(
18 2 

ית, פרוזדורים,  מגורים, מבואה קומת

אשפה    תח, מצנמדרגות יות, חדרי מעל

י  לפ תו יטכנ   תוכרנים ומע תקמ  ,ט()שו

 והרשויות. דרישת המתכננים  

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ות,  אבוחדר מש ם י מחדרי מדרגות, מאגר 

כות  ם ומערמתקני  ת,ולאריו מערכות ס 

ישת י דרת(, 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 סך הכל קומות למגורים 

 נייןבבת וומק סך הכל 
 . 21 : 3בבניין 

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

 

  :והבהרות הערות

  .ההבני  ירת יהייתכנו שינויים בטבלה בהתאם ל (א)

 ניה  קובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבה הכניסה סות היאמהכני איזו לצייןן, יש לבניי  אחת כניסהמ ריותיש שבמקרה  )ב(

 [. (רלהית )בקשה  

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

 

 : ריםגומ ניין בבכל  )ראשי(  ףתמשו  ותג רדמחדר  1.4

 ;  2 :3,4 ניםבבניי  ;1 :7,8נים י בבני   :ין בניכל ב רגותמדה י פר חדרסמ

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

 ; גגה לספלמעד  -3 תף מר

 ן. יא  חדרי מדרגות נוספים:

ו/או עם  היה חשמלית ללאות 24.81ת מס' ראלי למעליוקן היש לדרישות הת איםיות תתלעמ היש;  :מגורים בניין  לכב יותמעל 1.5

   ;3 :3,4 ניםבבניי  ;1 :7,8ם ני בבניי  :בניין  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 םני בבניי  ;8 :7,8נים בבניי  :יתמעללוסעים נ רמספ

 . (כל דין וראותלהתאם בה,  בכל בניין  )באחת בלבד .בלבד 3,4ם  ניבבניי  יש :()*מנגנון פיקוד שבת

 לכלולתקרת התא  מעקה ועדמגובה ה האעל הקיר באחורי תותקן מר . כייםנא"ם בלוחות פלב ופ וצי  קירות התא :תאכל  גימור

צבוע בתנור או   יעה בצבע סופבות התא תהיה צקרחות. תלפ מ"מ 27של  יו שיש בעוביט א ופה בגרנצ. ריצפת התא תרוחב התא

קומת הקרקע  )במלא  היהיה מאסף מט  :תו י /יתפיקוד המעל יפה.תאורה ישירה או עק  קן בהתת ותומכמונ תכוסה ע"י תקרה

 "יעד". קוד פיקוד פי האו יותר יהיה מעליות  ושלש בוצה תהיינהמידה ובקונים(. בו יהכ מאסף לשני 

 ת: הקומו מספר אם ל בהת נקבעת תלי המע תו רמהי 

 ' / 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  –ת שבת" לי מע "  )*(

 . 1969-המקרקעין תשכ"ט  ק חו ב ז'  59
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 : (מגורים )בכל בנין  מרין ועבודות גחומרי הבני  .2

  .בשילוב רגילהעשת ותומ :יהשיטת הבנ; השלד לפי תכניות מהנדס שלד הבניין: 2.1

 ; דלשה לפי חישובי מהנדס :בי עו  .םיי טרומ/ועשיםים מתבטון מזוין מאלמנט ו/או יןבטון מזו  :רמו ח :ת קומת קרקעררצפה ותק 2.2

    . 1חלק  1004' מסישראלי  ןתק  פיל סטי:בידוד אקו  1045 מס'ישראל  לפי תקן :תרמי דוד י ב

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

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  טי:קוסאד  ידו . בעץיות הלפי החלט :בשיטה

  לקה.ת החניעלמ קן הישראלי תשות הם לדרי גורים יהיה נגד החלקה בהתאניין 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

   .1045ישראלי מס'  תקן לפי :מי בידוד תר .םבנטייולודרישות התקנים הר יועץחיות ה נלפי ה טום: ז ואי שיפועי ניקו 

  לובאם מכל .השלד מהנדס תוי נחה ו התכנון האדריכלי לפי הגילבשילוב ר למחצה, שתועת מ /מתועשת :ץ ת חוקירו  2.5

 , (רח אאו  בלוק תאי )איטונג וא ,גבס בלוקי גבס,חות ולובצד הפונה לדירות, החוץ קיר  ת שלימ ינ בדופן פ ,למחצה מתועש/מתועש

 .  1045 ס'י מישראל  לפי תקן :מי רד תבידודס. הנמהן נו תכלפי : עובי  תקינה הרלבנטית.ה במידף לעבכפו להכו  

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

 חוץ: קירות גימור  2.6

 ניה. הכל לפי התנאים בהיתר הב. קרמיקה דוגמת קשיח חיפוי וו/אאבן מלאכותית,    ו/או  טבעית אבן :עיקרי  ,פוי צי /חיפוי  2.6.1

 אחרים;   יםפוי חי משולב עם שכבות( 2ח )טי :ח חוץ י ט 2.6.2

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

  נדס ה מ   ת יו נח ה פי משולב, ל אוו/ (אחר וא /וג )איטונ בלוק תאי אוו/ון  טבבלוקי  אוו/ מזוין  בטון  חומר: ירות:דהן יפרדה בקירות ה 2.7

 .  1חלק  1004י הנדרש על פי ת"י  ט ס ו ק הא   ד מקרה יעניקו את שיעור הבידו   ל בכ ו   האקוסטי,   עץ היו השלד ו 

 .יכלהאדר  ןו לפי תכנן המהנדס, גובה י תכנופמשולב ל  או/ובלוק  אוו/בטון  :חומר וגובה :ככל שיש() תו מרפס רדה בין הפ קיר

 :גותמדר  י /רדח 2.8

גות  חדרי המדרל יטסואק הבידוד ה ;לפי חישובי המהנדס עובי: .בלמשו וא י בנו או זוין מבטון  חומר:מעטפת: קירות  2.8.1

 ת כל דין.וראויבוצע על פי ה תוהמעלי

מכון  וק" מטעםתקן יר "תו בעל ) יע אקרילריצוף + טיח וצבוגמת הדפנלים( כם )וליבשיפ חיפוי ומר:פנים: ח ירות גימור ק 2.8.2

 . לתקרה הישראלי( עד התקנים

 הישראלי(.  םניקתה  וןבעל "תו תקן ירוק" מטעם מכ) סינטטי דיסוטיח   ר:ה: חומרר תקוגימ

  בנטיים,ים הרלנדרישות התק ללבן בהתאם אצו צמנט ר ט אוורצלן  גרניט פאו  ה רו מאבן נסויהי המדרגותת: רגו דמ 2.8.3

 כנגד החלקה.  ספסיםים מחוים )פודסטים( ופסטחי הבנירגות ומש לאורך המד תואמים  ובעלות שיפולים

 כל דין. יפיבוצע על  מעלית/יותוה תו גדרהבידוד האקוסטי לחדר/י המ דוד אקוסטי:י ב 2.8.4

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

   .המדרגות י/ חדרת ועבאמצ :עליה לגג 2.8.6

 : קומתיתמבואה )לובי(  2.9

  קרמיקה או גרניט או)שיש(   ן נסורה בא תגמו, דבחיפוי קשיח יהיהגימור קירות פנים   ומר:ח : תיתקוממבואה  יםנרות פר קי מוגי 

  יםהתקנ ןוו תקן ירוק" מטעם מכ"ת  בעל)ע בטיח וציבוצע הקשיח חיפוי מעל ה ,חותלפ  דלתותמשקופי ה הבוגרצלן, עד לפו

 רה. עד לתק י(הישראל

לא   נמכתומ הקרתשל במקרה . הישראלי( ן התקניםרוק" מטעם מכוי  ןתק בעל "תו)טטי נ סי די ס+  יחט תקרה: חומר:גימור 

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

 :ראשית כניסה )לובי(מבואה  2.10

  תלדוף בה משקעד לגו לפחותוצלן, ניט פורה או גראו קרמיק ורה )שיש(מת אבן נס כדוג ,חחיפוי קשי :חומר :פנים ותקיר רימוג

 .הישראלי( םימטעם מכון התקנ "בעל "תו תקן ירוק ) יל יקראבע מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצהכניסה. 

 ית. ביאו תקרה דקורט  רת משנהקתו/או  ק"(,תקן ירו )"בעל תוטטי סינ  סיד+  טיח: מרו ח :תקרהר ומי ג

העומדים בתקן  ו "ר, מ 0.64-ד לא יפחת מדובח הלן. שטח האריצט פורג גרנייש( או אריחים מסוורה )ש אבן נס ר: חומ :צוףי ר

 . למניעת החלקה 2279י לשראהי
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וע בצבטון טבעי  חומר: תקרה:גימור  ין סינטטי.לבבמצבוע משולב,  ו/אוטיח  ו/אוי  בטון טבע :הי נקירות חור מ י ג  חניה מקורה: 2.11

במסעה לא משופעת, כולל סימון חניות, ק לחומ בטוןקומות.  ה בין  משופעתבמסעה  בטון  רצפת חניה: גימור. טיין סינט לבבמ

 ועה.נתלפי הנחיות יועץ ה טולשיוור מספ

  יפל ה,וליסיד או חומר דומוגמת פ דבין סינטטי למטיח + צבע  קרה:קירות ות: חריםטכניים וא םי רחסנים, לחדלמ םפרוזדורי 

 .ת החברההחלט

  :חדרים לשימוש משותף     2.12

 מה. וכד ו( )ככל שיהיו כנייםים טר/חד

   -יים נם טכבחדרי :רהקת רגימו . (כו'ו םיארונות חשמל, מ  )למעט גומחות,יד, ס ילופ  תוגמסינטטי ד צבוע בצבעטיח  :גימור קירות

 . ון התקניםעם מכטמבעל "תו תקן ירוק" ים, הצבעל כ צבע סינטטי.בטון צבוע ב       

 . בלשומאו פורצלן  וא ראצו ה או טאריחי קרמיק  :גימור רצפה       

 היתר הבניה.  יפל, המונבורות לאשפה ט : אצירת אשפה            

 

  :תהערו 

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

י  ראלהיש התקן ם לדרישות התאיהיה ב ותפים(שים המובשטח רות)בדי חלקי הבניין השונים ב  צוףי רלקה של הההח מניעתדרגת  .2

    .הלמניעת החלק 2279

 

ת מערכ ידינשלטת על חשמלית ה ת פתיחהגת, בעלזוגום מאלומיני ת לד התהילבניין   הסיהכנדלת  :ן ניי בל יתראש דלת כניסה 2.13

  .מחזיר שמןאינטרקום ו

 מן.מחזיר שש, כולל ת אדלתו  :תגו דרמ ת חדרתו דל 2.14

 .חות פדלת טכניים:ים רחדות דלת  

    (.בדבל תומו הק י רב יניבבני יש ) :מתי וקי לובדלתות  2.15

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

  ולחצן קומתית האבומ/תקבועה בחדר המדרגו לילהורת בת לתאשגנון ה, ומנקומור בכל הדלקת א  חצןהיו לי יםור מג ניין הבב               

   .יתמת ה קומבוא /ותגדרמה ראור בחד  תקלדה להדירך המתו

  יכל.דרהא צוביעוון לפי החיצוני בלבד(  בג קםר )בחלחר או ציפוי אפח מכופף צבוע בתנו ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

  או , ןסחמלכל רד נפ  מונהילופין התקנת חלו א  ,המחסנים למונה נפרדהחשמל של כל ת ונר הזחיבו :ייםדירתבמחסנים רה תאו  2.18

 . בחירת המוכר והחלטתו עפ"ימשויך המחסן אליו ירתי דהלמונה          

 ים  ין/של הבני ף המשות כושהר של לשמהחת מערכה מהזנ : יש.ניות משותפותאלקטרומככות ערמללתאורה ו מל חיבור חש 2.19

 סמוך  יין הנבקמו במוי  וא/וין הסמוך  י נבבקמו ימו אך ין,  אשר ישרתו הבני  תופ ותל )יתכנו מערכות משנדס החשמנון מה כלפי ת  

 וישרתו גם הבניין, בכפוף לאישור הרשויות השונות(.   

 . תקומימ הות רש ה תר יהיה לפי דרישמספצוב היע. ארמו יצוני ור בניין חהבניין יותקן מספ זיתבח ין:י מספר בנ 2.20

 

 פרטי זיהוי(  – 'א פרק לאמור ב ירה )בנוסףתיאור הד .3

 : *ההדירבה גו  3.1

 מ'. 2.50-לא פחות מ תית התקרהתחוף עד פני הריצ מ הרי ד גובה ה   

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

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

שטח ה בדירבה ה. בכל מקרה גוהנמשות  נמכות מקומיות ותקריטות, הלכות, ברת, מעת קורותח למעטהערה:  *

 תקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין. פי הרה על לקי דיח ביגל עהקבו ימלינ ימה
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 .ם אותהמשי המשאו  הל ם די ם המוצמבשטחי רה ו בדי  ת חדרים וגימוריםרשימ – 2טבלה מס'  3.2

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

 (1)רותיק מרחו תיאור 

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

 ( )בס"מ

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

 ריצוף
"ר/ מ"א  מחיר לזיכוי למ

 ם חדשי םיבשקל
 הערות

 . בהמשך  ערות ראה פרוט בה אין ( 3)ה רא ( 2) אהר ( 1)ון בלוקי בט בטון,  כניסה 

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

 ( 1)י בטון ק ו לב , בטון  ח מטב 
 אין ( 3)ראה  ( 2) אהר

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

 . שך בהמ ות ערבהראה פרוט  אין ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)ון בטבלוקי  , ן ובט ל פינת אוכ 

 . ות בהמשך הערט בראה פרו אין ( 3)ראה  ( 2) האר ( 1)ן בלוקי בטו ון, טב ר וזדו ר פ 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)טון בלוקי ב  בטון,  ם רי ו ה   חדר שינה 

 . שך מהבבהערות  פרוטראה  אין ( 3) הרא ( 2) אהר ( 1)ן טוי ב ק ו לב בטון,  שינה   חדר 

 ממ"ד 
 ן  זוי בטון מ 

 הוראות הג"א  יפל
 . בהערות בהמשך  רוטה פ אר אין ( 3)ראה  לפי מפרט הג"א 

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 ( 1)בטון  קי ו בל , בטון 
 אין ( 3)ראה  ( 2) אהר

 . ךבהמש ראה פרוט בהערות 

 ןיא ( 4)ראה  לןפורצ  גרניטחיפוי 

 ם רי הו ה  חצ ר ר  ד ח 
 ( מקלחת ) 

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

 . שךבהמ  בהערות  פרוטה אר

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

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

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

 שך. בהערות בהמ וטר פראה גם 

 3.4 ף סעי ראה  אין אין ( 2) אהר ( 1)ן בלוקי בטו בטון,  ה יס כב   מסתור 

 דירתי  ן  מחס 
 או מחסן מוצמד 

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

תכנון   פיחסן ל ירות מעובי ק 
 יןד ל כולפי   האדריכל/המהנדס 

 

 : בלהטלת הרו בוהרות עה

  :קירות מרחו  ( 1)

 הלן: ס או לוחות גבס בתנאים לגבקי בלוקי בטון תאי/בל/בטון/בלוקי בטון :מויים שע יו הי ם בדירה  צות הפני ומחי  תו רקי 

 מ"מ לפחות. 0.6 םייל עובי דופן הפרופ -

 .חות"מ לפמ 70 םילירופרוחב הפ -

 (.אלירנמי / תזכוכי /ם יסלער מצק"ג למ"ק ) 12ל לחות פות שיפבצ 2בידוד " -

 :יהיו אחד מאלה סבמחיצת הגד של מכל צ

ל  עב היפמ"מ לפחות, מחוזק ומשופר לנג 15.9לוח בעובי  יןלופ מ"מ לפחות )מחיצה דו קרומית(, או לחי 12.5 וביבע תלוחו 2 -

 (. תק לפחומ"/ק"ג 1000) הבוהצפיפות ג

 . ותחהלוק פסומפרטי היצרן/  תאם להוראותהבו צוע יהי הבי פרטי

 למפרטיו.  םתמאהת תר בכתב את הלוחות ויאשנ קתה וח צמוד אחרע פיקיבצות  חופק הל סיצרן 
 

ו אל  ל קירותשמעטפת הפנים ש ןתינ ועשת / מתועשת למחצה,החוץ מבוצעים בשיטה המת  ותקיר בבניה רוויה, כאשר  :קירות חוץ 

בידוד ": 1045ת"י רבות בנטית לבלהר הנבתקי הלעמיד ף פוכל בהכ .או בלוק תאיבלוק בטון בס, ג קיוות גבס, בלה מלוחויעש היהת

 ון. טב יוק"י היצרן "כעמידים למים" או מבלים המוגדרים עוקבבלהקירות  יבנומקרה  רחצה בכל בחדרי, ל מקרהכב. (" םל בנייניתרמי ש
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 :תו קרת/תקירו  גמר ( 2)

 בהתאם היהי   ב המוגן הגמרבמרחות. הקיר יה שלנר הבחומל  םהתאב וא + צבע אקרילי טיח ת יהיה, ילונקונבנציניה : בבירותגמר הק

 : לבן. גוון  .צבע אקרילי  + ף עורהקוד ות פהנחיל

 לבן.  :ון גו  .יליר+ צבע אק העורף  ודקפ הנחיותל בהתאם במרחב המוגן הגמר יהיהינטטי. ד ססי +טיח  :מר תקרותג

 ן.בל: ון גו  .ליריאקע ללא חיפוי(: צב )בתחוםצה חדרי רח קירות ב גמר
 

 :תו ס פרגמר קירות במ

 לא תשלום נוסף.  לת תוזיח הל לה כדוגמת כיהי   תוות במרפסהקיר גמר 

וי  בנ  או םנטיילבהרתקנים ה  שותרילד מתהתואע אחרת(. מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית בקנ לא )באם :עיצוב מעקות המרפסות

 זית. גמת החכדו

 . י הישראל םי נקם מכון התוק" מטערי תקן  ו עלי "תפנים יהיו בוקירות ת רו בעי התקצ כל

   :ףו ריצ ( 3) 

 ת. לבנטיו העומד בדרישות התקינה והחקיקה הר א' סוג(, ה יותקנו אריחים מסוג פורצלן )גרניט פורצלןרדיב יםרדהח מערכותלכל  

 ח. פוי קשייחירות קבגמר הת, אלא אם כן צוין חולפס"מ  7 הבבגו מר הריצוף רות מחויק ל היקף הבכשיפולים  כלולי וף צירה

  .יםול יפשבך רשיח אין צוי קו פיבח  חוץ מחופהם קיר ההב תבמקומו

ם  ה התואמירמכל סד םיונת/גודוגמאו  3-סדרות של ריצוף ו 4ה, לכל הפחות, קונג ללכל מידת אריח, המיועד לריצוף, המוכר יצי

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

)למילוי  ה רובשל גוונים  שניהמוכר יציג לקונה בחירה בין (.  LAPPATO) "תי"מבריק חלק מור יג ב סדרות תהיהמבין הת אח לפחות

 .כהה ר וון אפוגב אחרתר והיבה רפוא ןוובגת  אחפוגות, בין אריחים(.  -מישקים 

  ( י אישור והצהרת הספק " פ פקה )ע לאס   תן ני   ו אינ   ס"מ  45/45ת  דו צוף במי י רבמידה ואריח ל   
 לופי כמפורט להלן:ח ח ארי יה חייב להציע לקונה סדרה נוספת או מידות  יהם ול א   ו אל  ריח במידות גת א צ ה פטור מ יהיה  המוכר 

   מוכר( : ה  טת ל הח )הבחירה בין החלופות היא ל   

 .בנוסף   חלופיות אריח במידות     א. 

 צוף ת של רי סדרו   5כל הפחות,  קונה, ל יציג ל   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 נפוצים וש  ים ונוגמאות/ דוגמאות/גוונים התואמים לדוג   3-ו 
סוג ים מ אריח.  א' סוג    . ס"מ   60/60  דות במי ם  יחי רא  : ( יותחיצונ  תמרוצפו ורחבות ות/תמרפס י רחצהט חדרעמ)ל ירהבכל הד וף צי ר -

 .ת וח פ ל   R-9החלקה  נגדות ל תה   ת גובדר  ת נטיו ב הרל   קה חקית התקינה וה ודרישו   2279העומד בדרישות ת"י  . ( ניט פורצלן רג )   ן פורצל

 לן רצ פו מסוג    אריחים .  ' אג  ו ס ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  דות יר ממי לבחירת הדי :רותת שי מרפס/י רחצהבחדרף צו רי  - 

 R-10 רחצה  י דר ח ב   -  לקהגדות להח דרגת התנ נטיות וב ב ישות התקינה והחקיקה הרל דר ו   2279ות ת"י  דרישהעומד ב  . ( גרניט פורצלן ) 

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

. ( לן ט פורצ ני גר )   פורצלן וג  יחים מס א'. אר  סוג ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  ות ידמ מר  י הדי ירת לבח  :ששמ תסבמרפ ףריצו  -

 . לפחות R-10 להחלקה    ת ו גדתנ בדרגת ה נטיות ו בל ר ה חקיקה  התקינה וה  ודרישות  2279ת"י  ת  העומד בדרישו

 . ר אריחים במידות עפ"י בחירת המוכ (: שהוצמדככל  אוי תרי ד) חסן במ ףו ריצ -

 

  :רותי ק י חיפו ( 4) 

התואמים  מכל סדרה  גווניםת/גמאווד 3-ריצוף ו סדרות של 4לקונה, לכל הפחות, ד לחיפוי, המוכר יציג ריח, המיועלכל מידת א  

 יטרלי. נ רי הב ןוובגמהם אחד   חותם, לפמגורית רומוש בדי ישב ם יצים ושכיחים נפוונגו/וגמאותלד

לוי  רובה )למי גוונים של 3 נה בחירה ביןציג לקוהמוכר י(.  LAPPATO) ת"יחלק ריק "מב רולפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימ  

 .ןולב כהה וראפ ,בהיראפור  םי נ ובגו אריחים(, בין פוגות – מישקים

 

, אריחים  נהת הקובהסכמ ,להציע אירש אההמוכר יס"מ.    06/03  במידות .  ( פורצלן יט  נגר)   צלן ר ו פ וג סמ   חים ארי סוג א'.   :הרחצ י דרבח -

   רה.נוי במחיר הדיא שיס"מ לל 33X33ס"מ,  20X50ספות רט וכן במידות נולמפובמידות דומות 

  -מעל החיפוי ועד לתקרה . ותחלפ לתהדף משקונוי מהמחיר עד גובה שיא נה ללקו ה במידות לבחירת רחצה י/רדחב רותקיחיפוי  

 . יילקראע טיח + צב
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  : טיח + צבע אקרילי. י ובקירות מעל החיפומ'.  1.50ה  בחדרי הרחצה עד גובדות כמפורט יבמ תו י קירופ חים ית וריבחדר הש

שטח ך מ ראו   כל ל   ות לפח  ס"מ   60בגובה    חברה. ה ת  לטפי הח ל   ות סוג א' במיד  ( ן ו פורצלא   לרגי )   קה מי קר י יח אר:  מטבחחיפוי ב - 

עליון של החיפוי סף ה התנור וסביבו בקו ה ואם מאחורי  ת ות רי פוי קי ח  -  BI  ת אינו ביחיד ר נו הת  שר .  כא ( העבודה )מעל ארון תחתון 

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

 וי קרמיקה זהה לגמר הקירות. יפח ו יסט קוא ידודמובנית כולל ב סגירהע וצה תבילוג לצנרת

ת מעבר מים לחלקי ניעלמ םנטייבנים הרלהתק  ות כל דין ולפי דרישותלפי הוראטמו אי ם טובירם  ריוזאקזים בת והנו צפהר ת,הקירו

 רים סמוכים. דחאו ו/ בניין

 

  ת:רו הע

  רבעת מענטיים למניהרלב ישות התקניםדר דין ולפיהם ייאטמו לפי הוראות ם באזורים הרטובינקזיות וה הקירות, הרצפ  ם:טו אי 

 . ם. סמוכים ריבניין/חדקי לחל םימ  

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

 .בגובה לפי כל דין)מדרגה(  מונמך/מוגבה סף כןיתגג, /משמרפסות שביציאה ל 

 עד גובה "אריחים שלמים". ו א ,לפחותה בלטב ןוילגובה המצעד שה יעת הקירוי פוגובה חי  - ותפוי קיר י ח 

  רה. החלטת החב   לפי   "מ, ס   60  -מ   פחות   ן שאורכ רות  ת קמו באם יש פינו   , PVCניום או  לומי א   יל פרופ מ ת  נו י פ   יבוצעו   –וי  פרופיל פינות בחיפ 

 ף בדירה. ו יצהר שלה רקש ו/או הב וליטבצע תלא  הרהחבי פק יודגש כלמניעת ס - הברקהליטוש/ 

 כל שתותקן   כר, וכת המינכ, בתולכלב וא /במדויק ו ,ןתסומ ן, לפי החלטת החברה, מובהר כי לא בהכרחקתותבאם – תו / הרו ק, רגולהפ 

  האדריכל. , לפי תכנוןמשולבו/או מיניום ו/או אלו פלדה או/ ו ןו בטו עץ ו/אמ ויהשה עתהי        

 מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכות תות ית וחזרו קי ילובשלמעט מ לפחות, ס" 7 בגובה  ,וף ר הריצ ממחו ם( )פנלי – םי לשיפו 

 ם פינות )גרונג(. א קיטו, ללםיל ושיפו וייפח .ם טכנייםוריואז

נדרש   צולריצוף טרא ת.לפחו מ"מ 3 של ת(יחים )פוגוע מרווח בין אר צובינדרש פוי, נים לריצוף וחיהתקות ישדר לפי – וגות(ם )פווחי רמ

 .מ"מ לפחות 1 של וחרומ

 (במפרט מכר זהסעיף אחר ב  או  הלבטכך ב ן ויצ םא נו בפועל רקומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותק דוכי צי ר בהמו )

 

 נות:ארו  3.3

   ח תחתון:מטב ארון    3.3.1

הכנה לכיריים   ,ריוהכל ה שוח שטלהתקנה  םאי תמך פתח הות יחיור, , תושבת לכת, מגירות, מדפים ל דלתויכלו הארון -

 ם. יח כלילמד הנ(, הכהצתלה למל ונקודת חשנקודת גז לבישו וך פתח מתאים להתקנה שטוחה, יתחו בותוש)ת תנובמו

 ס"מ.  60-לתות, יהיה כית הדחז עומק הארון, כולל •

  יצוף. מעל פני הרס"מ  90-ה יהיה כמשטח העבוד גובה סף עליון של •

רטיבות של תחתית  ם למניעת למי דיעמפוי בחיומ "ס  10-קל( בגובה של כוס)ה נוי ב ההתקן הגבתון ור חתית האתב •

 הארון.

 .מ"מ לפחות 17-18י ויץ( בעובנדו )ס בודל ץמעו יה יפים ון והמדגוף האר  •

 לפחות. ממ" 5-6בעובי קט( )די לבודהיה מעץ ון י האר בג •

 .  נגיפורמסטפולוחות  / MDF/וויץ( נד)ס לבוד עשויות מעץהארון תהיינה ות דלת •

  תלוסימ תתהיינה בעלולפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. המגירות  ס"מ 60 ברוחב רותימג דתהארון יכלול יחי •

 תכת. ממת וי פוטלסק

  נות מכנייםפתרו רון, יותקנו הפינה של הא יותר. ביחידתולא דרש אם נת בלבד, ה אחפינ לוכלארון המטבח התחתון י •

 ך. ערה ו שווא  נרק קור'ימגת מגנשלף כדו ןולאחס

 לרכיבים המפורטים להלן:  םהיו בהתאי המטבח נותו אר ויסוגי ציפ    -

 יות מתכת.די .גנ פורמיטוספ / הקני: פורמייציפוי חיצו  •

 ה. מייקן או פורמלמיים: פ דמ ציפוי פנימי וגמר •

 כמפורט להלן:ר וכחר המ יבש קיםהספ אוו/ רג המוכצישי ווניםך סוגים וג לבחירת הקונה מתוווניו יהיו סוגי הציפוי וג    -
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בגוון  ם מה דחאלבן ו  בעבצ םהחירה, אחד מגוונים שונים לב 5הציג בפני הקונה לפחות כר לומ: על הוניצחי ויציפ •

 ניטרלי. 

  לבן. בגוון י:ציפוי פנימ  •

וכר המל ינם, עק התל אלהדייר ש טי ל. החהחלטת הקונהלרון תחתון הינם ' מובנים באיח, תנור וכודשל מקנה והת  תכנון -

 אלל) יים המובנים, במקומות שיועדו להתקנת הכלים החשמלת ומדפיםותבות דללר ,תוולמאת ארון המטבח בשק ספל

 נדרשות. ההכנות הת וברל( ליםחל

 ;המשךערה בראה ה ת:מידו  ( 1)  

 

ת חובי לא פעוב העבודטח מש  הקונה רתחיבלתקן התחתון יו לכל אורך הארון :תחתון: תיאורמעל ארון מטבח  דהעבו משטח 

ין(,  ניעה ילפ 1,2 יםקלח) 4440 ת"י דרישות ל קיסר או שווה ערך(, העונה ןדוגמת אבכ)  ימריתולפ וא תעימאבן טב ס"מ 2-מ

  ף המשטחחה של כיור. בהיקטום להתקנה ש המשטח יותאפם. היקכל נות בית הארולחז ביחס  מס" 2עם שוליים בהבלטה של 

עם עיבוד בחזית  קנט מוגבה אלל התקנהיף דע הל יאש המוכר )הקונה רי ע"יקבע ו וד שאופן עיב גבהמו עליון טנק  תקןיו

 (. הזוע לא יינתן זיכוי בגין אי ביצ. חשטמקף היה כלב םכולל אף מי ,המשטח ככל הנדרש

ם  ניגוו 3ה ונ ג בפני הקיצ י המוכר ו.יד ו על/ק/ים שיבחרי המוכר ו/או הספ ות שיוצגו ע"מגוון  דוגמאך מתונה ת הקולבחיר גוון:

  .(דד אחבוד חול בהדבקה ולא אבן קיסר יהיואבן טבעית או לוחות ה ) ניטרלי. רהי היה בי  לוא םיונ אחד מגו , ולפחות

  

 .איןארון מטבח עליון:  3.3.2 

רון  א"א מ 1 להמיר עד רע לדיירשאי להצי יהפציפי המוכר יה המטבח הסון תכנל ה, בהתאמהמעלם וחדרי 4.5בדירות : הערה

 . "אמ 2עליון יהיה מ"א ואורך המטבח ה 5המטבח התחתון יהא  ך ארוןר אור, ומכל. וןיעלמטבח   מ"א ארון 2 -ב תחתוןח טבמ

 : להלן ון כמפורטעלי ן הור אן ההצעת המוכר יתוכנ ה לקבל את ונקה טהחלי

 ינות.המשכי ללא פהארון יהיה רציף ו  •

ובתנאי   מס" 60ה היי  וןי עלתן שגובה ארון ני . ות"מ לפחס 30מקו עוו ותחפס"מ ל 75 הון יהיהארון העליגובהו של   •

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

 .רכווא לכלל לפחות מדף אחד עליון יכלוח במט ארון  •

 .התחתוןרון המטבח שות המפרט לגבי א ם לדריבהתא יהיה  בח העליוןהמטון וי אר מבנה וציפ   •

     .ראה נספח ג' :י החיפו, הללוהסהכיור,  ח העבודה,שטמ  ,המטבח ותארונ ד בע וי יכמחיר לז 

 

(, ויץ'סנדו)וד לב עץ עשוי מן תחתו   ןארו שירותים(, יותקןהמעט בחדר )ל הריבד הרחצ ירדחבכל אחד מ :אחרים )ציין(ארונות  3.3.3 

   MDF  5ה במים ברמה  ת עמידסיביאוP 310תקן  פילENללכוס"מ לפחות ה 80של י מל מיני רךאו מונח ב ואי לויהיה ת ן ור. הא  

 בכיור.  ולבמש רץוו קוניא  / שימחרס / ש לירים בלתי מחלידים, משטח עבודה אינטגרדפים, צימ, דלתות   

     אין. :חצהרהון כוי בעד ארלזי יר חמ                   

 

    :הערות

יים  פעמ תבשו חמ מטבח. פינהר הקי  תון תימדד לאורךחהת רון אורך האמידת  .ךורא מטר 5 תחתון  מטבח ארון  אורך מדידת (1)

   המיועדים חללים רך הארון.או ב

     באורך הארונות. יכללו  תנו ך הארו לבים בתו שו המלמעט מקרר( ) ב"ויוכ כיריים למדיח, תנור,              

קיימים   טבחהמ בקיר שבגב ארונותן ו יתכון כי קונה לקחת בחשבה עלוע עצמי, צימטבח ובות הונור ארב ע במקרה של זיכוי  ( 2)

 ח/ים אלו לצורך תחזוקה.אפשר גישה לפתל שמשותפים. י  טן/יםולקל שהי ג י פתח/

 .הקונה להחלטת נתונה תחתון  בארון  יםבנ מו  'וכו  תנורח, מדי של ורך התקנהלצ  ן ו רהא תכנון  ( 3)

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

 .הנדרשות ולרבות ההכנות( חללים אלל (המובנים חשמלייםם הלי כה תלהתקנ

 .רוכשאת הרה בהחבו תנחה בע ובמועד תקה שהחבר הלוח זמניםירותו על פי ח ב לע חו ו ד באחריות הקונה ל
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 ה: סכבי  יתתלי ל םי נמיתק 3.4

 סה. כביוני לתליית ן מתקן חיצ תק יורות ת השיספממר

               הסיכב חבלי 5ס"מ,  160וגלגלים  באורך מינימלי של  (ות ונ ו מגולמתכת ) ועותזר  לעב :(הטנ)ק יית כביסהלתלקן מית      3.4.1

ס"מ   120-מחת א יפכו לורם שאמור תמתקן משיותקן  מ ובתנאיס" 160-המתקן יהיה קטן מך ורן שא נית טיק.לסמפ

 ס"מ.  800-יפחת מלא סה ך המצטבר של חבלי הכביורהאו

המבנה.   רקי  לע תנושמשמעו מתקן ממתכת מגולו ,צר/מרפסת שמשערך בח והוקן ש ותקן מתאפשר שי  :גג/גן ה לדירות      3.4.2

  ס"מ.  160ל לי שמיני אורך מכביסה ב חבלי 5ת קיר. המתקן יכלול לפחול בעב ומקויה יצין יההמתק 

 3לפחות ולל הכ ודעמ עם( תובב )קרוסלהמס תקןלהמיר מתקן זה במ, טתוי החל"רשאי, עפ ר יהיהייהד ירת הגן דב -

 צף.רו מ למשטח בטון ו/או ומקובע למשטח ביצ י היה ימאלומיניום או ממתכת מגולוונת. המתקן  ותמתקפל ותעזרו

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

 בתחתית ס"מ. 60-ת מפחי אל סהה לתליית כביניש ק הומ. ע5100י מס' בת"מד יהיה מחומר עמיד העו: סהבי מסתור כ 3.4.4

 המשטח לש וןלס עליהבניין. מפל מי הגשם ש ף וסיא תכרעיותקן משטח הפרדה מבטון שינוקז למ יסהמסתור כב כל

 .  רההדי תפצרני מפלס חות מפס"מ לפ 30-יהיה נמוך ב

 .היסבכ יתמ"ר לתלי 1.7של וי מר שטח פני שיישתנא וב סתורי הכביסהטכניות במת כוב מערלשל ןת ני 3.4.5

 

  בהמשך. ערות נוספותה םג ה. רא()מידות בס"מ  לונות ותריסים בדירהדלתות, ח תימרש – 3ה מס' בלט 3.5

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  הפתח
 ( בח רו /ה )גוב 

 )עץ  מרחו
ם/  ויאלומינ
 ר( אחמתכת/  

סוג פתיחה )ציר  
  / גררנ  /כע"כ(

 אחר(

דת  כמות ומי
  חפתה

 ( ברוח בה/ )גו

עץ ) רמוח
  מיניום/אלו
 אחר(   /תמתכ

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

  תומיד תוכמ
  הפתח

 ב( רוח)גובה/ 

  /ץ חומר )ע
ם/  יוניאלומ

 מתכת/ אחר( 
 לבים חומר ש

  יחה)ציר/פת סוג
  /נגרר /כ ע.כ.

 ( רחלי/אחשמיס/כ

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 105/210-כ

 ר דיור דח

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג ' מז ומלא

--- 

--- --- 

1 

 ' מאלו  אלומ' 
 יחשמל  ה גליל

 ינ יד בויכולל גי 
 260/225 -כ --- 260/225 -כ

 מטבח 

---  

--- --- 

1 

.ע.כ  כ  רנגר ג וג מז  ' אלומ  

--- 

--- --- --- 

 --- 120/120-כ ---

חדר שינה  
 1ים הור

1 

 רגילה ר צי  עץ

1 

 ע.כ נגרר כ. מזוגג ' מו לא

1 

 גלילה ידני ' אלומ אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  

   כחדר
 ( 2 נהיש

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
  לה(. )רגי ציר 
 חה חוץ פתי 

1 

 וגג ז מ ' מאלו 
  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  , פלדהאחת כנף  

          .א "הג  תוהנחי 
--- --- 

 3שינה ר חד

1 

 לה ציר רגי  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג ג ו ז מאלומ' 

1 

 דניי  ה גליל אלומ'  אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

  הח. רחצ
 כללי

1 
 +  עץ

 אור  -צו ר/צוה
 ה ילרגר צי 

--- 

 --- יר מכנ אוורו 

--- 

--- --- --- 

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

 חדר 
מידת  ת וכמו

  הפתח
 ( בח רו /ה )גוב 

 )עץ  מרחו
ם/  ויאלומינ
 ר( אחמתכת/  

סוג פתיחה )ציר  
  / גררנ  /כע"כ(

 אחר(

דת  כמות ומי
  חפתה

 ( ברוח בה/ )גו

עץ ) רמוח
  מיניום/אלו
 אחר(   /תמתכ

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

  תומיד תוכמ
  הפתח

 ב( רוח)גובה/ 

  /ץ חומר )ע
ם/  יוניאלומ

 מתכת/ אחר( 
 לבים חומר ש

  יחה)ציר/פת סוג
  /נגרר /כ ע.כ.

 ( רחלי/אחשמיס/כ

חצה  ר ח.
 ריםוה

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ילה רג ציר

1 

 אלומ' מזוגג 
 י  נטו 

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/120-כ 70/210-כ

מרפסת  
 שרות 

1 

 ה לי ציר רג עץ

1 

 ע.כ כ.  ררגנ מזוגג אלומ' 

1 

 כ  ע. כ.רר  נג לומ' א מ' אלו 

 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 רגילה+ משתפלת, יחה תפ=  פ()דרייקינטוי  בס, וי()נטלת תפשה מחתי = פקיפ ה, פתיח וגס =הלרגי  צירום,  יני = אלוממ' ו לא :ביאורי מילים .א

מעלה,  גלל כלפינ  יס= תרה גליל ,קבועהכנף על  תי כאנ עהתנובאחת כנף = גיליוטינה ר, בקי ומחה )כיס(תוך גאו ל/ל כנף וע תרכנף נגר  =כ.ע.כ 

   .שמליו חו/א ידני() באמצעות רצועה

 הדלתות/כ "התתאים לסובלבד שהכמות הכללית בדירה  בטבלה םמחדרישל אחד   רבתיאו יעת להופולו יכ ריםד ח ם לשניותפי, משותנו לח/תדלתו  .ב

 מצוינות בטבלה. ות החלונ

  םילחבויים הננעים ערכת בריחמ טחון( בעלתראשית )בי ה לכניסה לדמפמגן  ת דל: ןללה למפורטבהתאם  יהה ת -ם י מגור רת הלדי  כניסההדלת  .ג

  הצצהית עינ , מי נוסף ניפ ר בטחוןגס וכמפורט להלן: 5044ן ישראלי מס' קתמת לתואיל הן גלגנו מנ על ידיים עלפומו יםיוונ רבעה כחות באפל

פלדה ה ממשקוף בני .ומספר דירהעצור דלת תחתון, מ סף ת מברש , טות"זונעה ו"רת ידי ,  רדנילציגן מ, צירים מערכות, (סקופיתטל)פנורמית/

 . רכחירת המודלת הכניסה תהיה בגמר וגוון לפי ב .ורבתנבצביעה ף יהיו שקולת והמהד נף כ. תופחמ"מ ל 1.25י של ובבע תנמגולוו 

על  23לי מס' אתקן ישר ל אםהתודות בת לבות ה דלתהיינדרים חל הסינהכ תדלתו לן:בהתאם למפורט להירת המגורים יהיו בדפנים דלתות ה .ד

כנף  ס"מ לפחות.  7 גובהת בלדתית המים בתחעמיד ל ומרקנט מחנת תקהלו ליכים ו דות למנה עמיי יהת ת לתוגילה. הדר רבפתיחת ציו חלקיו

ם, קה, קיי טיוסאק חוזק,  –י דותפק היבט ך בכלרע הושו חר או מילוי  סבורד ו/אוי פלקל מסגרת עם מילקים עמודב לוחות ית שמ יה עשויההדלת תה

 –וחות והדבקים ל ותלרבלת ף הדחות. כנלפ צדדים 3-בה פמצו ט()קנ –הדלת כנף  קף הי  .ף לת והמשקו הדוג בהתאמה לסו צירים יותקנ אחר.

. ים דדשני הצ כת מתמיות ל ויד מנעו םע ,םמית בו ים לעמידצוני מתועש המתא או בציפוי חיה רמייקו בפוא בצבע  יההי ות:הדלתגמר עמידים למים. 

נתו  קת החר לאהמשקוף אטימה. סי כלול פוי לתדלם אתו וון מר ובגאו בג ירמילובשות פעל הל, ב23ישראלי ן יהיה בהתאם לתק  דלת:משקוף ה

ה  : יהיםפני לתות הגוון ד .תלהדנף כאור ב-צופנוי" וצוהר/-וסיבובי דמוי "תפעול סם, מנהשירותיו תחיה, המקליהיה עמיד למים. בחדרי האמבט 

  החירת לבשונו ות רוי אפש 3 ונההק פניבג להציהמוכר ר. על כומה רהספקים שיבחאו המוכר ו/ גוות שיציה מתוך דוגמאלבחירת הקונ םאבהת

 אשר אחת מהן היא בגוון לבן., תולפח

ני לוחות המורכבים מש, ת התקןשו דרי לפי יחותייל/בטגר( Double Glazing)כפול  יגוג שקוף ז אלומיניום עם מסוג  ונות: חל"ד(ממ ט)למע נותחלו  .ה

כיביהם יהיו בעלי תו תקן ור תו החלונ. (מ"מ 6יר של או  רווחמ עם , םיצדדהי משנ לפחות מ"מ 4 יובבע )זיגוג  ניהםבי  ווח אווירמרוכית עם זכ

ל ידי מתקין  עיותקנו ת  נולולה. החונעי  הפתיחנוני , מנג תונ בומ יותדלגלים, יצירים, ג ,EPDM גוג, אטמי גומילי זי: סרגובכללם ם,יירים מקור ואביז

 יהיה חלון מסוג אלומיניום :בממ"ד ן ו . חל ף ל כנף עכנ נגררג ום מזוגניו מי ואל  גסונה, מויטריבעל  יהיה  :רון חדר הדיו חל  עם היצרן.מטמורשה 

   .העדכניות העורף  פקוד בהתאם להוראות ,נגרר ף פלדהכנ םמזוגג ע

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

 יו בעלי תריסים. יה  רה(יד אור הייים בתלפי הק הכל) מטבחה וצחרדר ח, יםרות דר שייה, חבטאמ יררה, למעט חדהדיפתחי  :יםיסתר .ז

 הפח ת. עוביברוגמ לאטימהבים לשין הומי באטם ג ללוכף וקצמיאוריתן במילוי פול ניוםשויים פח אלומיריס עבי התו שליהי  הזזילה או הבתריסי גל 

 נגנון פתיחה ידני. ומ  יל ן חשמנגנום מל עכנ" ריסשלבי תעם ה לגלי יסגז תרכב ארר יוריוד רדח. ביצרןות הורא ת הפתח וה דויהיה בהתאם למי
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ת גם  רושית למרפס וניםפהים במטבח לרבות ,ץוחה וירוישיר לא   בחים ללא אוורורם סניטריים ובמטחדריות, בי שיר דרבח - יר החוץ אוורור לאוו .ח

 יסוי. ת כות רפפלרבץ והח רקיעד ל מכני אווררבמ דיו צצינור מ וצעיב  או בחלון,ו/יננה סגורה בתריס א אם

יגוג זב םילבמשוהתחים ן פיתכ האלומיניום.יועץ  ו/או יכלהאדר  תכנון, עפ"י וןו גפרופיל, ה דגם .עשויים אלומיניום התריסיםו  תחלונו גרות הסמ .ט

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

 ל.כריאד(, לפי תכנון ה"לב"ח)מה ואו עמפה שקו ,בטיחותיתזכוכית  ןתקו ת ת(,)באם יש חלונו רחצה בחדרי  .י 

  י ו ב י ות כ ודריש   יחות הבט ץ  ת יוע ו י ח נ ה י  לפ   , ו רפפות קבועות א / ו   ר מכני ו/או סבכה בדלת ורו או   או / ו חלון  ת  ו באמצע   עשה ( י ככל שנרכש מחסן )   המחסן אוורור   .יא 

 . אש 

  אש.ון/בטחת ויותקנו דלתון תכי ע קקר תרות בקומלדי  באות, בכניסההכ תוש ר תיוהנחלפי ציאה מהבניין: הי ירה/ות בקומת יסה לדדלת כנ .יב

  .ועקברג ע סובואין לק ,בקומה(  את כלל הדיירים )בחרום אמור לשמש קומתי לוץחיכפתח  זהמוכר הרבדי חלון ו/או ממ"דחלון ב -חילוץ ח פת .יג

 ה.יחפת חה וכיון ההפתיג וס תרבולן/תריס, חלו ההפתח, סוג ידות במ םיינו שי יתכנו "פתח חילוץ"כת מוסמכוע"י הרשויות הח שיוכרז פתב ף,בנוס

 2 -כ יםד גבוה"סף הדלת וריצוף הממנית. חיצו  נגררת,/נפתחתומה, הדה אטלת פלדה הינ גןמוה למרחב דלת כניס :פיקוד העורףות לפי דריש .יד

חסומים   ים,ונ רים ש וגלים בקוטר מע וורוי אפתח וכן זיגוג ם +ויני . חלון אלומ לכיס תהנגרר  ,ה כנף אחתלדחלון פ ה.ירהדס מפל "מ מעלס

רעה  הפ רוצ תיר  רוהאוותח פליד ו ר  ע"ג הקי עורף(,פיקוד הי הנחיות פל)ון אויר סינ  מערכת התקנת רוק.תנים לפלדה )פלנצ'(, וניות פבדיסקא

ו  התקנתתקינתו וש הרי ן,הסינו  קןמתרה "י החבעק יודגש שבאם סופ (.2010י מא)תקנות הג"א  ן.ידות היצרמ לפירכת ית. מידות המעמקומ

  וד העורף.פיקע"י  ךשהוסמכו לכ ורמיםמות נוספת ע"י הגיאט תקינות ובדיקת  יחייב  ש,וכע"י הרקו וריפלכן ד העורף, פיקואושרו ע"י ו ו קנבד

ל התואם ועבפע הביצו בריגעל וע בפוביצ ט המכר לבין הפרבתוכניות המכר ו/או במ ה בין המצויןירסת ה שלגש כי בכל מקרספק יוד עתינלמ

 .עורף ות של פיקוד הנ ודכמעחיות הנ

ביזרים  א בהתקנתך רוהצעקב , "נטו"ם פתחי תבטאות מידואינן מומשוערות בס"מ,  הניבמידות  , הינן3מס' בלה ורטות בטהמפ  המידות – מידות .טו

  ךמס ינות/קירותר ויטת/חלונוני דלתות/ במל של ,ניהםמי ל ייםם היקפיליפרופ משקופים ו ןו/או מסגרות סמויות וכ מוייםלבנים סמ ון:כגם משלימי

   ניה.והבכנון ת בתקנות הש כנדרו לפתחים אל ת/שטח,ויד ממיפחת  לא יםבלחים המתקגודל הפתקרה בכל מ .פי הענין()ל

 

 

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

 מיתקן
 ם יקו מ

 מטבח 
 רים הו ר רחצהדח

 חת()מקל
 ילל כחצה רר חד

 מבטיה( )א
 ראח מרפסת שרות 

   מטבחר כיו 
 פולה( דת/כ)בוד

  מידות
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ( א) ראה הערה

 --- --- --- --- א'  סוג 

 --- --- --- --- 'ג ה נספחרא זיכוי ₪  

 כיור רחצה 

מידות  
 ס"מ()ב

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

 --- --- 3.3.3יף סע ראה 3.3.3 עיף ראה ס --- סוג 

 --- --- אין אין --- זיכוי ₪  

 כיור לנטילת ידיים 
 '( ג'( )א)

  ותמיד
 )בס"מ(

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

 --- --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- יכוי ₪  ז

 )ב'( השטיפגז ואר אסלה

ת  דו מי 
 )בס"מ(

 --- --- (בה הערה )רא (בראה הערה ) ---

 --- --- א'  א'  --- וג ס

 --- --- ן יא אין  --- יכוי ₪  ז



 תנה בהיתר בניה מו
וכ   לפני קבלת ערך  נ ט  ר מפ  ו "י רש יים רק ע פוף לשינו היתר  י  ת התכנון ו

 

                       _________ __                                             ____________ 
 חתימת המוכר                                                             הת הקונחתימ           

 

   ' , גב'',  אים פחסנ

 29  ך תו מ 18 'עמ 07.10.2021 : תאריך / 12רה הדו ש מ" במשה -משתכן כר ל מפרט מ  /D4* דגם   /ריםחד  4ת דיר /215ים ש מגרבאר יעקב    "מ/בע  בטוצפריר שר זוהר  יה/יכות הבנא ל דמס

 

 מיתקן
 ם יקו מ

 מטבח 
 רים הו ר רחצהדח

 חת()מקל
 ילל כחצה רר חד

 מבטיה( )א
 ראח מרפסת שרות 

 ט/ אמב

 )ב'( מקלחת

  מידות
 "מ(ס)ב

--- 
 מקלחת

 (בערה )ה הרא
 בטיה מא

 (ברה )ראה הע
--- --- 

 --- סוג 
 ופע ריצוף מש

 ת(ח)מקל
אמבטיה  א' )

 ( רילית או פחקא
--- --- 

 --- --- אין --- --- יכוי ₪  ז

רים  ה למים קללו ס
 ,רכיולחמים /

 ד(  ג())המשטחמ

 --- --- (גערה )האה ר (ג) רההעראה   (גה )ה העררא  גםד

 --- --- ' א א'  ' א סוג 

 --- --- פח ג'נסאה ר ראה נספח ג' ראה נספח ג' יכוי ₪  ז

יה למים  לה לאמבט סול
 )ה( םרים וחמי ק

 --- --- (גערה )ה ראה --- --- דגם

 --- --- ' א --- --- סוג 

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

  ללה למקלחת למיםו ס
 )ה( מיםרים וחק

 --- --- --- (גאה הערה )ר --- םדג

 --- --- --- א'  --- ג סו 

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

כביסה נת כו מל )קרים( ר מיםו חיב
 )ז(חשמלוהזנת   לניקוזר חיבו 

 --- יש  --- --- ---

  רווללש ן חיצוניתבדופ 4ח "תפ
כולל  , )ז(כביסהיבש מי מ  יםאד יטתפל
הגנה ומשקולת תריס חשמל, ת הזנ

 . סגירה

 --- יש  --- --- ---

לחיבור  חיבור למים וניקוז, נה כה
 ( )חםח כלי מדי 

 .(טבחכיור המ בניקוז  תההכנה משולב)
 --- --- --- --- יש 

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

 --- --- --- --- 1 נה( )הכ (י)ולדת גז לבישנקו 

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

 

 : תו חרוא טבלהל רותעה

 שה(.הרכי סכם המסמך אחר שצורף לב, או בטבלה   ין צו בפועל רק באם )הקיים 

ה ערק מ או"ס 40/60ת מידובודדת בח במט קערת -ה: נקובחירת הכר יציג לוה. המ תותקן קערת מטבח בהתקנה שטוח מטבח: ביור מטבחכ (א)

במידות לפי   י(:ל ינטגרולחני )אכיור רחצה ש .רניט/נירוסטהגץ וורץ/קוורי ק סיל : חרס/לבחירת הקונהה ער. חומר הק"מס 80/46 תבמידו כפולה

  ע"י החברה. שיבחר פק,סצרן/יה

לת בובעל קידו כמותי ) סחר :חההד  כלמי  .רוסטהי ניבעל ציר  ,בדכ :אסלה ה שבמו  (מונחתבלוק" )-"מונורס יה מחאסלת שירותים תה: אסלה (ב)

 . 1385 ת"יעפ"י ליטר(  6רוכה של ליטר וא 3ה של הדחה קצר

 ליאסטר.  פו ציפויחיזוק היקפי, שלד עץ עם   עלתהומוגני, במ"מ  3.5  בעובי ילירמר אקתהיה מחו מבטיההאס"מ.  70/170במידות  אמבטיה:

  אמאייל.פחות מצופה ל  מ"מ 2.5מפח בעובי  ופיןיללח .ןלוורזל מגלי בכה מפרופימינות ומיטת תבפיוי עץ מיל 

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

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

 ית אחת( ת יד רעזם בם/קרי)ויסות מים חמי ין קרמי דו כמותר בעל מנגנוקסיקל, דגם מערבל /מיום נ כרוי יפבצ יהיו  םוחמי  מים קריםל כל הסוללות  (ג)

 תקינה הרלוונטית בארץ.הות ם בכל דרישהעומדי יםמים חמל תוסדר 3ונה מתוך רת הקלבחי"חסכמים". ויכללו 
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יהיה מסוג  . ברז המטבחורמשטח העבודה או הכישור מיעל ו וקמוהם ימ פרח -מים מיקסדגקנו ברזים מיות המטבחהרחצה ובכיור רי בכיו  -

  מ.ס" 15 ומקעס"מ  15ה גובה תהיינידות ברז רחצה ס"מ. מ 25גובה  ס"מ, 20מק ן. עונשלף במידות להל ברז

 מוט ,כוונןמת ה, מתלשוריולל צינור שר כ ס מהקיר,מיק ,דרך( 3רב דרך )אינטרפוץ  - חמים וקריםים ותקן סוללה למת :מקלחתה אבת -

  טרבקו מקלחת ראשו מס" 30דייר, זרוע מהקיר באורך הרת יבחן ולפי לחילופיו אומזלף.  תלפחו  ס"מ 60אנכי באורך  ילופי ומוב החלקה טלסק

 מ.  "ס 15

  טו ונן מתכוממתלה רי, ן צינור שרשוהאמבטיה וכוי ל ם, מיקס מהקיר, הכוללת יציאה תחתית למיקריה למים חמים ותותקן סולל :המבטי בא -

 זלף.מחות וס"מ לפ 60כי באורך אנומוביל   קה טלסקופיהחל

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

 .ן: לבועותגוון הקב (ה)

 תופן חיצוני בד  4" פתח, שמלחהזנת : סהה למייבש כבי הכנ חשמל. זנתהנקודת מים )קרים(, חיבור לניקוז,   :ללתכו  למכונת כביסה הכנת חיבור (ו)

 .ה רגי שקולת סס הגנה ומכולל תרי ,כביסההמייבש מ ליטת אדיםפ לשרוול

 בח.מטרת הסיפון קעביוב, ולה לחיבור להכנו זברת: למדיח כלים כולל הכנה (ז)

 צה.י קרא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזם לבא: ה לנק' גזהכנ (ח)

 ית. רשת העירונ ת מהקפהמסו ורהט בטמפרמים קרי : ם קריםמי  (ט)

   ר.וו הכיעל מישור משטח העבודה א  םמוקמה קרי ברז=  פרח ע.קבו שרוול מתוך ראש ברז הנשלף לף = נש (י)

  ידית אחת.  חמים, בעזרת/ קריםות מים לר( = ויס)מיקס ערבלמ

 יהם. ו שנא/ברז וית י או לפת ו/ם, לראש מקלחם חמים/קרימי ל)אונטרפוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, ש דרך-רב

 ,, ברצפהן(הבניי כללים לפות מש ון )בחלקם יתכלקולטני ביוב  רתויקופתחי ב  צנרת: אחר לכל צורך דירה, ינסטלציה נוספים בא אביזרי    3.6.1

 ש(.  וי אבת כיורישוכמות, עפ"י ד )מיקום ,בויכייתכן מתזי האינסטלציה.  "י החלטת מהנדסעפ במיקום וכמות, סמוך לתקרהב או בקירות

 ן  בי דויקבלי פלהעברת גז וכוצנרת  פוצלמו א ו/ י מרכזיינ למזגן מה. ניקוז ינסטלצי החלטת מהנדס האילפ ,מיקוםב מחלקי מיםון לאר

 .  איידלמהמיועד ום יקהמ מעבה, עדהמיועד ל המיקום

 

 הערה:

או " עמודים או קורות"דמוי יצרו בליטות ו   אסטטי התקנת כיסוי מבודד ו  יחייבו ידרשו(, שכל כבוי, )הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי 

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

ן  כולביקורת,  פתחי  דרשו תכן וי י   ן הבניי  הלגוב ריםטנים העובבקולס האינסטלציה דיות מהנחשבון כי לפי הת"י, והנחלקחת ב יש ,בנוסף

 קה. תחזו  גישה לצרכי  תם ויש לאפשרו א םסו לח ין , אלו יקורת אוע פתחי בצבי שריידדירות בהם ב

 

  םבהתאהתקנתה תהיה  ,סולאריתנדרשה מערכת ות כל דין. פי הוראה לתהי באמצעות מערכת לדירות ם הספקת מים חמי :מיםם חימו    3.6.2

 .  579לי אישר  ןתק לדרישות

תכנן  ל שרמאפהפסק וצב זמן )טיימר( הכולל מקן ק התי ומלחש זראלמנט ע חימום עם  הכוללאגירה )דוד(  מכל קןדירה יות לכל     3.6.2.1

 את זמני ההפעלה.  מראש

   צעי חימוםמם באיהמ עשה חימום, יתמערכת סולארי  תבאמצעו ן לא ניתן לספק מים חמיםת כל דיראו לדירות שלהם לפי הו   3.6.2.2

 . ר()טיימן קוצב זמן לחימום המים קהת ותלרב. ינםניימים בעתקנים הקיבמדים ם באמצעותם עופקיומסד שהמים הרים, ובלבאח  

 מחמיר מבניהם. ן לפי הלהלוראות כל דין או מהמפורט מה מיכל האגירה לא יפחת נפח  3.6.2.3

 ;ליטרים 150 -םידרח 4,5,6ת בדירו ים,ליטר 120 -חדרים 3 רתיבד :תבקיבול חמיםלמים ה )דוד( רכל אגי י מ 3.6.2.4

      ציה.טלמהנדס האינס תכנוןפי ג עליון לג או להסמוך בשירות או כגון במרפסת  שגי נך  ר אסתמו וםבמק :ודמיקום הד  3.6.2.5

 ידיים.ילת כיור נטת. קלחממבטיה, קערות מטבח ורחצה, א :יםמים לכלם חחיבור מי  3.6.3

 רות הגן(. )בדי .יש :"דלי" ברז   3.6.4

 .רה(חבהחלטת היקום לפי מ )יש  :נה מים לדירהלמו  נההכ 3.6.5

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

 ו אחר.פלסטי א: שפכיםפלסטי או אחר, : דלוחין   
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  הגז דתונקהגז ועד קת ור הספ בדירה ממק רת גזיר הדירה יכלול צנמח , יש: טבחגז במדת העד נקו ר הגז ו קו מה מרי בד צנרת גז 3.6.7

   .דירתיגז  ונהלמ נה הכהראשית במטבח וכן 

 : יש. רהדי הכנה למונה גז ל 3.6.8

 

  הערה:

מיקום או ב ,גרשנית המואר בתכמתהרש ו גבמ ובמיקום הקייםרת הגז ם עם חבות צובר/ים תת קרקעי/ים מרכזי/ים בתיאו מצעסידור בא

 . התחזוקתגז ו ת הנרת צנחה לחברת הגז, לעניין המאי תמ  יקת הנאהש זן במגרצורך תינתהמידת יקבע ע"י החברה. בש אחר

עלי שמש את כל בו לזית שנועדשל מערכת גז מרכת , מיתקנים או צנר1969 -תשכ"ט  עין,קרקוק המה )ב( לח59כי בהתאם לס'  אתזב מובהר

 . תף שוהמ כושו חלק מהרו , יהקירוסת הניתנים לפיכל, מונה או ומות או חלקם, למעט הדיר

 

 (ו טבלה זחר ות לאערה הרא) תמתקני חשמל ותקשור – 5לה מס' טב 3.7
 

 פח ג'ון, ראה נסטלפות ונקודלנקודות מאור, בית תקע  י יכו זר מחי 
 

 מיקום 
 ר או נקודת מ

 ,תקרה /קיר
 ולל מפסק כ

 תקע  יתב
 רגיל 

 תקע  תבי 
יל, דרגת  רג

 הגנה
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;זיהי טלוו

 ;תתקשורנק' 
 .ון טלפ נק'

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 ירה לד הסני כ
 מבואה  ו א

1 1 - - - 

 ון+ לחצןמפע  -
 אינטרקום  -

  חדר לה אורפסק ת מ -
 . מדרגות 

ל  ולכ לוח חשמל דירתי -
 כות שיהיה בסמי סגירה )ניתן  

 למבואה( לכניסה או 
 . שקע   לארון תקשורת כול -

 יהפוניה/טלוויז טלארון  -

 ור יד חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 

1 

תוספת    -יס חשמלי תרתוכנן  
ת  להפעלל  שמח ת קוד נ

   התריס 
 ( שמש פסת רמ )ראה גם 

 - - - 1 1 פרוזדור 

מ'   3על אורך מדור ברוזבפ
ולל פניית  הכ או בפרוזדור 

לפחות  ור קודות מא נ  2"ר", 
 . + מחליף 

 1 מטבח 

 
 
 
4 2 

מעגל  ב, כ"א 3
 ור: נפרד, עב
ר  רמק, מדיח, תנור

י עבור  תלת פאז 1+
 שמליות ח  ייםכיר

- 

  למע  ום בתי התקע יהיה יקמ
ה ככול  בודהע משטח 

נון  כ תלם אפשר ובהתהא
ר  בתי התקע עבו  .המטבח

בור  יות וע חשמל   ייםכיר
ת  המדיח ימוקמו מתח 
 למשטח העבודה. 

 1שינה  חדר
 רי  יקע

 ( הורים)

1 
פסק  )כולל מ 

   (למנורה  מחליף

4 
  )שניים ליד 
 המיטה( 

- 1 1 - 

 "דממ
נורה לפי  מ

ד  יקו ת פהנחיו
 העורף

 נות פקע"ר לפי תק  1 1 - 3

 שנימ השינ רחד
 )ילדים( 

 
1 3 - 1 1 - 

 הורים  חצהר רחד
 )מקלחת(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

 לתנור( תקע   בית)
- 

 חימום.   נורלתבית תקע 
אוורור מכני + מפסק היכן  

 ש שנידר 

 כללי חדר רחצה
 בטיה( מ)א

1 
 ים( )מוגן מ

- 1 
1 

 לתנור( קע  תית ב)
- 

+  חימוםור  קע לתנ ת תבי 
  ל מפסק ולן הכ זמ  התקן קוצב 

  עפ"י יקום במש ד השמ לדו 
 התכנון.  

ן  היכמפסק רור מכני + ו או
 שנידרש 
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 מיקום 
 ר או נקודת מ

 ,תקרה /קיר
 ולל מפסק כ

 תקע  יתב
 רגיל 

 תקע  תבי 
יל, דרגת  רג

 הגנה
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;זיהי טלוו

 ;תתקשורנק' 
 .ון טלפ נק'

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 מרפסת שרות 
1 

 מים( וגן )מ
- - 

2 
  44IPבדרגת הגנה 

ביסה  למכונת כ
 למייבש ו 

- - 

 שמש  סתמרפ
1 
 וגן( )מ

- 1 - - 
פסק  יס חשמלי + מתר ולל כ

 . י ה ידנ חפתי   נון + מנג 

 חסןמ
 ( צמדשהו כל )כ

1 - 1 - - 

חסנים  במכאשר מדובר 
ת, אין  דירו   די ם צמו שאינ

"ש  הבמש תינמניעה מבח
שהזנות החשמל של כל  

ונה  המחסנים  יחוברו למ
ד למחסנים  משותף ונפר

ן מונה  ן יותק ו לחילופיבלבד א
טת  סן, להחל מח לכל נפרד 

 ו. ירת בח  המוכר ועפ"י 

 יסה כב מסתור
 (םקיי )באם 

- - - 
1 

 למזגן( הכנה  )פקט 
- 

 
- 

 

  טבלה ואחרותת להערו 

   מ"מ.  2.5 ד עם כבליםנפר זרם קי, מחובר ישירות ללוח למפסלי נפרדחשמל  מעג ביעל גבית תקע " = נפרד גלח במע"בית תקע כ (א)

  (.רדפשקע בנפר כל , נסדנל אחפתר ביו   שקעים או )שני ל רגיל.חשמשמלי הניזון מזרם ר מתקן חיבולח = "שקע" בודד רגיל(קע מאור )בית ת (ב)

 ות. ממ"ר לפח 1.5וצע בכבלים יב  יבורחה

 ם עוד שקעיםחובר על להיות מיכו רם חשמל רגילהניזון מז שמלילחיבור מתקן ח עם כיסוי, מוגן מים בודדקע ש  ים:מן מוג  מאור )רגיל( תקע תבי   (ג)

 ת. ו"ר לפחממ 1.5לים בצע בכ ו ר יביבוהח נפרד(.ספר כל שקע ב, נאו יותר בפנל אחד ני שקעיםשי קר)

  –לוויזיה דת טבין מחשבים, נקו –פוניה, נקודת תקשורת טל דתנקו לתקומפלט לחדר וכוליעה גמ ודות,נק 3  פון =טליה תקשורת ו ויז טלת דנקו  (ד)

שת  רירה לד ור החיבללא דין. רש על פי כל כנדדורי כבלים. הכול קליטת שיר ליבו, ואפשרות לחכאמור ורי חובה,חיבור לקליטת שיד

 כולל כיסוי.  1מודול  55וקופסא  קירב כנההה תקשורת ועד נקודתוז הכרייכה מור וחוט מש ינורת תכלול צתקשדת הו. נק נטר אינט/םטלפוניה

 נקודת הדלקה אחת.  ה(, כוללטורארמאהיל/   -יסויורה וכרה )ללא נ על גבי קיר או תקבית נורה  מאורנקודת  (ה)

לכמות   תוספת אינםש ו 'היף צוינים בסעהמה או קיר(, תקרר )בוהמא ותד של נקו הדלקהפן הובד לאלור בתא  קה כפולה=ודת מאור הדלנק (ו)

 '. המצוינות בסעיף ר האומה תדונקו

הגנה  גת בדרהקצה מוגן מים ך אביזר ד אנפרבמעגל חשמל  בהכרח וגן שאינובית תקע מו אחר= א IP44גנה ות העם דרגרגיל בית תקע  (ז)

 גבוהה.

נה  ההכת קודנ ד מריכוז תקשורת ועשב( ח)משורת נה לנק' תקהכ שיכה בלבד.ט מוחו  (וול""שרצנרת )וונה לת הכרין אחולא צאם ב"הכנה"=   (ח)

 .בקיר

(.  תנור להט" )ספירלים" ולא "חו  פזר"מ ת הדייר(,באחריותקן )יוה מעל דלת חדר הרחצמום נמצאת יר חבאם ההכנה לתנו הכנה לחימום = (ט)

 ם. קע מוגן מיש חימום כוללתור לתנ הההכנ ה.י החברקים ע"מסופ ום לאמ י חימצעודגש כי אלמניעת ספק י 

ם  אותה/ ים אתמכב/דליקיםניהם, אך מבריחוק בי  םצאיכיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמ קה/דללה תנוודה/ות מאור הניתנק  =ףלי חמ (י)

 . אורמ נקודה/ות

  ובר ישירותתח ים. הנקודה ירי ן לכנמתוכם הת למקוח, מתחהמטב בארון אזיתת פנקודת תל  תותקןפאזי=  תלתרים הכוללת חיבור דירת מגו ב (יא)

 . ירתיסק בלוח החשמל הדת שקע והמפ י ת ב. הנקודה תכלול את כל החיווט לרבו2.5/5בל בכוט ותחאזי בלוח החשמל ולת פתק למפס

 

   .יש: אורת מו כל קומה: נקוד ומתית: בה קבואדר מדרגות/ מח 3.7.1 

אם אין  )בת ו רגר המדאו חד מתיתקו  אור במבואהקת להדל דירהך הצן מתו לח יש. ור: אדלקת הצני לח  יש. מאור:גופי 

 . יש, לתאורת חדר/י מדרגות. )משותף( שבתן שעו  ש.י :מבואה(
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 . סויכולל כי 1מודול  55סא קופקודת ההכנה בקיר ורת ועד נקשומשיכה מריכוז ת ר וחוטכלול צינותנקודת התקשורת  :פון חוץ טל 3.7.2

 החברה.ת החלטחר לפי ו א, אםזזמ :לילצ .חצןל סוג:ון: מפע 3.7.3

 רישות הת"י. י דלפ, ט רנדסט  :: סוגי הדלקה/שקערזי אב 3.7.4

  ,)כולל שקע רגיל(י דירתורת תקשולוח  (בה בעתידרך הרחלפחות לצו מודולים 6-נוי לת מקום פארל הש)כולדירתי  לוח חשמל 3.7.5

 . יש :פחתמפסקי  חשמל.ה דסנון מהנ י תכלפ מיקום: .שי :תוך הדירהב

   כולל קוצב זמן. יש. :לי חשמש/שממים,  ודלדל נקודת חשמ 3.7.6

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

לת הכניסה  בדם נטרקות אי ערכת למיחיצונפנימית ותשתית ן, וו ת פעמלהכולום כת אינטרקמער. : ישקוםנטרמערכת אי  3.7.8

ור באחד מחדרי ע/דיב ית שמומ פ וכןיסה לדירה, האינטרקום במבואה או בכנ דתוקת נא ם יש למק מיקום: בניין.הראשית ל

 גורים בדירה. המ

 ן. אי: (יזיה נוספת במעגל סגור )נפרדתמערכת טלוו  3.7.9 

  2010-( תש"ע3מיתקן לאנטנות תק' )מס'  ערוצית רבה וויזית טלליטלקם ילכבל לחיבור ההכנ :הויזי ו טל רי ו שיד יטתהכנה לקל 3.7.10 

 :  799אלי, ת"י ישר, לפי תקן בהי החוטנות לקליטת שידור ין יותקן מיתקן לאנינבב

 ית )אק"א(. לידואיוו יתקני אנטנות לקליטה אינדות לקליטה משותפת )אק"מ( ומטנמיתקני אנ                   

 חרובה אם קיים הסדר אחה דוריי ש החברה מחובת התקנת מיתקן לאנטנות לקליטתת לפטור א רשאית ית ומ המק דה הווע . 3.7.11 

 ידורי חובה בלא תשלום. ט שניתן לקלו   יהרה יההמבטיח שבכל די

 : יםמיתקנים אחר 3.7.12 

יש   ת שירות,רפסים למנ בחים הפוות במטחוץ לרב קירליר יש  במטבחים ללא אוורורם ורייי שירות, בחדרים סניטבחדר -

   כיסוי.ת פת רפורבן צינור מצויד במאוורר מכני לקיר חוץ, לקילהת

ראלית  ישלרשת החשמל ה י ותאים לחיבור תלת פאזהמערכת ת .הדירתית למחשה  יכתשל צרלניטור ולבקרה  תמערכ -

 תנים. המשמל זנת תעריפי החש האפשר ות

)שלושה חיישני זרם  זרם חשמליד יב המודסת כל רכתבסאשר מ הדירתית החשמל ידה בלוח מד תחידי :המערכת תכלול

ציג ומ נתונים בצורה מקומיתמעבד את הוי המקבל טו לחא טלידיגי ידור אלחוטי, צגשורת ליחידת תקש, (פאזי לתעבור לוח ת

  מ' 1.5ובגובה  נגיש   במקום ה,ניסכת הבוא/ במ ך לדלת הכניסהסמוה בהצג יותקן בפנים הדיר ברורה. רהאותם בצו

 ספית.  כותם הואת על ש(ט"ו)בק תברוהמצט השוטפת ות את נתוני צריכת האנרגיהפחיציג ל הצגצפה. מהר

 .3.5 ת פתחים סעיף גם בטבל אהר  פתיחה ידניון לרבות מנגנ, ים/תריסלהפעלת ה  לקודת חשמנ ללכולי חשמ םי/תריס -

 

 : ירהבד קני קירור / חימום,מת   .4 

 ן. אי  זי מרכ י נדירתי מי  אווירמיזוג  4.1

    :כלולת ראש ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני כתלמער נההכ

 פיזור שרמאפה אחר או במיקום רוןהמסד או היהאמבט  דרח רתתק יתלתחת בצמוד למאייד נןכמתו םמיקו .1

 ;הדירה חלקי לכל צרוק יעיל יראוו 

 הרצפה  ילויבמ ונעה רכנסת בקימו חשמלי ופיקוד תנחוש תצנר של "צמה"ת ולרב הנדרשות התשתיות עיצוב .2

 המאייד זוקני 2.5 *3רד נפ מעגל כוח שקע ,מעבההמתוכנן ל םוהמיק עדו למאייד המתוכנן המיקום בין

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

 .בפועל רכתעהמ קנתלהת

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד יידמאה מיקוםמ קיר ודפיק ל ריק שרוול נתהתק 3.

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

 .יםעבהמ / המעבה םיקולמ ומוסתר מוצנע קוםמי 5

תקנת מזגנים  לה כהכנה רת ניקוזצנ צע גםותבמטבח( תים והה, השירורחצהרי בחדמחדרי הדירה )למעט חד ל אבכ .: איןמזגן מפוצל  4.2

 צאה יהיה הרצפה ומו ובמילוי  ריבקר וסתקוז ת לחדר. צנרת הני ץז מחובוצע ניקוי ידירתהן עיליים )מפוצל(. למרחב המוג

ר  זר עם אבית יוסתוצא הצנרם מומק  יה.נון מהנדס האינסטלצלתכאם מתחת לכיור, הכול בהתלסיפון  יןפה או לחילופ הרצעד מחסום  

 קק. פ סגור עםמתאים ו שתיחרו



 תנה בהיתר בניה מו
וכ   לפני קבלת ערך  נ ט  ר מפ  ו "י רש יים רק ע פוף לשינו היתר  י  ת התכנון ו

 

                       _________ __                                             ____________ 
 חתימת המוכר                                                             הת הקונחתימ           

 

   ' , גב'',  אים פחסנ

 29  ך תו מ 23 'עמ 07.10.2021 : תאריך / 12רה הדו ש מ" במשה -משתכן כר ל מפרט מ  /D4* דגם   /ריםחד  4ת דיר /215ים ש מגרבאר יעקב    "מ/בע  בטוצפריר שר זוהר  יה/יכות הבנא ל דמס

 

ע זית אחת כאמור, תבוצמיני מרכ תעות מערכצמבאה לקילכל חנו מאפשר מיזוג י ירה אתכנון הד ירוהאו  גזוקביעת מהנדס מי ככל שעל פי          

 .יקוז מיםת נ וצנר ז, צנרת גת חשמלרבות צנרת לודרשהנ כלול את כל התשתיותשת ירהוצל/ים ליתרת חלקי הד ן/נים מפזגנוסף הכנה למב

   .יןאיין: נבבית ירתי הניזון ממערכת מרכזיר דמיזוג או  4.3

   .איןדירה: הימום ם מים וחרות להפרדת חימו שאפלת דיאטורים למים, בערתי עם רדי ר גז מערכת הסקה הפועלת על ידי תנו   4.4

 גן.מושקע  ום הכוללתחימ רתנוודה לנק צעיה תבובטמקלחת ואמי הרבחד. אין :חשמלב  חימום הפועלנור ת  4.5

 : אין. בקטורים חשמלייםקונ  4.6

 .: איןקק"ל/מ"ר 120-80, רצפתי תת  מוםי חרכת עמ  4.7

 : אין.םנים אחרי תקמי   4.8

 

 :  חסן דירה, במוי אש ובטיחות בב כי רי סידו * .5

 .יש: ם נרכש()בא ן מחסב .ותכבאה י רשותע"דרש יל שיככ :הירבד ם(:נקלרי ירוטומטית )ספאש אכת כיבוי מער 5.1  

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

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

 

 :פיתוח ושונות ותעבוד .6

 חניה  6.1 

      ;רשהמג: בתחום כולםניה. פי היתר הבל: לכל הבניינים סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 אין. (: רטפ)ל חרבמקום א חניות    

 . ן בתוכנית המכרצוימכ: םמיקו  הבניההיתר  פיל: חניות ספרמ: יש, פת(משות/תי ם )פרטלנכי  חניה 6.1.2  

   רשמי צגת תג נכהנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם הוח ובתפיבה/נית המגרש/סביתכומן בכמסכים חנייה לנ

 כה.ינו נר שאוגם לדיי רי הביתדי ן כללנכה, בי בהעדר רוכשה(, ורבוהתחמטעם משרד 

 .  2.11עיף ס ראהקורה: מ הי החנ רצפת גמר 6.1.3

 . יש: לחניה מהכביששה י ג 6.1.4  

 לפי סימון בתכנית המכר. : קוםי מ  ות.אחת לפח: דירהל חניותפר מס 6.1.5  

   .אין :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

 רש פיתוח המג 6.2 

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

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

 . ל גוון בהירהניתן בע יהיה ככלהריצוף  אבנים משתלבות/ אבן טבעית/  : בטון/: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2  

 . משתלבות/ אבן טבעית נים: אבחומר גמר .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

 גינון חסכוני במים בהתאם  )על פי תוכנית אדריכל הפיתוח( .יש :צמחיהמצורפת(.  )על פי סימון בתכנית .שי :ותפתחצר מש 6.2.4  

  ות משרד החקלאות.להנחי    

 א עצים )ל על תקרת בטון מותרת שתילת צמחיה בעלת שורשים רדודים בלבדמ )כולה(. בטון.ת מעל תקרו חצר,   

  (.ולא צמחיה עמוקת שורשים   

  .יש :בכת ממוחשכולל ראש מעררש גבמ יההשק מערכת 6.2.5  

 שטח ל ונהה( הכוה/חלקכול הקרתמעל  )חצר,המכר  יתוכנ לפי ת  :דרחאה לחצר מיצי ; שי:  דירות הגן דה לחצר, צמו  6.2.6  

 לא מגונן וללא מערכת השקיה.     

 הרוכש בעת  י ע"שה יע הבניין ( לי משו ם מי הרחקתפני הקרקע בחצרות פרטיות )ל קוזידור שיפועי ני : סרהעה   

 .  רטיתפינה הסידור הג     

 , וחות וכו'(ש צנרת, ם,מרזב/י)ל חלחו ,יםמוב וביז, ות, ג גישמה/ן יתכ:  ת גן דירל ר הצמודה , בחצתו ערכות משותפוט מפיר 6.2.7  

 (.בהכרח יוצג בתוכנית המכר שלאו ןהעניי ל לפי)הכ יויבכ ,קשורתתחשמל,    

 אה נוספת  יצי שישככל  מ'. 2.5של מק לפחות ובעו מ"ר.  7-ת מלא פחוח : יש, בשטירת גן ד ל ודהוצף בחצר הצממרטח מש 6.2.8  

 . כל צדממ ס" 30ברוחב פתח היציאה בתוספת  ות' ולפחמ 1.20י של ינימלק ממובע  מרוצף משטח יהיה  יתפרטלחצר ה   
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 ת הרשויות.  ישודרה יתר הבנילפי החומר:  : ות של המגרש/יתבחזגדר  6.2.9  

 . חברהי קביעת הולפ  אושרתמתוח הכנית הפילפי תובה ממוצע ו בג   

 . אין: (בחלקה התוחקומה פת )שודים מפולמת עמו ק 6.2.10  

 

 ותמשותפ ותכערמ .7

 כת גז: ערמ 7.1 

 ר בתוכנית  ואהמת םובמיקו ,, בתאום עם חברת הגזקרקעי -תז תג י/צובר אמצעותב זיכמרדור סי הכנה לאספקת גז:   7.1.1  

   הנאהת וזיק נהנתורך תי ת הצ במיד ומית.המק  תושדרישות הר יעפ" ו/או חברהקבע ע"י היאחר ש במיקום  רש או הבניין אוגהמ   

 חברת הגז. עלותבב הינם ,בזאת כי צובר/י הגז כאמור רמובה  ה.ז ותחזוקתנרת הגצ תנחלה    

 ;יש :מרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4בלה ראה ט: םמיקו : יש. הדירה וךבת רת אספקת גזצנ 1.3.7  

 

 :שאים לכיבוי ר סידו  7.2 

 ועץ הבטיחות. י נחיות והת הכיבוי "י רשוע שדרשי ככל :רגותי מד/רבחדץ עלת לחלהפ מערכת 7.2.1  

 ת.יועץ הבטיחו ת  נחיוההכיבוי ו ע"י דרישות רשות  שידרש ככל :יםבמבואות/פרוזדורעשן  קתליני מערכת  7.2.2  

 ת. הבטיחועץ יונחיות י והרשות הכיבוישות רדע"י  שידרש ככל :ינקלרים(תזים )ספרמ –ית י אוטומט מערכת כיבו  7.2.3  

 . חותנחיות יועץ הבטיי והו יבת הכ: יש. לפי דרישות רשוותכולתן   כיבוי  זי לרבות ארגכיבוי  ת ו מדע 7.2.4  

 הבטיחות.  עץיו בוי והנחיותכיות השע"י ר רשככל שיד גלאי עשן: 7.2.5  

 םפי תשו מ םבשטחיבוי י נות כארו ו  רנטים()הידרזי כיבוי , באש י כיבו ו  ילוי ג כותמערלרבות הכבאות,  י סידורכל ערה: ה     

 . כמות לפי דרישות רשות הכבאותו מיקום  ,פרטיים או     

 יש.  :יםבחניונ ור מאולץ אוור 7.3 

 ן. אי: הדירות(ת להזנ ) מרכזית מערכת מיזוג אוויר 7.4 

 . אין רים:ימוש הדיי שים ל/ויר בחדרמערכת מיזוג א 7.5 

    הכניסה דלת ליד הקרקע מתבקו מוקמוי דוארה  תבותי יקום:מ י.אר שגו לדו 1הבית, ועד לו 1דירה, לכל  :רתיבות דוא 7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תקנות פיל םאלומיניו חזית תבעלו יוויה   ,בנייןל   

ן  יי בבנ יםדייר ימוש כלל הים לש/רחד ותפים(,שים מקבחל)ורה מערכות תא מים, מאגרים, ת מסניקה ומשאבו ותערכ: מים אחריםקנמית 7.7 

 .ציםהמתכננים והיוע כניתות לפי מיקום וכמות: .וכו'  ת הבנייןבים לטווכסמ נייניםבבאו  ם,יוכסמ ניםיי ת בנולטוב  

 

 שתית חיבור המבנה למערכות ת .8

 מית.המקו תוהנחיות הרש לפי :חצרל  פרדנ ונה מיםמיש;  :לבית שי ראמונה מים יש;  :י רכזר לקו מים מבו חי  8.1  

 ש. י  כזי:מר ובור לביחיב 8.2  

 ; יש. הוראות חברת החשמללבהתאם  ,רשת החשמלניין להב ורחיב 8.3  

 . וניםלחב' הטלפ הדירהחיבור ל כולהיתר(: לא ל השבק) והבניה תכנוןבהתאם לתקנות ה  :לפוניםהט בור הבניין לרשתלחי  הכנה 8.4  

   (.3.7.10 ף עיס ה גם)רא דנה בלבהכ .אין (:טאינטרנ/הלוויזי )טורת שקלרשת ת ן יחיבור הבני  8.5  

 בפועל  עבודות שביצועםמחיר הרכישה. ב םכלולירכי גישה, ז, דויק ומכים, נ מדרכה, קירות ת : כביש,רשבל במגגו וח כללי התי פ 8.6  

 .יות החברהרם באחומית אינע"י הרשות המק ה שעי  

 . בד(בל  3,4נים יבבני ) -דחסנית יידים,נ  מיכלים :רמיחזו  /ר אשפהדבח 8.7

 . יש :פהאש ורלמחזיקום מ

 .בלבד ותקומ  יבבניין רב  ,יש :המגוריםומות בק מתי קו  ופתחוט( )ש פהשא חמצנ

 . הרשות המקומית "יע: פינוי אשפה
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 ( גרשמ בכל) תףרכוש משו  .9

 : משותףהרכוש ה תיאור 9.1 

 . ם בתוכנית המכרפיתכמשו ם סומנואב: ניה משותפיםחמות מקו  9.1.1   

 . ןאי: (חלקית הפתוח ים,ועמוד  סהכני מת קו ) יתחלק תולשמפ קומה 9.1.2   

 פי החלטת בחברה.ל: ירותדמחסנים שאינם צמודים ל 9.1.3   

 ;   מ"ר 20-ות מחפלא  :3,4 ניםבבניי  ;מ"ר 14-מ לא פחות :7,8 יםניי בנב. שי: מבואה )לובי( בקומת כניסה 9.1.4   

 .  יש: )לובי( קומתית אהו מב 9.1.5   

 ; 2 :3,4 ניםבנייב;  1 :7,8נים בבניי  (:ר)מספ תגו מדר חדרי  9.1.6   

   ; 3 :3,4  ניםבבניי ;1 :7,8ים נ בבניי: תספר מעליו מ; : ישמעליות: יש; מעלית פיר 9.1.7   

 יש.: על הגג םעל ידי מיתקני סתפולק ההח פחותל :ףותמש גג 9.1.8   

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

 אין. : דר דודים משותףח 9.1.10   

   תכסממו ותוש רשדראחר שת  ל מיתקןכו,  ותת סולארירכומע :( כגוןשותפותמ וא /ויש מערכות טכניות )פרטיות : ל הגגנים עתקמי  9.1.11  

 ן. יהד י כלעל פ   

 . שי  ;לא גינון לשטח  .: ישומי המגרשפתוח בתח ושטח רצח 9.1.12   

 אשפה  ורוחדרים טכניים, מרכז מחז רתות תקשות לרבכו חדרי מער: וש משותףהבית שהינם רכ ם שלפי ם נוסוחלקי  יםקנמית 9.1.13   

  המכר.  יותתוכנש משותף בוככרם ימנ מסוה ה,אחרים במפרט ז םרקיבפכמפורט ופה  ומתקני אש   

 

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

 ט(.)מילו  ,תגו מדר י /דרח 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 .שותפתמ גישה לחניה 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה.  9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 על הגג. (םיתפשומה) וניםהשת אל המיתקנים ו דרגמ ישה מחדרג 9.2.6  

 .דר מכונותת אל חו גגישה מחדר מדר 9.2.7  

 . ים(תפ)משו  ני/יםכט יםדר/תי לחלובי קומ מ מדרגות או  ה מחדרגיש 9.2.8  

 .על הגג םמשותפי  תקניםמי וס על ידי התפ –גג חלק ה 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 . מוגנים בדירות( ביםרחיש מ  -ין)א .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 ף. כוש משותכר"י החברה עוגדרו ככל שיוחלקים ם טכניים  , חדריתו מעט חניות פרטילון חני  קומות: חרא לקח 9.2.12  

 

 משותף  יתב 9.3 

 ת  בביירה בבית משותף או דר חוק המכר דירות(, המוכ –לן )לה  1974 – דל"ירות(, התשהמכר )ד לחוק 6ם לסעיף בהתא ()א  

 המצוי  של התקנון   אהמשנה הור  בטל אומ להחיל על הבית ודעתו שבעל הבית א לשחן ו קנף והת ותלהירשם כבית מש ועדמיה    

 ו עניין; ואלה העניינים:אות על פרטיםר המכ לחוזה או לצרף  יב לכלול במפרט, חילןים לההמנוי  יםינ עני מן ה ת לענייןחסהמתיי    

 משותף;ש ההוצאת חלק מהרכו (1)    

 ; מוד לדירהצה ף ותש המרכוש ב שיעורו של החלק (2)   

 יו; אלבים בקשר ים המחו שותף ובשירותית הבית המבהוצאו תשיעור ההשתתפו (3)   

 ל הבית המשותף; ניהור ת בדבהחלטו לתקברי סד (4)   

 לחוק המכר דירות;  ()א3כון בצו בדרך האמור בסעיף שר השי שקבע חרכל עניין א (5)   

 ב  ר, כמי שהתחייבחוזה המכהאמור  ף ( יראוהו, על אאן )קט  ף ויים בסעינמ ה יםניי מהענ יןר פרטים על עניסא משלמוכר  ב()  

 המשותף.   יתל הבע יחולוניין ע ו ות י אי לגבנון המצו תק שהוראות ה    
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 צמוד לדירה: שותף הכוש המברשל החלק  ו שיעור 9.4

 . ויותש הר שתאם לדריבהתין ובכפוף לשינויים ערקבהתאם לחוק המק

 

 :הביתבר ניהול  דת בטו להחקבלת רי סד 9.5

 . 1969 -תשכ"טמקרקעין הבחוק ה עהיה על פי הקבוי 

 

 :יבים בקשר אליו מחום הירותי ובש תףו המשת הבי ת פות בהוצאו עור ההשתתי ש 9.6

 ת נויים בהתאם לדרישת הרשויווף לשיין ובכפקעחוק המקרלבהתאם  

 

 ה.רבהבלעדית של הח היעתי קבהמשותף לפ  ביתב תרו ו לדיצמדוש המשותף ויוכמהרם ש מוצאימגרהחניה שבתחום ה עמדות .א

 חברה. ה לת שבלעדיתה היעבי קלפתף שות שבבית הממדו לדירוצתף ויומשוו מהרכוש הסנים יוצא המח .ב

 לעיל(.  9.2.9ף ור בסעיאמט החלק כעגגות )למומרפסות  .ג

 ותף.  המשמוצא מהרכוש  במגרש( ששי)ככל  חדר השנאים .ד

 

 

 שותף. מ ת ההבי ולנציגות ה קונל ו ברשיוע פיםמסמכים נוס א'  ספחנ

   .ליותרות כלעה נספח ב' 

 . ייםוזיכ לת טב      פח ג'נס
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 רות לי הדיעב רו לקונה ולנציגותים שיועבמסמכים נוספ – 'נספח א 

 

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

 ה. רדי הל ת( שיו)חיצונ ותידות כללימו חדרל ל כמידות שלת הכול 1:50 -ה לא קטן מ דימ נה ה בקרדינית התכ 10.1.1   

 בקומה.  תף המשוסימון הרכוש  הכוללת 1:100 -ן מא קטל בקנה מידה את הדירהת הקומה בה נמצתכני 10.1.2   

 ה. מוקבף משות הש הרכו ללת סימוןוהכ 1:100 -ן מקטבקנה מידה לא  תסיויפתכנית קומה ט  10.1.3   

 המשותף  ת סימון הרכוש כוללה 1:100 -מ טן ק לא ה מיד נהרתף בק מת שות; קומו לפות ממוקו ומת כניסה/תכניות ק 10.1.4   

 . 1:200דה ן לקנה מים מוקט וילבצ אלו ניתן לצרף   ; תכניותרתיים מוצמדיםדיושטחים    

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

ת  פתמשו חצרן מוית סללהכו 1:250ידה מ  בניה בקנה תרהי לתבלקת המקומית וגשה לרשוהמגרש כפי שה  תיתכנ 10.1.6   

 ינות צמודות. וג

 

 פיל כל דין לרבות עלם אהתבר, שיש למסור מרי הגימות ולחו ורכלכל המע ושימוש קהאות תחזורה יינתנו הורדיעת מסירת הב 10.2  

 ניין: דירות בע רק המכחו   

 . רםימוג על כיבי הדירהזוקת כל רת שוטפות לתחולופע )א(   

 וויר,  מיזוג א מערכותטיחות, ב מערכותבות בדירה לרירות המותקנות הש תוכעת של מערונמ קה זוותח לתוקה כולחזת )ב(   

 א באלה.יות וכיוצטרומכנ קאלמערכות    

 . דרשותיות, אם נתותקופשוטפות  ותת ואפיון ביקורויר דת )ג(   

 רת קשר. ליצי ןמספר טלפו ו  קספ/רןת יצמולרבות ש, נים בדירהקתו המ ותערכשל ציוד ומת אחריות טכני ותעודו טרפמ ()ד   

 

 רי הגימור של  מחוו ת של המערכוזוקה הוראות תחכנית ות   ה בבנייןרה הראשונמסרת הדידירה אשר לו נ ש ימסור לרוכהמוכר  10.3  

 עניין: ב  מכר דירותהפי חוק  על תובלר דין ללכהתאם ה למסור בביש חוהבניין ש  

 . םעל גימור יןיהבני  רכיבל חזוקת כלתת שוטפות וולפע א()   

 ג  ת, מערכות מיזוות, מעליות בטיחורכמעת בבניין לרבות המותקנו השירותמערכות ל  קה מונעת שלת ותחזותחזוקה כול )ב(   

 .באלהוצא יכיות וקטרו מכנאלאוויר, מערכות    

 ת. רשו נדאם   תקופתיות,שוטפות ו  פיון ביקורותאו רותתדי ()ג   

 קשר.  ן ליצירתפק ומספר טלפוס שמות יצרן/, לרבות המותקנים במבנהכות רעל ציוד ומש תריואחדות עוטכני ותט מפר )ד(  

 מיליה. יסקפספר ומ  טלפוןר יתוח לרבות מספפוה ותהבניין, המערכ תכננים שלוות המצת רשימ )ה(   

 ת בטיחות  כורמע ת,קשור ות חשמל , יתציה סניטר לסטאינל ד שות בלבשותפ מערכות המ( לAS MADE) תודת עכניו ת ()ו   

 ה האמור  רוכש הדיריה על פולמורים הנחיה בכתב סמכים האהמוכר יצרף למ .נה ובפיתוחניות במבערכות אלקטרומכומ   

 נויה.ה( מיד עם מינומשת שונהאהררות )בעלי הדי לועה שת או הקבניתם לנציגות הזמוא רסולמ   
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 הערות כלליות ואזהרות   –ב' נספח 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

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

 . 2010-( תש"ע3ס' נת תק' )ממיתקן לאנט  .2

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

 לקליטה אינדיווידואלית )אק"א(.              

קיים הסדר אחר המבטיח שבכל אם  טת שידורי החובהיתקן לאנטנות לקלימ ת התקנת מחובהחברה רשאית לפטור את  הוועדה המקומית .3

 .תן לקלוט שידורי חובה בלא תשלוםני דירה יהיה

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

 עוברות. 

ל( )ברז וכן התחמצנות מינרלים  ,"עיניים" ים,גידבדלי מרקם, גוון, יתכנו תופעות טבעיות כגון: הף לתקנים, ובכפו יצוף וחיפוי טבעית, ברבאבן  .5

 המקצוע  ולכללי התקינה לדרישות בכפוף  הכול .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות בחיפוי קירות . יםם הישראלי מידות לא פחות מהנדרש בתקני בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( ב .6

 .)גרונגים(

מי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות תחוים ב/להעמיד שטחודגש כי באם תידרש החברה ק י למניעת ספ .7

ובזכות  לצורך גישה, כן ןמוש במתקני הבניי לרבות שי ה מתחייב לאפשר גישה חופשיתהמשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונ

 ים אלו. פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין שטח אלוופים כן יהיו ג ת הקרקע למעבר כבלים. כמוועוהשימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצ

 רות. ות או סגוים או רעילים, באריזות פתוחחל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפ  .8

ין.  בניכלל הורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים  , קיכול שיהיו תקרות מונמכות  רכשו ע"י הדייריםשי  שקיימים(,  )ככל  במחסנים .9

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

אך לא   ים ליצור הפרעהיית כביסה, מקטינים החלל ועלולם יותקנו באזור תלהאוויר באדוד המים החמים ויח' מיזוג  של    מםמיקו  .10

 הקבוע במפרט. מן פחות

עומדת בדרישות זוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם מי ערכותבאם יסופקו ויותקנו מ .11

 התקנות לרעשים ומפגעים. 

כת  בדירה, והרוכש ירצה להתקין מערכת מיזוג אוויר לרבות הנמ (מטית )ספרינקלריםאוטוי אש קיימת מערכת כיבו ויתכן ויל  הוא .12

 ספרינקלרים )ראש/י המתז/ים( להנמכת תקרה זו. ה הת גובתקרה )מסתור(, מחויב הרוכש להתאים א

ת  נהקונה וזאת על מ ירה לרשותשנים הראשונות מעת העמדת הד המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש ה חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב  .13

 .י המרחב המוגןשועשמהם פק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון המובאגרגטים )חצץ(,  אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

  ים, מחסנם, כגון גינות, חניותיתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיי .14

 מיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט. ת פרטיות, מספרן וומרפסו 

עוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל יתכן ו יה,ו החנ או המחסן א דירה, ה תרות ובסמוך לתקר קי ברצפה, .15

 הבניין, ומהווים חלקים משותפים.  

 צוף זה.ברייעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות ים ואפילו דרכי נסם, מעברליברכבים כבדים על שבינסיעה  .16

 מימני )גפ"מ(, למרתפי חניה תת קרקעיים פח ם בגזאסורה הכניסה לרכבים המונעי .17

 ים. /פים במרתף בשטחים פרטיים או משות "מ(,בגז פחמימני )גפבנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מתקן המופעל  .18

  אותה הור[, תגברנ11.12.2017 – 12תכן מהדורה למש]מפרט מחייב מחיר  1להוראות נספח ג'רה בין הוראות המפרט במקרה של סתי .19

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

 . ה ההוראותתגברנ
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 זיכויים   טבלת  –' גנספח 
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