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

 באר יעקב שם האתר 

  
 *E1-4 דירה מדגם 

  
 חדרים  5 מס' חדרים 

  
 4 מס' קומה 

  
 17 מס'   הדיר

  
 "( רב קומות " מגורים ) 1 ין בני / סוג מס' 

  
 205 מס'  מגרש 

 

 זוהר וצפריר שרבט בע"מ

 07.10.2021ך: י תאר
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 תוכן עניינים 
 

 פרטי זיהוי פרק א.
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף 
 .(2.1-2.2קונה רוכש )זכות שה הובעל הקרקע   :2סעיף 
 יין, מחסן וחניה. נב בהדירה מיקום   : 3סעיף 
 אור הדירה. ית   :4סעיף 
 חישוב שטחה. ואופן  שטח הדירה  :5סעיף 
 (. 6.1-6.7ואופן חישובם )  ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את     לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף 
 .(ג-)א ילות ות קבסטי    :7סעיף 
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.   :8 סעיף
 הנדס אחראי לתכנון השלד.מ  טיפר   :9סעיף 

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

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

     גובה הדירה.        : 3.1סעיף 
 הצמודים לה. ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים  2)טבלה  : 3.2 יףסע

 (. 3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה ) : 3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  : 3.4סעיף 
 רשימת דלתות, חלונות ותריסים.  ,(3)טבלה  : 3.5סעיף 
 (. 3.6.1-3.6.8)ם נוספי  ואביזרי אינסטלציה ,ברזים( ואה )כלים,ני תבר ק תמ  ,(4)טבלה  : 3.6סעיף 
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת )  ,(5)טבלה  : 3.7סעיף 

 (. 4.1-4.8מתקני קירור/חימום בדירה )   :4סעיף 
 . (5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )   :5 סעיף
 . נותח ושופיתו עבודות  :6סעיף 

 (. 6.1.1-6.1.6ניה )ח : 6.1 ףסעי
 (. 6.2.1-6.2.8מגרש )פיתוח ה  : 6.2סעיף 

 .מערכות משותפות   :7סעיף 
 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז ) : 7.1סעיף 
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש ) : 7.2סעיף 
 חניה.    תפיץ במרולאוורור מא : 7.3סעיף 
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  : 7.4סעיף 
 ר בחדר/ים לשימוש הדיירים.וג אויזי: מערכת מ 7.5 סעיף
 .ארדו  תיבות  : 7.6סעיף 
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  : 7.7סעיף 

 (. 8.1-8.7חיבור המבנה למערכות תשתית )  :8סעיף 
 . רכוש משותף  :9סעיף 

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )י ת : 9.1סעיף 
 ( 9.2.1-9.2.12וש המשותף )חלקים שאין להוציאם מהרכ  : 9.2סעיף 
 ם(.בית משותף )רישום ופרטי : 9.3סעיף 

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  : 9.4 יףסע
 הבית.    החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף 
 רותים המחייבים בקשר אליו. ישיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובש : 9.6סעיף 
 . ףתם מהרכוש המשו החלקים המוצאי : 9.7סעיף 

 
 חיםנספ

 
 ת הבית המשותף. גוצילנקונה ו מסמכים נוספים שיועברו ל נספח א' 
 . הערות כלליות נספח ב' 

 זיכויים. תנספח ג'   טבל
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 *E1-4 : מדגםדירה  . באר יעקב  שם האתר: 

 חדרים  5 : מס' חדרים   

 17 דירה מס':   

 4 : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   חניה  

 "( ומותרב ק "  מגורים ) 1 : סוג הבניין / ' מס  

 205 מס':  מגרש   

 

 כר" מ  ט ר"מפ 

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( התאמות לכול)                            

 

 

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

                                             ת.ז        :  ין לב

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

 

       מתאריך:

 

 

 פרטי זיהוי     א.
 

   ית בהמשך.מ וקרשות המיקבע ע"י ה :ומס' בית  רחובאר יעקב ב :ישוב .1   

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

 ; 105 מגרש:  ;42  :מס' החלק  .4244 ש מס':ו ג

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

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

 .1019תמל/החלה במקום:  תכניתה  1.2

 

 ת מקרקעי ישראל )ר.מ.י(.רשו :רקעהק בעל .2  

 .חכירה :בדירה שונה רוכהזכות שהק

 .ישראלקעי מקר  רשות :שם המחכיר  2.1

   __  _: תחילת תקופת החכירה    ___ ירה:החכ תקופת  2.2

 

 ( "הדירה")להלן  דירה מס' וקומה: .3

המשמש גם   ממ"ד,  –מוגן דירתי )להלן מרחב ה, שינחדרי  2, ארונותוחדר  הוריםחדר שינה , פינת אוכל ,מטבח, כניסה, חדר דיור בדירה: .4

מרפסת   מרפסת שירות,שירותים )בית שימוש נפרד(,  (,ורים )מקלחתהחדר רחצה  ,(אמבטיה) יכלל חדר רחצה, , פרוזדורכחדר שינה(

 . )יציאה מחדר דיור( שמש
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   שטח הדירה .5

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

 ירה. וץ של הדקירות החברים על פניהם החיצוניים של עוה על ידי הקוויםלוא בתוך המצולע הנוצר  השטח הכ )א( 

   – הלעניין ז

  בינה לבין שטח משותף  הדירה לבין מרפסת השמש,ה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין קיר המפריד בין הדיר  –" קיר חוץ " (1)

 רת.ו תוכנית אחה א דירין בבינה ל בקומה או

 חוץ; במרכזו של קיר ההמצולע האמור  יעבור קורה אחרת  לבין דיר חוץ מפריד בין הדירה כאשר קי

 פני הקיר יכללו את החיפוי.בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר –" חוץ ם של קיר י יפניו החיצונ" (2)

 טחי כל המפלסים בדירה.סכום שה יהירה רה; שטח הדיבדיס  לפכל מבי יחושב ויפורט השטח לגב מפלסית בדירה ר (ב)

 המשטחים המשופעים והאופקיים;   לל האופקי של כלפי ההיטחת בלבד  דירה יחושב פעם אמהלך מדרגות בשטחו של כל  (ג)

 המדרגות. ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט

  1970 –איו ואגרות(, התש"ל נהיתר, ת ה ל)בקשון והבניה התכנ תו רש בתקנואם לנדבהם תללו רק השטחים שגובחישוב השטח ייכ (ד)

 ה )בקשה להיתר(.  ות התכנון והבניתקנ –)להלן 

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיף ותף הצמוד לדירהשמעורו של החלק ברכוש הי ש (ה)

 

 :בלעדי  ן ה באופת הדירמדים לדירה או המשמשים אפירוט שטחים נוספים המוצ .6

ולה(  כוונה למשטח מלא דמוי תקרה )לא פרגוי ה]קירהשמש מקורה  תמתוכה מרפס ._מ"ר______:(1) שמש בשטח תמרפס 6.1

 ._______מ"ר: בשטח, בד[בל לעאחת מ הנמצא קומה

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

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

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4

 אין.  :גג מוצמד לדירה בשטח 6.5

 אין.: (4)חצר מוצמדת בשטח 6.6

 : ח(טשו)מהות  לפרטםי יש דעאופן בלאו משמשים את הדירה ב המוצמדיםנוספים  אזורים,/חלקים/אם יש שטחים 6.7

 יה נמוך ממפלס רצפת הדירה(. מסומן בתוכנית המכר. )יתכן ומפלס רצפת המסתור יה כל שכ :מסתור כביסה

 

נון.  שות המקומית והתקין בקומת קרקע, בכפוף לאישור הרר כשטח משותף חיצוני לבניכממסומן בתוכניות השטח ה: על הערה

רף, שולחנות וכסאות, שימשיות וצלונים וכו' בצורה ובמיקום  חו  גירתים, סדוכנ  :כגון  י וש מסחררשאית לתת שימהחברה תהיה 

 לפי החלטתה.

 

 הערות לחישובי השטחים: 

  על ידי הקוויםהמצולע הנוצר מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך טחה של ; שהרת לדיימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1

של קירות הדירה  פניהם החיצוניים המרפסת ועל של הבנויים  מעקיםאו ה ץוירות החים על פניהם החיצוניים של קרובהע

 הגובלים במרפסת.

הרקיע   לשמש ו/או לאור מידת חשיפתה ראש לקה, בשלמות או בח חשופה ו/או מקורה ,הכוונה "שמשמרפסת " מובהר כי

כדי  בה שיש לה  מחוצהוהן  הקרקע םהן בתחופיזית כלשהי  ות ובכפוף לבנייהחסית לשושנת הרוחכפוף למיקומה בבניין י

 .שיפת המרפסת לשמשחלהשפיע על 

בינו לבין חלק של דירה   המחסן מפרידכאשר קיר  ן בתוספת שטח הקירות;מחס וא בין קירות ה, הוא השטח הכלשטחו של מחסן  .2

 או. במלו רהקי חטיכלל שימחסן גובל בשטח משותף  שר קיר ה הקיר; כארוחב של רק השטח שמתחת למחצית ה אחרת ייכלל

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעובי ץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי, הוא השטח הכלוא בין קירות החותףשל מר חו שט .3

יר  כאשר ק של הקיר; ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחבחלק של דירה אחרת לבין   וריד ביניר המרתף מפר קכאש

 ואו. במל ריקח הל שטייכלף גובל בשטח משותף המרת

המופיע במפרט   חצר בין שטח ה  5%יה בשיעור של עד י, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סט כולל רצחל שטחה ש .4

 שטח למעשה.המכר לבין ה
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 לות:י בסטיות ק .7

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

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

 עיל.ל 4והערה  6.6פורט בסעיף יותר כמ

 .האבזרים למעשהזרים במפרט ומידות האבוכמויות מידות  בין 5%יעור של עד ה בשסטיי  ב()

     

8. 
 בע"מ.  םריכלידקי אסבמילוסל "(:האדריכל)"להלן "  רבקשה להיתשם עורך ה

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

 office@milosarc.co.il :דוא"ל 
 
 

9. 
 . ש. בן אברהם מהנדסים בע"מ   :"(המהנדסלהלן " ) האחראי לתכנון השלד םש

 
 .ביבא תל 120 יגאל אלון : כתובת 03-6959482 :פקס 03-6959382 : טלפון 

 
 info@benabraham-eng.co.il :"לדוא

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה  ב. 

 הבניין או חזית  בבניין, בתנאי שלא ישנו את ם אחריםיק לוח חרותמית של דירות אהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פני    *

 . תף שטחים ברכוש המשו

 . אם יש כזה ישראליהתקן ה כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות *

 

 תיאור הבניין .1

ובמתחם   104,205ם מגרשיתחם אחד מב) יםשרמג 2לל הכואחד ף משות ם הנמצאים במתחםבנייני 3ד מתוך חאבניין  1.1

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

 נכללים בבקשה להיתר בניה זה.

  :אחד מהמתחמיםבכל 

קומות   5ועוד  ע קרהכולל קומת ק ,(105 ש)במגר 6או בניין ( 104)במגרש  5בניין רים, הידוע בשם וגבניין "גבוה" למ

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

 קומות למגורים.  18למסחר ולשירות ועוד 

 דים. וקה/ ומשרמשמש למסחר/ תעססף הונ בניין   נושקת" ומבניין "רב הקולכל כמו כן 

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

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

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

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

 ;ם בלבד, הכוונה למגורי)*(תרו די

 

 חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -"דירה"נאמר, ת" ו ר"הגד 1סעיף  4197 - ד"ל( התשדירות)כר ק מוח יפל )*(

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

 104,205במגרשים  יםניינלכל הב קומות מרתף משותפות

 כינוי או תיאור 

 קומה

חת/מעל  קומות מת

 ה כניסה קומתמפלס ל

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 רותעה סוג השימוש 

 מרתף  תקומ

  1,5לבניינים )מתחת 

 בלבד( 

3- --- 

  ות, ת/ מעלי  ,יתמבואה קומת: יןיבכל בנ

 . מדרגות י/חדר

 . חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים  כללי:

  ומערכות טכניות  מתקניםחדר/ים טכניים, 

לפי דרישת   שרדים(מ /ם/מסחר)למגורי 

 ננים והרשויות. המתכ
ינים אשר  ות של הבניחדרי המשאב 

  יםהמרתף, מוזנ  ות מנמצאים בקו 

 המשותף. המתקן מ

 

מיקומם הסופי של המתקנים  

והמערכות בקומות השונות יקבע  

 . לפי החלטת המתכננים

 

תכן ומערכות שונות הממוקמות  י 

ישרתו גם בניינים  אחד  בבניין  

   .סמוכים 

 --- -2 ף רתמ תקומ

  ות, ת/ מעלי  ,יתואה קומתבמ: יןיבכל בנ

   . מדרגות י/חדר

 . חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים  כללי:

  יכות לבניין )בסממאגרי מים וחדר משאבות 

ומערכות    מתקניםחדר/ים טכניים,  ,(1 מס'

לפי    שרדים( מ ם/מסחר/)למגורי טכניות

 דרישת המתכננים והרשויות. 

 --- -1 תף מר תקומ

  ות, ת/ לי ע ממבואה קומתית, יין: בנ  בכל

 . מדרגות י/רחד

 , ם ני מחס  מעברים,  ת,ו חניות, מיסע  כללי:

בסמוך לבניין   – )טרפו חדר שנאים

חדר חשמל חירום, חדר ריכוז   (,המסחר

  כניותות טומערכ  מונים, מתקנים

לפי דרישת  )למגורים/מסחר/משרדים( 

 המתכננים והרשויות. 

 

 105,206ים מגרשב נייניםלכל הב ותפותשמף מרתקומות 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי ית, מבואה קומתבכל בניין: 

   . מדרגות י/רחד

 . מחסנים ם, י ר בע סעות, מיות, מי נח כללי:

  לבניין   תו יכ )בסמבות וחדר משא מים מאגרי 

ומערכות    מתקניםחדר/ים טכניים,  ,(2 מס'

לפי    )למגורים/מסחר/משרדים(  טכניות

 דרישת המתכננים והרשויות. 

חדרי המשאבות של הבניינים אשר  

ים  נמצאים בקומות המרתף, מוזנ 

 . ן המשותףהמתקמ

 

תקנים  מיקומם הסופי של המ

השונות יקבע  ות מ ו קבמערכות וה

 . חלטת המתכנניםי הלפ

 

ממוקמות  מערכות שונות הו  ןיתכ

ישרתו גם בניינים  אחד    בבניין 

   .סמוכים 

 --- -1 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

 . מדרגות י/חדר

 נים, מחס  חניות, מיסעות, מעברים,  כללי:

בסמוך לבניין   – טרפו)  שנאים חדר

  מס' נייןוך לב )בסמ ר ו ר גנרטדח (,מסחרה

ריכוז מונים,  ר ום, חדחדר חשמל חיר  (,6

  ומערכות טכניות  נים קמת

לפי דרישת  )למגורים/מסחר/משרדים( 

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

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 ה כניסקומת הס למפל

 )ד(  הקובעת לבניין

ת  פר דירוסמ

 בקומה
 הערות ימוש ג השוס

 1 קרקע  ןלבנייה הכניס מתקו

ים, מעלית,  כניסה, פרוזדור מגורים, מבואת 

חדר מדרגות, חדר לרווחת הדיירים, חדר  

אופניים/ עגלות, מחסנים, חדר אשפה/  

לפי   מתקנים ומערכות טכניותמיחזור, 

 יות. הרשודרישת המתכננים ו 

ן  י ב תוח/ חצר משותפת בפי ר גזצוב

 . יםהמגרש 

 1-3 רים מגו תומקו
4 

 מה( קו  )בכל

  רדתית, מעלית, חמ ו מבואה קמגורים, 

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 4 מגורים קומות 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

  לפי  מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות 

 והרשויות.   ניםתכנדרישת המ

--- 

 ה ונם עלימגורי מתקו

 אוז(פנטה)
5 2 

חדר   , לית, מע מתית מבואה קו ם, מגורי

ומערכות טכניות לפי  קנים  ת, מת מדרגו 

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים  

פי  (, ל ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות

 ים והרשויות. כננ המתדרישת 

--- 

 --- --- --- 6 ים רוגומות למסך הכל ק

 נייןקומות בב הכל סך 
 . 9 : 5בבניין 

 . 8 : 6ן בבניי
 )הראשי(.  ניין הקומות לא נכלל הגג העליוןמב

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

 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

ת  דירומספר 

 בקומה
 הערות מוש השיוג ס

 ניסה  קומת הכ

 
 --- קע רק

ים,  , פרוזדור( ובי )ל סהת כני מבוא ם:גורימל

ות, חדר לרווחת  , חדרי מדרגתו י למע 

אשפה   יעגלות, חדר / הדיירים, חדר אופניים

 . (דחסנית, חדר מיחזור)

שטחי מסחר, מרחבים מוגנים  מסחר: ל

 חדרי אשפה. , חדרי מדרגות, )ממ"מ(

מתקנים  , (205ש מגר)ב ור גנרטחדר כללי: 

( משרדים/רמסח/ם י )למגור ת טכניות ומערכו 

 . תרשויו ים והת המתכננרישלפי ד

   בר גז בפיתוח/ חצר משותפתו צ

 . בין המגרשים

 1-3 מגורים קומות 
5 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

מעליות, חדרי מדרגות, מצנחת אשפה  

  מערכותים ו מתקנפירים, )שוט(, מחסנים,  

 ויות. נים והרש יות לפי דרישת המתכנכנ ט

--- 

 4-16 ים מגורות קומ
4 

 )בכל קומה( 

מתית, פרוזדורים,  ה קו או ב מים, ורמג

מעליות, חדרי מדרגות, מצנחת אשפה  

תקנים ומערכות טכניות  פירים, )שוט(, מ 

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 17 מגורים קומות 

  ם,, פרוזדורי מתית מגורים, מבואה קו 

שפה  מצנחת א  עליות, חדרי מדרגות,מ

ת טכניות  רכו ומע   ניםמתק ים,פיר  ,(ט)שו

 ים והרשויות. ננכתמהדרישת לפי 

--- 



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

 

                       _____ ____ _ _                                            _____ _______ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

   , ג' ב'נספחים א',  

 30  וך מת  8 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה  -שתכן מפרט מכר למ /*E1-4  םדג  /חדרים   5ת  דיר /205 מגרש באר יעקב    בע"מ/זוהר וצפריר שרבט  ניה/מסד לאיכות הב

 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

ת  דירומספר 

 בקומה
 הערות מוש השיוג ס

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
18 2 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

מעליות, חדרי מדרגות, מצנחת אשפה  

מתקנים ומערכות טכניות  פירים, )שוט(,  

 הרשויות. ו   יםישת המתכנני דרלפ

--- 

 יוןגג על

 י()ראש
--- --- 

ת,  ים וחדר משאבוי מ אגר ת, מ דרגו י מחדר

מצנחת אשפה  מפוחים, ולאריות, ס  ותכמער

מתקנים ומערכות טכניות  )שוט(, 

)משותפות/ פרטיות(, לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 --- --- --- 18 סך הכל קומות למגורים 

 בבנייןמות סך הכל קו
 . 22 : 1בבניין 

 . 21 : 2בבניין 
 . ( י )הראש ןעליו גג הין הקומות לא נכלל הני במ

 

  :והבהרות רותעה

  .הבניה ים להיתראתהבנו שינויים בטבלה תכיי (א)

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

 )בקשה להיתר([.   

 שמעל קומת הקרקע.ות לקומגרש( בכל מם ) ידר שעסוקה/מחר/תהמס ביטוי פרטני לבניין זהט רינתן במפ לא  )ג(  

 

 : מגורים בכל בניין )ראשי(  ףמשות חדר מדרגות 1.4

   ;1 :5,6נים בבניי ; 2 :1,2נים בבניי   :כל בניין בהמדרגות  י מספר חדר

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

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

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

   ;1 :5,6 יםנבבניי  ;3 :1,2נים בבניי  :בניין כל ב המעליותמספר חדר מכונות. 

   ;8 :6ן י בבני  ;9 :5ן י בבני  ;21: 2ן י בבני  ;22: 1ן בבניי :תלי מעלמספר התחנות 

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

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

א ולכל הת מעקה ועד לתקרתה הבוגמן מראה ורי תותקעל הקיר באחים. אנכי ת חופלב"ם בלו צופוקירות התא י :תאכל  גימור

צבוע בתנור או   לפחות. תקרת התא תהיה צבועה בצבע סופי מ"מ 27ט או שיש בעובי של התא תצופה בגרני תפצרוחב התא. רי

קומת הקרקע  א )בה מלמט ף יהיה מאס :יות/פיקוד המעלית מונמכת ותותקן בה תאורה ישירה או עקיפה. תכוסה ע"י תקרה

 וד "יעד". יהיה הפיקוד פיק רתו נה שלוש מעליות או יהיי מידה ובקבוצה ת. ב(םינ י הכיוומאסף לשנ

 הקומות: בהתאם למספר  נקבעתמהירות המעלית 

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

 . אין מר:עמדת שו  1.6

 

בהתאם לסעיף   ו/או חב' הניהול ןי ינדיירי הב נציגות ע"יבע בת, שהפעלתו תקד שו קיפמנגנון  בעלת ית מעלכוונה ב כי ה מובהר – מעלית שבת" "  ()*

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

  .ילהבשילוב רגמתועשת ו :שיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס שלד הבניין: 2.1

 ; השלד לפי חישובי מהנדס :עובי  .םשים/טרומייועמת ו/או בטון מזוין מאלמנטים  בטון מזוין :מרחו  :רקעמת קת קו קרותפה צר 2.2

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

   .1045מס'  שראליתקן י פיל :תרמי  בידוד ;דהשל סבי מהנד ישולפי ח עובי: .: בטון מזויןרומח :קומתית תקרהרצפה ו  2.3

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  . בידוד אקוסטי:עץיוהלפי החלטת  :בשיטה

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

  השלד. לפי חישובי מהנדס :בי ו עהשלד.  מהנדס  וןתכנ יטון, לפמב זוין, או אלמנטים מתועשיםמ וןבט :חומר :ניין גגות הב 2.4

   .1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי  .הרלוונטיםודרישות התקנים  לפי הנחיות היועץום: טי או שיפועי ניקוז 

  ולמכלבאם  .השלד מהנדס והנחיות יכלן האדריכנו הת ילפ בשילוב רגילה מתועשת למחצה, /מתועשת קירות חוץ: 2.5

 , (אחראו  או בלוק תאי )איטונג ,גבסבלוקי ס, בג תלוחוהחוץ ובצד הפונה לדירות,  מית של קירפניבדופן  ,למחצה עשמתו/שמתוע

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

 .לי ראים הישן התקנכו של מ ירוק" ן תק קירות פנים יהיו בעלי "תו ו  ותצבעי תקר

 גימור קירות חוץ:  2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה. ו/או חיפוי קשיח דוגמת קרמיקה. אבן מלאכותית,  ו/או    טבעיתאבן  :רי יקע ,ציפוי /חיפוי  2.6.1

 ים;  אחר משולב עם חיפויים שכבות( 2טיח ) :טיח חוץ  2.6.2

 קומית. בתאום עם הרשות המים וי ת הציפ וחלוק ון, גוגשנות סוי להאדריכל יהיה רשא  :פוי אחרי ח 2.6.3

  מהנדס   נחיות ה או משולב, לפי ו/ (ו אחרא ו/או בלוק תאי )איטונג ו/או בלוקי בטון  מזוין ו/  בטון  הדירות: חומר:ן בי קירות הפרדה 2.7

 .  1חלק  1004י  ד האקוסטי הנדרש על פי ת" דו בי את שיעור ה יקו  ובכל מקרה יענ   האקוסטי,   השלד והיועץ 

 .כנון המהנדס, גובה לפי תכנון האדריכלמשולב לפי ת  וא /ובטון ו/או בלוק  :חומר וגובה: שיש()ככל  סותמרפן בי רדההפ רי ק

 :מדרגות י /חדר 2.8

אקוסטי לחדרי המדרגות  ה ודהביד  ;הנדסי המלפי חישוב עובי:בטון מזוין או בנוי או משולב.  מעטפת: חומר:קירות  2.8.1

 כל דין.הוראות  על פי ת יבוצעליוהמע

בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון דוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי ))פנלים( כ םיחיפוי בשיפול פנים: חומר:גימור קירות  2.8.2

 הישראלי( עד לתקרה.  התקנים

 הישראלי(.  ון התקניםמכם ירוק" מטע תקן בעל "תו) וסיד סינטטיטיח   ה: חומר:גימור תקר

  רלבנטיים,שות התקנים הרילד צו צמנט לבן בהתאםאו גרניט פורצלן או טרא ורה מאבן נס  ת יהיווהמדרג  ת:מדרגו  2.8.3

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

 .ןיפי כל דל יבוצע ע דרגות והמעלית/יותהמי וסטי לחדר/האק  הבידוד בידוד אקוסטי: 2.8.4

 . 1142בהתאם לת"י  ,(דמתכת ו/או בנוי ו/או משולב )לרבות מאחז י :ידמאחז  /מעקה 2.8.5

   המדרגות. י/ חדרבאמצעות  :עליה לגג 2.8.6

 : קומתיתמבואה )לובי(  2.9

יט  נ ראו ג הקרמיק וא)שיש(   יח, דוגמת אבן נסורה ש קבחיפוי  יהיהם  גימור קירות פני קומתית: חומר:מבואה  גימור קירות פנים

  בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים)טיח וצבע צע יבו מעל החיפוי הקשיח ,לפחות  בה משקופי הדלתותולג ן, עדפורצל

 עד לתקרה.  הישראלי(

ה של תקרה מונמכת לא  רקבמ. לי(שראהי םבעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקני)סינטטי  סידטיח +  תקרה: חומר:גימור 

 .  ורצלןאו גרניט פורה ן נסבא: ריצוף ה זו.רקח מעל תיבוצע טי

 :שיתרא המבואה )לובי( כניס 2.10

לפחות עד לגובה משקוף דלת  וחיפוי קשיח, כדוגמת אבן נסורה )שיש( או קרמיקה או גרניט פורצלן,  :חומר :ימור קירות פניםג

 .(ראליהיש קניםתון הכמ ק" מטעםבעל "תו תקן ירו)וצבע אקרילי  חח יבוצע טיהקשימעל החיפוי הכניסה. 

 או תקרה דקורטיבית.  ו/או תקרת משנה ירוק"(,ן תק וסינטטי )"בעל ת סידטיח + : חומר :תקרהר מוגי 

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

 . למניעת החלקה 2279הישראלי 
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בטון טבעי צבוע  חומר: גימור תקרה:ינטטי. ן סלבימבצבוע ו/או טיח ו/או משולב, בטון טבעי  ה: חני  קירותגימור  :המקור הי חנ 2.11

 מון חניות,ל סיבמסעה לא משופעת, כולמוחלק  בטוןבמסעה משופעת בין הקומות.   בטון  רצפת חניה:גימור . במלבין סינטטי

 התנועה.מספור ושילוט לפי הנחיות יועץ 

לפי   סינטטי דוגמת פוליסיד או חומר דומה,ן בילמטיח + צבע  קירות ותקרה:ם טכניים ואחרים: חדרי ם, לי נ ים למחסר וזדו רפ

 .החלטת החברה

  :חדרים לשימוש משותף     2.12

 ( וכדומה. חדר/ים טכניים )ככל שיהיו

   -בחדרים טכניים  :תקרהר מו גי. (מים וכו' ל,חשמ תארונו  ,)למעט גומחותדוגמת פוליסיד,  יטסינט  עבצב צבועטיח  :גימור קירות

 בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. י. כל הצבעים, ינטטס בעצבבטון צבוע        

 . או משולבאו פורצלן אריחי קרמיקה או טראצו  :גימור רצפה       

 טמונה, לפי היתר הבניה.  הפבורות לאש : שפהאצירת א            

 

  :ותהער

 ראלי.ישה םי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנ יהיו בעלי פנים  ותקירת ו י תקרו כל צבע .1

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

    .לקהחהלמניעת  7922

 

ם מזוגגת, בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת על ידי יניואלומ לת ד יהן תה בנייסה להכני דלת  :ן י י בנכל ל ראשית דלת כניסה 2.13

   .טרקום ומחזיר שמןינא תכמער

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

 .דלתות פח דלתות חדרים טכניים:  

    בלבד(. 1,2 םיינינבביש ) :מתי י קודלתות לוב 2.15

 .יש :םי פתו מש וחלקים   חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ,ותות קומתי ות, מבואג רדמ דרלובי, ח ,ן יינבכל ל הסבכני , התאור 2.16

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

   .תקומתי הא מבו/גותור בחדר המדרהדלקת  אהדירה ל ךומת

  האדריכל. עיצובי בלבד(  בגוון לפי ונ יצחה פח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר )בחלקם חומר:ם: ומי גז  ל,שמות חארונ 2.17

  או מחסן,  נפרד לכל  ההתקנת מונ ופיןאו לחיל חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד, :דירתייםתאורה במחסנים  2.18

 . טתומוכר והחלבחירת ה י"פעסן ך המחשויליו מירתי אדהלמונה          

 של הבניין/ים   הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף  : יש.שותפותיות מכנומרטלמערכות אלקלתאורה ו חיבור חשמל  2.19

 מוך  סיין הנבמוקמו בסמוך ו/או יבבניין ה  אך ימוקמו  תו הבניין,ישר  לפי תכנון מהנדס החשמל )יתכנו מערכות משותפות אשר  

 ף לאישור הרשויות השונות(. ופין, בכני הבגם  וישרתו  

 ן יותקן מספר בניין חיצוני ומואר. עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית. ייהבנ בחזית מספר בניין: 2.20

 

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

 רה*: גובה הדי  3.1

 .מ' 2.50-מת חופ לא התקרהחתית ד תף עו צ פני הרי גובה הדירה מ   

 מ';  2.05 -: לא פחות מגובה חדרי שרות ופרוזדור   

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

 ירה בשטחדהמקרה גובה בכל למעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. הערה:  *

 הקבוע על פי דין. ינימלי גובה המ ה מןפחת א ינות לי התקעל פ הריחלקי ד הקבוע לגבי יהמינימל
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 המשמשים אותה.בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  וגימורים םי רדרשימת ח – 2טבלה מס'  3.2

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

 (1)תחומר קירו תיאור 

 ( 2)ותקרות גמר קירות 
 (4)ומידות אריחי חיפוי

 ( מ)בס"

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 בשקלים חדשים 
 תרועה

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

 . שך ערות בהמהבראה פרוט  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  בטון,  חדר דיור 

 ( 1)ון י בטבלוק  בטון,  מטבח 

 ןאי ( 3)ה אר ( 2) ראה

 ך. רות בהמשפרוט בהע ה רא

 ןאי ( 4)ראה  חתון ת חיפוי מעל משטח ארון  

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  בטון,  פינת אוכל 

 . משך רות בהבהע וט ראה פר אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  בטון,  פרוזדור 

   חדר שינה הורים 
 ות ונ ר א חדר  ו 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ה אר ( 2) ראה ( 1)בטון בלוקי  בטון, 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)וקי בטון לב , בטון  שינה   י חדר 

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

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

 ר רחצה כללי ד ח 
 ( )אמבטיה 

 ( 1)וקי בטון לב בטון, 

 ןיא ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . בהמשך ה פרוט בהערות אר

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

 הורים חדר רחצה  
 ( מקלחת ) 

 ( 1)בלוקי בטון  בטון, 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . בהמשך ראה פרוט בהערות 

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

 ( 1)בטון, בלוקי בטון  ם תי אורחי רו שי 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 שך. מ הב וט בהערות פר ראה

 אין ( 4)ראה  לןגרניט פורצחיפוי 

 . ת בהמשך ראה פרוט בהערו  אין ( 3)ה אר ( 2) ראה ( 1)ון, בלוקי בטון טב ת מרפסת שרו 

 אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף  ( 1)בלוקי בטון  בטון,  מרפסת שמש  
 . 2.6ראה סעיף יר חיצוני וי קחיפוי/ציפ

 . ראה גם פרוט בהערות בהמשך 

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

   י ת ר די ן  מחס 
 סן מוצמד או מח 
 ( שהוצמד   )ככל 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  בטון, 
תכנון  עובי קירות מחסן לפי 

 ולפי כל דין  האדריכל/המהנדס 

 

 לטבלה: ת הרו והבהערות 

  :חומר קירות ( 1)

 להלן:  יםנאתב סגבחות בלוקי בטון תאי/בלקי גבס או לו/ן/בלוקי בטוןטוב :מיהיו עשויים   בדירה קירות ומחיצות הפנים

 מ"מ לפחות. 0.6לים יפפן הפרועובי דו -

 מ"מ לפחות. 70ים פרופיל רוחב ה -

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

 מכל צד של מחיצת הגבס יהיו אחד מאלה:

ל  פה בעיגשופר לנפחות, מחוזק וממ"מ ל 15.9ובי ת(, או לחילופין לוח בעלפחות )מחיצה דו קרומי   מ"מ 12.5ובי ות בעלוח 2 -

 (. ק"ג/מ"ק לפחות 1000צפיפות גבוהה )
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 פרטי הביצוע יהיו בהתאם להוראות ומפרטי היצרן/ספק הלוחות. 

 . רטיואת התאמתם למפבכתב  חות יבצע פיקוח צמוד אחר התקנת הלוחות ויאשרפק הלויצרן ס
 

ת אלו ניתן שמעטפת הפנים של קירו ,ת למחצהמתועשת / מתועשה טהישב יםבוצעבבניה רוויה, כאשר קירות החוץ מ :קירות חוץ 

בידוד ": 1045נטית לרבות בת"י בבתקינה הרל או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידהבלוק בטון עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס,  תהיה

 ון. קי בטול" או מב"כעמידים למים רןהיצ י"ע דריםהקירות בבלוקים המוג יבנומקרה  רחצה בכל בחדרי, רהבכל מק(. " םיבניינ  תרמי של
 

 :תקרות/גמר קירות ( 2)

 בהתאם יהיהיה של הקירות. במרחב המוגן הגמר  + צבע אקרילי או בהתאם לחומר הבנטיח : בבניה קונבנציונלית יהיה, גמר הקירות

 : לבן. גוון  .לי אקרי+ צבע  העורף  דת פקוהנחיו ל

 : לבן. ון ו ג  .+ צבע אקרילי העורף וד קפ הנחיותל בהתאם מר יהיהן הגגומהב במרח+ סיד סינטטי. טיח  :מר תקרותג

 ן. : לבגוון  .אקריליללא חיפוי(: צבע  )בתחום ושירותים קירות בחדרי רחצהגמר 
 

 :גמר קירות במרפסות

 שלום נוסף.  לא תכלל החזיתות לדוגמת גמר הקירות במרפסות יהיה כ

או בנוי   הרלבנטייםם שות התקנילדרי תמית התואיום משולב עם זכוכמינאלומעקה  .(רתע אח)באם לא נקב :עיצוב מעקות המרפסות

 כדוגמת החזית. 

 . וק" מטעם מכון התקנים הישראלי כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן יר

 

   :ריצוף ( 3) 

 נטיות. קינה והחקיקה הרלבהת  שותבדרי דמוהעא'  צלן )גרניט פורצלן(, סוגותקנו אריחים מסוג פוררה יחדרים בדיות המערכל לכ 

 יפוי קשיח. ס"מ לפחות, אלא אם כן צוין בגמר הקירות ח 7ובה קף הקירות מחומר הריצוף בגיצוף יכלול שיפולים בכל הירה

  .צורך בשיפוליםח אין במקומות בהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשי

תואמים  כל סדרה הנים מ ו וגמאות/גדו 3-ת של ריצוף ודרוס 4ות, חפה כלה, לל מידת אריח, המיועד לריצוף, המוכר יציג לקונכל

 היר ניטרלי. נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בגוון ב מאות/גווניםלדוג

  יו למיה )להמוכר יציג לקונה בחירה בין שני גוונים של רוב(.  LAPPATO" )לקיתבריק חלפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור "מ

 .אפור כהה אפור בהיר והאחרת בגווןון וגאחת ב. פוגות, בין אריחים( -ים מישק

  "י אישור והצהרת הספק( אינו ניתן לאספקה )עפ    ס"מ  45/45במידה ואריח לריצוף במידות    
 לן:ט לה רו פ מ כ  לופי חייב להציע לקונה סדרה נוספת או מידות אריח ח   יהיה אולם   ות אלו ח במידהמוכר יהיה פטור מהצגת ארי 

   )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המוכר( :   

 .במידות חלופיות בנוסף אריח     א. 

 צוף ות של רי סדר  5כל הפחות,  ר יציג לקונה, ל המוכל מידת אריח,  לכ  לכל מידת אריח המיועד לריצוף, כלומר    ריצוף נוספת של  סדרה   ב.   

 יר ניטרלי;לפחות אחד מהם בגוון בה בשימוש בדירות מגורים,    ים צים ושכיחנפו  ם י נ אות/גוום התואמים לדוגמווני ות/ג דוגמא  3-ו           
יט גרנ)   פורצלן ג  ם מסו יחי ר א.  סוג א'   . מ ס"   60/60במידות  אריחים  (: סותומרפ ים, שירות דרי רחצהעט ח)למ בכל הדירהריצוף  -

 .לפחות   R-9להחלקה    ת וד התנג  ת ג ר דנטיות וב ב קיקה הרל ודרישות התקינה והח  2279ת"י  רישות  ומד בדהע.  ( ורצלן פ 

מסוג   סוג א'. אריחים ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45 יר ממידות לבחירת הדי : מרפסת שירות/שירותים/י רחצהריצוף בחדר - 

 בחדרי  -  נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה ב הרל   והחקיקה התקינה ודרישות    2279  "י העומד בדרישות ת  . ( ן גרניט פורצל)   ן פורצל

 .לפחות   R-9בשירותים  ,  לפחות   R-11פת תא מקלחת  צ ר וב  , ת חו לפ   R-10  ה צ רח 

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

  ות. לפח R-10   ה דות להחלק נטיות ובדרגת התנג בישות התקינה והחקיקה הרל ודר   2279רישות ת"י  מד בדהעו 

 . אריחים במידות עפ"י בחירת המוכר (: שהוצמדככל דירתי או ) צוף במחסן י ר -

 

  רות:י קחיפוי  ( 4) 

דרה התואמים  ם מכל סדוגמאות/גווני 3-סדרות של ריצוף ו 4 הפחות, לכל לקונה,לכל מידת אריח, המיועד לחיפוי, המוכר יציג   

 מהם בגוון בהיר ניטרלי.   ת אחדוחרים, לפוות מג רי דבם בשימוש חילדוגמאות/גוונים נפוצים ושכי



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

 

                       _____ ____ _ _                                            _____ _______ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

   , ג' ב'נספחים א',  

 30  וך מת  13 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה  -שתכן מפרט מכר למ /*E1-4  םדג  /חדרים   5ת  דיר /205 מגרש באר יעקב    בע"מ/זוהר וצפריר שרבט  ניה/מסד לאיכות הב

 

לוי  )למירובה  גוונים של 3המוכר יציג לקונה בחירה בין (.  LAPPATO) ר "מבריק חלקית"לפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימו  

 .ור כהה ולבן, אפבהיראפור  ניםיחים( בגוופוגות, בין אר – קיםמיש

 

ת  בהסכמהמוכר יהא רשאי להציע, ס"מ.    30/60במידות  .  ( רצלן ו פגרניט  )   פורצלן סוג  ים מ ח י רא סוג א'.  :ושירותים רחצה י /בחדר -

 ס"מ ללא שינוי במחיר הדירה.  33X33ס"מ,  20X50פות ות נוסבמיד במידות דומות למפורט וכן  יחים, ארנההקו

  -ל החיפוי ועד לתקרה עמ .לפחות תלגובה משקוף הדלבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד דות במי בחדר/י רחצה רותי קיחיפו

 טיח + צבע אקרילי. 

 בע אקרילי. ירות: טיח + צ בקו   וי החיפ מעל  מ'.  1.50ה עד גובה  בחדרי הרחצדות כמפורט רותים חיפוי קירות במייבחדר הש

ח ט שאורך מ   ל כפחות ל ס"מ ל   60בגובה  וג א' במידות לפי החלטת החברה.  יל או פורצלן( סמיקה )רגאריחי קר :  מטבחחיפוי ב - 

יפוי ל החנור וסביבו בקו הסף העליון ש הת ואם מאחורי  חיפוי קירות ת   -  BI.  כאשר התנור אינו ביחידת  ( ארון תחתון   ודה )מעל העב 

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

 הקירות.  ה זהה לגמרקרמיק יוחיפו  יט סאקו ולל בידודמובנית כ סגירהלצנרת גלויה תבוצע 

י מעבר מים לחלקיעת למנ םינטי בהרל דרישות התקנים כל דין ולפילפי הוראות הרצפות והנקזים באזורים רטובים יאטמו הקירות, 

 חדרים סמוכים. ו/או  בניין

 

  הערות:

 התקנים הרלבנטיים למניעת מעבר ות יש דר דין ולפיהת אוטמו לפי הורייא רטוביםים ההנקזים באזורהקירות, הרצפות ו יטום:א

 . מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.   

 . ס"מ 2 -עד כייתכן הפרש של  ,חללים סמוכיםבין ל  ומרפסת שרות, "דה, ממצחחדרי ר  ה,סה לדירבכני – הפרשי מפלסים

 .בגובה לפי כל דין)מדרגה(  מונמך/מוגבה ףיתכן סגג, /ות שמשלמרפס ביציאה 

 גובה "אריחים שלמים".  דעו ת, אלפחולגובה המצוין בטבלה עד גובה חיפוי הקירות יעשה   - תו חיפוי קיר  

  חברה. , לפי החלטת ה ס"מ   60  -מ   פחות   ן באם יש פינות קמורות שאורכ   , PVCניום או  יבוצעו פינות מפרופיל אלומי   –בחיפוי    פינות   פרופיל 

 הריצוף בדירה.  שלש ו/או הברקה וטילבצע תלא החברה למניעת ספק יודגש כי  - ליטוש/הברקה 

 כר, וככל שתותקן   במדויק ו/או בכלל, בתוכנית המ ,תסומן בהכרח החלטת החברה, מובהר כי לא יפ ל תקן,תו באם– , קורה/ותרגולהפ 

  ו/או משולב, לפי תכנון האדריכל.ם ולומיני ו/או א פלדה וו/א וןו בטא/ו עץמ תהיה עשויה        

 למערכותרון מטבח, ארונות בגב אפים, וח זיתות מלמעט בשולי קירות וחס"מ לפחות,  7בגובה   ,ר הריצוף מחומ (ם)פנלי –שיפולים 

 א קיטום פינות )גרונג(. ואזורים טכניים. חיפוי ושיפולים, לל

נדרש   לריצוף טראצו .תלפחו מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(נדרש  חיפוי,נים לריצוף וקת ת ה ושידר לפי – מרווחים )פוגות(

 מ"מ לפחות. 1 מרווח של

 

 (במפרט מכר זהסעיף אחר ב  או צוין כך בטבלה  ת לעיל יותקנו בפועל רק אםלגביהם יש התייחסות בהערו  יםנקיוד ומת)מובהר כי צ 

 

 ארונות: 3.3

   תחתון: מטבחן ארו    3.3.1

הכנה לכיריים   ,להתקנה שטוחה של הכיור םי א תמדלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח הלול ן יכרו הא -

 ח כלים. גז לבישול ונקודת חשמל להצתה(, הכנה למדידת נקו פתח מתאים להתקנה שטוחה,  ךות וחית)תושבו  מובנות

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

  ס"מ מעל פני הריצוף.  90-דה יהיה כוטח העבשל מש גובה סף עליון •

עת רטיבות של תחתית  למני םיעמיד למס"מ ובחיפוי  10-הגבהה בנויה )סוקל( בגובה של כ תותקן ןור בתחתית הא •

 ון.האר

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

 חות.מ"מ לפ 5-6ט( בעובי )דיקד לבו מעץ גב הארון יהיה •

 לוחות פוסטפורמינג.   / MDF/דלתות הארון תהיינה עשויות מעץ לבוד )סנדוויץ(  •



 מותנה בהיתר בניה 
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   , ג' ב'נספחים א',  

 30  וך מת  14 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה  -שתכן מפרט מכר למ /*E1-4  םדג  /חדרים   5ת  דיר /205 מגרש באר יעקב    בע"מ/זוהר וצפריר שרבט  ניה/מסד לאיכות הב

 

לות  ו. המגירות תהיינה בעלות מסילפחות, לכל גובהו ולכל עומק מ"ס 60חב הארון יכלול יחידת מגירות ברו •

 מתכת. טלסקופיות מ

ארון, יותקנו פתרונות מכניים  הנה של דת הפילא יותר. ביחי רש ונדאם  לבד,ארון המטבח התחתון יכלול פינה אחת ב •

 ק קורנר או שווה ערך. מג'י תמגנשלף כדו לאחסון

 המפורטים להלן:  לרכיביםתאם הב  בח יהיוסוגי ציפוי ארונות המט    -

 ות מתכת.פורמינג. ידיציפוי חיצוני: פורמייקה / פוסט •

 . קהרמייו פוציפוי פנימי וגמר מדפים: מלמין א •

 או הספקים שיבחר המוכר כמפורט להלן:/ו רלבחירת הקונה מתוך סוגים וגוונים שיציג המוכ ויו יהיוגוונ סוגי הציפוי   -

בגוון   מהם בצבע לבן ואחד מהם ים שונים לבחירה, אחדגוונ 5י הקונה לפחות פנציג בהלהמוכר  ציפוי חיצוני: על •

 ניטרלי. 

  ציפוי פנימי: בגוון לבן. •

המוכר להתקינם, על  אל. החליט הדייר שלהחלטת הקונהארון תחתון הינם בובנים וכו' מ ל מדיח, תנור  ש נהתק ן והתכנו -

 ללא) הכלים החשמליים המובניםבמקומות שיועדו להתקנת פים, דמדלתות ולספק את ארון המטבח בשלמותו, לרבות 

 הכנות הנדרשות. חללים( לרבות ה

 ;שךראה הערה בהמ מידות: ( 1)  

 

בעובי לא פחות  הטח עבודש מ הלבחירת הקונלכל אורך הארון התחתון יותקן  ור:און: תי בח תחתה מעל ארון מטעבודח משט

ן(,  לפי העניי 1,2)חלקים  4440 דרישות ת"י ל ונהאו שווה ערך(, העקיסר  ת אבןמגית )כדומאבן טבעית או פולימר  ס"מ 2-מ

  תקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטחהותאם להמשטח ייקפם. כל הב ונותהאר ס"מ ביחס לחזית 2עם שוליים בהבלטה של 

עם עיבוד בחזית  וגבהט מנ קנה ללא י להעדיף התקשאיקבע ע"י המוכר )הקונה רשאופן עיבודו  הבגויותקן קנט עליון מ

 ינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה(. א י. לכולל אף מים בכל היקף המשטח ,ח ככל הנדרשהמשט

גוונים   3ציג בפני הקונה י רהמוכצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. שיוגמאות מגוון  דותוך ה מנוק רת הלבחי גוון:

  ן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד(.בא אבן טבעית או לוחות ה )רלי. טיבהיר נ אחד מגוונים אלו יהיה, ולפחות

  

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

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

 א. מ" 2ורך המטבח העליון יהיה מ"א וא 5המטבח התחתון יהא  ןו ראאורך  כלומר,מ"א ארון מטבח עליון.  2 -מטבח תחתון ב

 : ןלרט להכמפוהמוכר יתוכנן הארון העליון  לקבל את הצעתהחליט הקונה 

 פינות. כי ללאיף והמשהארון יהיה רצ  •

אי  נתוב ס"מ 60ארון עליון יהיה  ס"מ לפחות. ניתן שגובה 30ועומקו  תוחפס"מ ל 75גובהו של הארון העליון יהיה   •

 . תהיה כלפי מעלה )מגנון קלפה(שפתיחת הארונות העליונים 

 ות מדף אחד לכל אורכו.יון יכלול לפחארון מטבח על  •

 רישות המפרט לגבי ארון המטבח התחתון.תאם לדיהיה בההמטבח העליון  ן ור איפוי ה וצמבנ  •

     .ח ג'פסנ ראה :וי הכיור, הסוללה, החיפ , משטח העבודה,המטבח ארונותבעד  י ו כמחיר לזי 

 

(, וויץ'דנס) לבוד עץ מ עשויתחתון   ארון שירותים(, יותקןהט בחדר בדירה )למע רחצה יחדרבכל אחד מ רים )ציין(:חאארונות  3.3.3 

   MDF 5ה במים ברמה  ית עמידאו סיבP  310לפי תקןENס"מ לפחות הכולל   80ך מינימלי של או מונח באור יו. הארון יהיה תל

 ב בכיור. מחרס / שיש / ניאו קוורץ משול בודה אינטגרליצירים בלתי מחלידים, משטח ע ,םדפית, מדלתו   

     אין. :החצהר ארון  בעד  מחיר לזיכוי                    
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    :רותעה

מיים  מחושבת פע ון תימדד לאורך קיר המטבח. פינהן התחתוראהמידת אורך . מטר אורך 6 תחתון  מטבח ארון  אורך מדידת (1)

באורך הארונות.  יכללו  תוך הארונותים בשולבמה)למעט מקרר(  ו"בכיריים וכי נור,למדיח, ת םהמיועדי  חללים ך הארון.רו בא

  

קיימים   המטבח תו נלקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארו  ונהעצמי, על הק המטבח וביצועבור ארונות במקרה של זיכוי ע (2)

 צורך תחזוקה.ח/ים אלו ללפת השי לאפשר גפתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש 

 .ההקונ להחלטת נתונה תחתון  בארון  מובנים 'וכו  רתנו ח, מדי של תקנההארון לצורך ה ן כנו ת (3)

 שיועדו  תו מו במק דלתות ומדפים, לרבות, בשלמותו  המטבח ארון  פק אתסל המוכר על ,להתקינם שלא הקונה החליט -

 .דרשותהנ תההכנו  תו ברול ( יםחלל ללא (המובנים הכלים החשמליים להתקנת

 .החברה את הרוכשבו תנחה קבע ובמועד ברה תם שהחו על פי הלוח זמני תלדווח על בחירו באחריות הקונה 

 

 ליית כביסה: מיתקנים לת 3.4

 קן חיצוני לתליית כביסה. ות יותקן מתממרפסת השיר 

               י כביסהחבל 5ס"מ,  160מלי של יבאורך מינ  םיוגלגל (מגולוונות מתכת ) בעל זרועות: )קטנה( ליית כביסהתל ן מיתק      3.4.1

מ  ס" 120-פחת משאורכו לא יותקן מתקן מתרומם ס"מ ובתנאי שי 160-ך המתקן יהיה קטן מורשא תן ני מפלסטיק.

 ס"מ.  800-טבר של חבלי הכביסה לא יפחת מוהאורך המצ

ה.  נת על קיר המבנושמעו מתקן ממתכת מגולושמ ,סת שמשפרמ/ך בחצראפשר שיותקן מתקן שווה ער :גג/לדירות הגן       3.4.2

  . ס"מ 160של  יסה באורך מינימליחבלי כב 5ר. המתקן יכלול לפחות לקיקובע יב ומ המתקן יהיה יצ 

 3הכולל לפחות מסתובב )קרוסלה( עם עמוד  ןקי החלטתו, להמיר מתקן זה במת"ר יהיה רשאי, עפגן הדייבדירת ה -

 וצף.טח מרו למשבע למשטח בטון ו/א יהיה יציב ומקו ממתכת מגולוונת. המתקןם או מיניוולאמ קפלותזרועות מת

 . UVינת ם לקרו איכותיים, עמידיבכל המתקנים החבלים יהי  3.4.3

בתחתית  ס"מ. 60-ה לתליית כביסה לא יפחת מיש הנ . עומק5100יהיה מחומר עמיד העומד בת"י מס' יסה: ר כבמסתו  3.4.4

 המשטח של ליוןפלס עהבניין. מל הגשם שמערכת איסוף מי הפרדה מבטון שינוקז ל יותקן משטח הסיתור כבכל מס

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

 .מ"ר לתליית כביסה 1.7 לש י יות במסתורי הכביסה ובתנאי שיישמר שטח פנו מערכות טכנניתן לשלב  3.4.5

 

  נוספות בהמשך. . ראה גם הערות()מידות בס"מ  ים בדירהונות ותריסל ח ,ת דלתותרשימ – 3טבלה מס'  3.5

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 ת/ אחר( מתכ

  )ציר החסוג פתי
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

  תכמות ומיד
  תחפה

 רוחב( )גובה/ 

חומר )עץ 
  יום/ומינאל
 כת/ אחר( מת

ה  פתיחסוג 
כ/  כע"/)ציר

 כיס/אחר( / רר נג 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

רר/  כ.ע.כ/נג
 כיס/חשמלי/אחר( 

 סה כני

1 

 רגילה ר צי  טחוןה ב פלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 105/210-כ

 דיור חדר 

1 

 כ.ע.כ רר  גנ אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 260/225 -כ --- 260/225 -כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   וגג אלומ' מז 

--- 

--- --- --- 

 --- 120/120-כ ---

חדר שינה  
 1 םהורי

1 

 ילה ציר רג עץ

1 

 אלומ' מזוגג 
 .ע.כ ר כנגר

משולב בקיר  
 מסך

1 

 ה ידניילגל ' אלומ אלומ' 

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

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 ת/ אחר( מתכ

  )ציר החסוג פתי
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

  תכמות ומיד
  תחפה

 רוחב( )גובה/ 

חומר )עץ 
  יום/ומינאל
 כת/ אחר( מת

ה  פתיחסוג 
כ/  כע"/)ציר

 כיס/אחר( / רר נג 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

רר/  כ.ע.כ/נג
 כיס/חשמלי/אחר( 

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  

 ה חוץ פתיח

1 

 אלומ' מזוגג 
חיות  הנ לפי

 הג"א 

1 

 .  ע.כ.כ  רנגר ' ומאל אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 80/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

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

          .הנחיות הג"א 
--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני מ' אלו  אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

 4חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 .כ כ.ע   נגרר אלומ' מזוגג 

1 

 דניי לה גלי  אלומ'  אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

ח. רחצה  
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

צה  ח. רח
 םהורי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ר רגילה י צ

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ

שירותי  
 אורחים

1 
 +  ץע 

 אור  -צוהר/צו 
 ציר רגילה 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ

רפסת  מ
 שרות 

1 

 יר רגילה צ עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

   כ.ע.כנגרר   ' אלומ אלומ' 

 170/105-כ 170/105-כ 80/210-כ

 י  רתדימחסן 
)ככל  

 שהוצמד(

 ח עץ/פ 1
החלטת  י לפ

 ברההח
 ילה רג ציר

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/200 -כ

 

  :ואחרות טבלהל ערותה

 ניגררמשתפלת,  לה+רגיפתיחה =  )דרייקיפ(סב נטוי , (ימשתפלת )נטו = פתיחה קיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר= אלומיניום,  אלומ'  :רי מיליםביאו  .א

מעלה,  = תריס נגלל כלפיגלילה  ,על כנף קבועה בתנועה אנכיתת חא= כנף גיליוטינה ר, יכיס( בק) ומחהוך גאו לתנף ו/= כנף נגררת על ככ כ.ע.

   .ו/או חשמלי י()ידנ מצעות רצועהבא

 תות/הדל ת בדירה תתאים לסה"כבד שהכמות הכלליבלו בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאויע פום יכולות לה, משותפים לשני חדרידלתות/חלונות .ב

  טבלה.ב ותצוינחלונות המ

ים הננעלים  ת בריחים חבוייטחון( בעלת מערכדלת מגן מפלדה לכניסה ראשית )בתאם למפורט להלן: תהיה בה -גורים לדירת המ כניסההת דל .ג

  צהעינית הצ נוסף,סגר בטחון פנימי   להלן: וכמפורט 5044מס'  ל התואמת לתקן ישראלימנגנון גלי ידופעלים על ילפחות בארבעה כיוונים ומ 

 וף בניה מפלדהמשק  .ומספר דירה תחתון, מעצור דלת מברשת סף  , נעה ו"רוזטות"ידית   נדר,ם, מגן צילימערכות צירי , (פיתסקולטמית/ורפנ)

 ון לפי בחירת המוכר. יסה תהיה בגמר וגו שקוף יהיו בצביעה בתנור. דלת הכנמהכנף הדלת ו מ"מ לפחות. 1.25ל מגולוונת בעובי ש

על  23רים תהיינה דלתות לבודות בהתאם לתקן ישראלי מס' ות הכניסה לחדלת ד למפורט להלן:אם בהת יהיו  יםור המג ם בדירתני הפות דלת .ד

  כנף ס"מ לפחות.  7 ומר עמיד למים בתחתית הדלת בגובהחמהתקנת קנט  . הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללויחת ציר רגילהחלקיו ובפת 

חוזק, אקוסטיקה, קיים,  –היבט תפקודי בכל  וי אחר שווה ערךסבורד ו/או מילפלקוי לעם מית גרל מסים עמודבקוחות לת תהיה עשויה משתי להד
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 –דבקים לפחות. כנף הדלת לרבות לוחות וה םיצדד 3-ופה ב)קנט( מצ –והמשקוף. היקף כנף הדלת  אמה לסוג הדלתצירים יותקנו בהת אחר. 

וידיות מתכת משני הצדדים.  מנעולמידות במים, עם תועש המתאים לעי מצונ יפוי חציב ה אוורמייקבפ בע אויהיה בצ גמר הדלתות:ים. עמידים למ

סי אטימה. המשקוף לאחר התקנתו  פ לדלת ויכלול לבשות פולימרי או בגמר ובגוון תואם, בעל ה 23אלי ה בהתאם לתקן ישריהי משקוף הדלת:

: יהיה  ון דלתות הפניםגו ר בכנף הדלת. או-י" וצוהר/צופנו -וספוי "תדמי  יבובול ס, מנערותיםרי האמבטיה, המקלחת והשי יה עמיד למים. בחדיה

חירה  רויות שונות לבשפא 3י הקונה ים שיבחר המוכר. על המוכר להציג בפנוכר ו/או הספקוגמאות שיציגו המ בהתאם לבחירת הקונה מתוך ד

 לבן.חת מהן היא בגוון לפחות, אשר א

 המורכבים משני לוחות, לפי דרישות התקן ל/בטיחותירגי( Double Glazingכפול ) קוף ג שיגוז ם עםיוינ אלומ סוג נות מ: חלו)למעט ממ"ד(חלונות  .ה

קן ו תהם יהיו בעלי תהחלונות ורכיבי. (מ"מ 6אויר של  חועם מרו, דיםמשני הצד לפחותמ"מ  4 )זיגוג בעובי אוויר ביניהם זכוכית עם מרווח

תקין  מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי מ ,, ידיות מובנותצירים, גלגלים ,EPDM יי גומטמא גוג,י זיסרגל כללם:ואביזרים מקוריים, וב

לומיניום יהיה חלון מסוג א :בממ"ד. חלון ג ונגרר כנף על כנף גולומיניום מזיהיה בעל ויטרינה, מסוג אור: דר הדיחלון ח היצרן.מורשה מטעם 

   .העדכניות ורף הע דפקו תאו ורם להבהתא, רגרנ לדהם כנף פמזוגג ע

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה נוסף  נתיב יותקן ההזזה לונותבכל ח . אין :תתו רש .ו

 ו בעלי תריסים. לפי הקיים בתיאור הדירה( יהיהכל ) רחצה ומטבח טיה, חדר שירותים, חדרלמעט חדרי אמבפתחי הדירה,  :תריסים .ז

 מי בין השלבים לאטימה מוגברת. עובי הפחטם גותן מוקצף כולל אמילוי פוליאורים בניויאלומ  פחם שויייס עי התרו שלבריסי גלילה או הזזה יהי תב 

 ן פתיחה ידני. ריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומנגנו ת ילה עם שלבי. בחדר דיור יורכב ארגז תריס גליצרןפתח והוראות הה בהתאם למידות היהי

במטבחים הפונים למרפסת שירות גם  רבות לאוויר החוץ, ל לא אוורור ישירם לבחיטם ובמייטר סני ת, בחדריםשירו בחדרי - לאוויר החוץ  רוראוו  .ח

 ת כיסוי. פפחוץ לרבות רצינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר ה יבוצעבחלון,  גורה בתריס ו/או אם איננה ס

גוג בים בזיים המשוליתכן פתח ניום.ומי האל יועץ אוו/ יכלהאדר כנון פ"י תפרופיל, גוון, עה דגם .םעשויים אלומיניו םמסגרות החלונות והתריסי  .ט

 . מחסום, ו/או קירות מסךקבוע המשמש כמעקה/

 "(, לפי תכנון האדריכל.לבח"או עמומה ) שקופה ,בטיחותיתזכוכית  קןתות )באם יש חלונות(,ם ושירותי רחצה דרי בח .י 

ודרישות כיבוי    יחות הנחיות יועץ הבט עות, לפי  ות קבו פפ ר   ו א / ו   בדלת   ו/או סבכה   מכני וורור  ו א ו/א ן  ( יעשה באמצעות חלו מחסן   ככל שנרכש )   המחסן   אוורור  .יא 

 . אש 

  בטחון/אש.יתכן ויותקנו דלתות  עת בקומת קרק, בכניסה לדירורשות הכבאותלפי הנחיות ה מהבניין: ה/ות בקומת היציאדלת כניסה לדיר .יב

  .ורג קבוע, אין לקבוע סירים בקומה(לל הדי כ את שור לשממא)בחרום  תיקומ ח חילוץפתכ כרזהמו בדירה ו/או חלון "דממחלון ב -ח חילוץ תפ .יג

 וג הפתיחה וכיון הפתיחה.ס תריס, לרבות, סוג החלון/ם במידות הפתחיתכנו שינויי "תח חילוץפ"יות המוסמכות כבפתח שיוכרז ע"י הרשו בנוסף,

 2 -וף הממ"ד גבוהים כת וריצסף הדל .תינו חיצ ,רתנגר/חתת פלדה אטומה, הנפתדלת כניסה למרחב מוגן הינה דל :פיקוד העורףשות לפי דרי  .יד

חסומים   ים,נ ום בקוטרים ש פתחי אוורור מעוגלי  . חלון אלומיניום + זיגוג וכןלכיס תהנגרר אחת, ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף 

הפרעה   רוצ תיפתח האוורור  יד ולקיר  ע"ג ה ,פיקוד העורף(חיות לפי הנ)סינון אויר  מערכת התקנת בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפרוק.

  וינתו והתקנתתק הרי שמתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  (.2010הג"א מאי  )תקנות מידות המערכת לפי מידות היצרן. מקומית.

  פיקוד העורף. ע"יך שהוסמכו לכ טימות נוספת ע"י הגורמיםבדיקת תקינות ואכש, יחייב ע"י הרורוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ו ו נבדק

ואם פרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל התו במיות המכר ו/אכי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכנ למניעת ספק יודגש 

 ות של פיקוד העורף.ודכנ עמהנחיות 

רים  אביז הצורך בהתקנתעקב , "נטו"ים פתחת בטאות מידומאינן ומשוערות בס"מ, יה בנ, הינן מידות 3מס' טבלה המידות המפורטות ב – מידות .טו

  מסך ינות/קירותויטר /תלתות/ חלונושל מלבני ד ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים ו ןת וכמסגרות סמויוכגון: מלבנים סמויים ו/או  משלימים 

   והבניה. נוןתכבתקנות הש רכנדלפתחים אלו  דות/שטח,ממילא יפחת  יםתחים המתקבלבכל מקרה גודל הפ .)לפי הענין(
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 בלה זו.ר טגם הערות לאח ראה - קני תברואה וכלים סניטרים בדירהמת – 4טבלה מס'  3.6
 

 מיתקן
 מיקום 

 אורחים שירותי  מטבח 
 הורים  חדר רחצה

 ת(ח)מקל
 לירחצה כלחדר 

 )אמבטיה( 
מרפסת 

 שרות
 אחר

   כיור מטבח
 דת/כפולה( )בוד

מידות  
 "מ()בס

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א( 

 --- --- --- --- --- א'  סוג 

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

 כיור רחצה 

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- משולב בארון  בארון משולב  --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  3.3.3ראה סעיף  --- --- סוג 

 --- --- אין אין --- --- י ₪  זיכו 

 כיור לנטילת ידיים 
 '( ג'( )א)

ידות  מ
 )בס"מ(

 --- --- --- --- רה )א( ראה הע ---

 --- --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- --- אין --- זיכוי ₪  

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

מידות  
 מ()בס"

 --- --- (בראה הערה ) (בראה הערה ) (בערה )ראה ה ---

 --- --- א'  א'  א'  --- סוג 

 --- --- ין א אין  אין  --- זיכוי ₪  

 ט/ אמב

 )ב'( מקלחת

מידות  
 )בס"מ(

--- --- 
 מקלחת

 (בראה הערה )
 אמבטיה 

 (בהערה )ראה 
--- --- 

 --- --- סוג 
 ריצוף משופע 

 )מקלחת(
אמבטיה  א' )

 ( אקרילית או פח
--- --- 

 --- --- אין --- --- --- זיכוי ₪  

רים  למים קסוללה 
 כיור,חמים ל/

 )ג() ד( טחמשמה

 --- --- (גראה הערה ) (גראה הערה ) (ג) ראה הערה  (גה )ראה הער ם דג

 --- --- א'  א'  א'  א'  סוג 

 --- --- אה נספח ג'ר ראה נספח ג' ראה נספח ג' ספח ג'ראה נ זיכוי ₪  

מבטיה אסוללה ל
 )ה( מים קרים וחמיםל

 --- --- (ג)ראה הערה  --- --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- --- סוג 

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

סוללה למקלחת 
 )ה( למים קרים וחמים

 --- --- --- (גראה הערה ) --- --- דגם

 --- --- --- א'  --- --- סוג 

 --- --- --- ג'ה נספח אר --- --- זיכוי ₪  

ה מכונת כביסל )קרים( יםחיבור מ
 )ז(והזנת חשמל  לניקוזר חיבו 

 --- יש  --- --- --- ---

  לשרוול ן חיצוניתבדופ 4תח "פ
, )ז(ייבש כביסהממ  יטת אדיםפל

ס הגנה  תריהזנת חשמל, כולל 
 . גירהומשקולת ס

 --- יש  --- --- --- ---
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 מיתקן
 מיקום 

 אורחים שירותי  מטבח 
 הורים  חדר רחצה

 ת(ח)מקל
 לירחצה כלחדר 

 )אמבטיה( 
מרפסת 

 שרות
 אחר

  רלחיבו חיבור למים וניקוז, הכנה 
 )ח( ליםח כי מד

ר  ההכנה משולבת בניקוז כיו)
 .(המטבח

 --- --- --- --- --- יש 

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

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

 --- --- --- --- --- --- נה()הכ )י(מים חימוםנקודת גז ל

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 שה(.י ה, או במסמך אחר שצורף להסכם הרכטבלב  צוין אם על רק בבפו  ם)הקיי 

קערה או  ס"מ 40/60ות בודדת במידקערת מטבח  -בחירת הקונה: ציג לוכר יה. המ חקן קערת מטבח בהתקנה שטו: במטבח תות יור מטבחכ (א)

במידות לפי   אינטגרלי(:י )חצה שולחנכיור ר .סטהוסילי קוורץ/קוורץ גרניט/ניר  : חרס/לבחירת הקונהומר הקערה . חס"מ 80/46 דותבמי כפולה

 . ס"מ 25/40במידות  .סחר : (שהב"שיות מחבאם נדרש בהנ) ילת ידייםכיור נט ע"י החברה. שיבחר ,פקהיצרן/ס

ולת קיב לבעדו כמותי ) חרס :הדחה מיכל .בעל צירי נירוסטה  ,כבד :סלה אה מושב( מונחת) בלוק"-ה מחרס "מונושירותים תהי  אסלת: אסלה )ב(

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

 יפוי פוליאסטר.  שלד עץ עם צ מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, 3.5  בעובירילי מר אקותהיה מחהאמבטיה ס"מ.  70/170במידות  אמבטיה:

  יל.צופה אמאילפחות ממ"מ   2.5לחילופין מפח בעובי  .מיטת תמיכה מפרופילי ברזל מגלווןילוי עץ בפינות ומ 

 המשטח  לניקוז שיפועים םע 2272 י"ת ישותרבד העומד בגמר ,דין כל תבהוראו  הנדרש פי על המידותמ יפחת לא המקלחתתא  שטח מקלחת:

 קלחת(.ופה למשטח משופע במנת אגנית כחל)לא תותר התק 

 ית אחת( זרת יד ע)ויסות מים חמים/קרים ב דו כמותימי מנגנון קרסר בעל מיק/ יהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מערבל וחמים סוללות למים קריםכל ה  (ג)

 טית בארץ.ים העומדים בכל דרישות התקינה הרלוונ ים חמלמ  ותסדר 3 לבחירת הקונה מתוךמים". ויכללו "חסכ

סוג ה מהמטבח יהיר. ברז הכיו פרח והם ימוקמו על מישור משטח העבודה או-רזים מדגמים מיקסיותקנו ב ר המטבחבכיורי הרחצה ובכיו -

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

 . קלבציפוי כרום ני, מערבל מיקסרדגם:  :(חיות משהב"שבאם נדרש בהנ) ברז נטילת ידיים -

 מוט כוונן,תכולל צינור שרשורי, מתלה מ הקיר,ס ממיק ,דרך( 3רפוץ אינט)רב דרך  - תותקן סוללה למים חמים וקרים :מקלחתה בתא -

  קוטרב ס"מ וראש מקלחת 30הקיר באורך לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מו אלף. ת ומזלפחו  מס" 60ומוביל אנכי באורך החלקה טלסקופי  

 "מ.  ס 15

ט  ונן מו ובטיה וכן צינור שרשורי, מתלה מתכ האמת למילוי אה תחתייצי  תתותקן סוללה למים חמים וקרים, מיקס מהקיר, הכולל :באמבטיה -

 מזלף.חות ופס"מ ל 60ביל אנכי באורך החלקה טלסקופי ומו

 .ניל יברזויוב, : חיבור לבלתכול ארגז/י שטיפת אסלהכיורים ו התקנת  (ד)

 .לבן: גוון הקבועות (ה)

 בדופן חיצונית  4"פתח , ל: הזנת חשמהכנה למייבש כביסה מל.חש קוז, הזנתבור לני , חי(נקודת מים )קרים :הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת (ו)

 .ס הגנה ומשקולת סגירה ל תרי, כולכביסההמייבש מ פליטת אדים רווללש

 קערת המטבח.לביוב, ולסיפון   ברז והכנה לחיבור: ח כלים כוללתלמדי  הכנה (ז)

 צה.אביזרי ק לבד ללאשת בובאם לא נאמר אחרת, צנרת נח : הכנה לנק' גז (ח)

 קת מהרשת העירונית. המסופ המים בטמפרטורקרי : מים קרים (ט)

 הכיור.    טח העבודה או= קרי ברז הממוקם על מישור מש פרח ע.קבו לשרוו מתוך ף ראש ברז הנשלנשלף =  (י)

  לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת.  קסר( = ויסות מים)מי מערבל

 או שניהם. ברז ו/ מים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפייתם חאה, של מייסה/יצית כנק)אונטרפוץ( = חלו דרך-רב
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 , ברצפה,ניין(הב משותפים לכללו )בחלקם יתכן צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב: אחר צורךלכל  דירה, בביזרי אינסטלציה נוספים א   3.6.1

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

 בין   לי פיקודהעברת גז וכבלוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזילמזגן מיקוז יה. נ נסטלצילפי החלטת מהנדס הא  ,קוםמיב ארון למחלקי מים

 .  למאיידהמיועד , עד המיקום קום המיועד למעבההמי

 

 הערה:

או " ו קורותעמודים א"דמוי דד ואסטטי ויצרו בליטות התקנת כיסוי מבו יחייבו ידרשו(, ככל שבוי, )מתזי כי /ביוב/םהצורך במעבר צנרת מי 

  .הבסמוך לקירות ורצפו/או בסמוך לקירות ותקרה   ,"ספסלים"

ורת, ולכן  ביק  תחי פ רשו דתכן וי י   ן ניי הבסטלציה בקולטנים העוברים לגובה אינמהנדס הת י הת"י, והנחיו ש לקחת בחשבון כי לפי  ,בנוסף

 תחזוקה.  גישה לצרכי  רת אלו, אין לחסום אותם ויש לאפשריקו תחי בצוע פבי שריידבדירות בהם 

 

  ה תהיה בהתאםקנתרית, התלאנדרשה מערכת סולפי הוראות כל דין. תהיה מערכת  באמצעותהספקת מים חמים לדירות  :מיםחימום    3.6.2

 .  579לדרישות תקן ישראלי 

לתכנן   מאפשרהנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק אלמם עם חימו הכוללה יותקן מכל אגירה )דוד( דיר לכל     3.6.2.1

 מראש את זמני ההפעלה. 

   חימום , יעשה חימום המים באמצעיסולארית רכתצעות מעאמב ספק מים חמים ות כל דין לא ניתן ללהם לפי הוראלדירות ש   3.6.2.2

 . התקן קוצב זמן לחימום המים )טיימר( לרבותם בעניינם. ימים הקיבתקנימדים מים המסופקים באמצעותם עוד שהבלבים, וראח  

 ם. לן לפי המחמיר מבניהו מהמפורט להנפח מיכל האגירה לא יפחת מהוראות כל דין א 3.6.2.3

 ;ליטרים 150 -חדרים 4,5,6ת ירובד ם,י ליטר 120 -יםחדר 3 בדירת :תבקיבול למים חמים( דודאגירה )ל כי מ 3.6.2.4

      מהנדס האינסטלציה. תכנוןגג עליון לפי  או בסמוך להשירות או במקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת  :ודום הד מיק 3.6.2.5

 כיור נטילת ידיים.ת. ה, מקלחטיטבח ורחצה, אמבקערות מ :חמים לכליםחיבור מים  3.6.3

 ן(. ות הג ר)בדי .יש :י""דלברז    3.6.4

 טת החברה(.החללפי  מיקום)יש  :הכנה למונה מים לדירה 3.6.5

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

 ו אחר.י אפלסט :כיםשפאחר,  פלסטי או: דלוחין   

  ור הספקת הגז ועד נקודת הגזה ממקבדיר ת גזר, מחיר הדירה יכלול צניש :ז במטבחעד נקודת הגהגז ו  ממקורה צנרת גז בדיר 3.6.7

   .וכן הכנה למונה גז דירתיהראשית במטבח 

 : יש. הכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

  הערה:

ם או במיקו  ,כנית המגרשואר בתוהמתקום הקיים במגרש רת הגז ובמי חב ום עםבתיא רכזי/יםסידור באמצעות צובר/ים תת קרקעי/ים מ

 . הין הנחת צנרת הגז ותחזוקתתן במגרש זיקת הנאה מתאימה לחברת הגז, לעני תינ צורךה ידתמאחר שיקבע ע"י החברה. ב

לשמש את כל בעלי ת גז מרכזית שנועדו צנרת של מערכ, מיתקנים או 1969 -ה )ב( לחוק המקרקעין, תשכ"ט 59מובהר בזאת כי בהתאם לס' 

 . המשותף  רכושחלק מהיהוו   נה או וסת הניתנים לפירוק,מו יכל,למעט מהדירות או חלקם, 
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 (טבלה זו אחר ות לאה הער)ר תורמתקני חשמל ותקש – 5ס' טבלה מ
 

 מחיר זיכוי לנקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפון, ראה נספח ג'
 

 מיקום 
 דת מאור נקו 
 ,תקרה /קיר

 כולל מפסק 

 תקע  תבי 
 רגיל 

 קע ת בית
רגיל, דרגת  

 ההגנ
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;הי לוויזט
 ;תקשורת נק'

 .נק' טלפון 
 נקודות  3 כ"סה

 ותאחר/ הער

 ירה לד יסהכנ
 מבואה  או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

  חדר למפסק תאורה  -
 . מדרגות 

כולל   תילוח חשמל דיר -
 ות ה )ניתן שיהיה בסמיכ סגיר

 ואה( לכניסה או למב
 . ע ל שקת כולארון תקשור -

 טלפוניה/טלוויזיהארון  -

 ר דיו  רדח
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 

1 

  תוספת  -תריס חשמלי כנן  תו 
לת  להפע חשמל   קודתנ

   התריס 
 ( שמש )ראה גם מרפסת 

 - - - 1 1 פרוזדור 

מ'   3בפרוזדור באורך מעל 
הכולל פניית  או בפרוזדור 

לפחות  נקודות מאור   2"ר", 
 + מחליף. 

 1 מטבח 

 
 
 
4 2 

  מעגל , כ"א ב3
 ד, עבור: נפר

  ר מדיח, תנור, מקר
זי עבור  לת פא ת 1+

 כיריים חשמליות 

- 

  עלמ מיקום בתי התקע יהיה 
דה ככול  בו משטח הע 

האפשר ובהתאם לתכנון  
בתי התקע עבור   .המטבח

כיריים חשמליות ועבור  
ת  המדיח ימוקמו מתח 

 דה. למשטח העבו 

 1שינה  חדר
 רי  עיק

 ( הורים)

1 
ולל מפסק  )כ

   (למנורה  מחליף

4 
ים ליד  )שני 

 המיטה( 
- 1 1 - 

 - - - - - 1 נות ר ארו דח

 ממ"ד
פי  ל  נורהמ

הנחיות פיקוד  
 ףהעור

 י תקנות פקע"ר לפ 1 1 - 3

  י שינהדרח
 ים שני מ

 )ילדים( 

 
1 3 - 1 1 - 

 הורים  רחצה חדר
 )מקלחת(

1 
 ( )מוגן מים

- 1 
1 

 לתנור( תקע   בית)
- 

 קע לתנור חימום. בית ת
ן  אוורור מכני + מפסק היכ

 ידרש שנ 

 כללי חדר רחצה
 )אמבטיה( 

1 
 גן מים( )מו 

- 1 
1 

 ר( תנו לבית תקע  )
- 

+  וםתנור חימ בית תקע ל
ב זמן הכולל מפסק  התקן קוצ

מיקום עפ"י  ב לדוד השמש
 התכנון.  

אוורור מכני + מפסק היכן  
 שנידרש 

 

 - - - - 1 ירותיםש
 ן, לו העדר חב

' אוורור מכני +  הכנה לנק
 מפסק היכן שנידרש. 

 מרפסת שרות 
1 

 ם( )מוגן מי 
- - 

2 
  44IPהגנה  בדרגת

למכונת כביסה  
 ש ולמייב

- - 

 ש שמ תמרפס
1 

 )מוגן( 
- 1 - - 

כולל תריס חשמלי + מפסק  
 פתיחה ידני.   ון + מנגנ
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 מיקום 
 דת מאור נקו 
 ,תקרה /קיר

 כולל מפסק 

 תקע  תבי 
 רגיל 

 קע ת בית
רגיל, דרגת  

 ההגנ
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;הי לוויזט
 ;תקשורת נק'

 .נק' טלפון 
 נקודות  3 כ"סה

 ותאחר/ הער

 מחסן
 ( שהוצמד)ככל 

1 - 1 - - 

  ר מדובר במחסניםכאש 
דירות, אין    שאינם צמודי 

בחינת משהב"ש  מניעה מ
נות החשמל של כל  שהז 

המחסנים  יחוברו למונה  
ים  נותף ונפרד למחס מש

ה  בד או לחילופין יותקן מונבל
חלטת  לה, מחסן פרד לכל נ

 המוכר ועפ"י בחירתו. 

 כביסה  מסתור
 ם(יי )באם ק

- - - 
1 

 )פקט הכנה למזגן( 
- 

 
- 

 

  ה ואחרותהערות לטבל

 מ.  "מ 2.5עם כבלים , מחובר ישירות ללוח למפסיק זרם נפרד נפרדגבי מעגל חשמלי  עלבית תקע נפרד" =  תקע כח במעגל"בית  (א)

  תר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.יו )שני שקעים או   חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל. קןמתבור בודד לחיע" = "שק ית תקע מאור )רגיל(ב (ב)

 ר לפחות. ממ" 1.5בכבלים  יבור יבוצעהח

 עיםשק יכול להיות מחובר עם עוד רגיל לניזון מזרם חשמה לחיבור מתקן חשמלי  עם כיסוי, מוגן מים דשקע בודוגן מים:  מ ת תקע מאור )רגיל(בי   (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5ר יבוצע בכבלים בוהחי ים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.קעש שני קרי)

  –ויזיה בין מחשבים, נקודת טלו –יה, נקודת תקשורת וללת נקודת טלפונ גיעה קומפלט לחדר וכנקודות, מ 3  תקשורת וטלפון =טלויזיה ת ודנק (ד)

ור הדירה לרשת  יבללא חשידורי כבלים. הכול כנדרש על פי כל דין. ת יטלקל ת לחיבורשרו שידורי חובה, כאמור, ואפ קליטתלחיבור 

 כולל כיסוי.  1מודול  55ופסא וק דת ההכנה בקירכוז התקשורת ועד נקווט משיכה מריתכלול צינור וח דת התקשורתקואינטרנט. נ/הטלפונים

 לל נקודת הדלקה אחת. כו, ורה(יל/ ארמטאה  -ו תקרה )ללא נורה וכיסויקיר א  ית נורה על גביבנקודת מאור  (ה)

לכמות   שאינם תוספתו' הם בסעיף ו קיר(, המצויניר )בתקרה א אושל נקודות המ ור בלבד לאופן ההדלקהתא  נקודת מאור הדלקה כפולה= (ו)

 '. הינות בסעיף מאור המצוה קודותנ

בדרגת הגנה  ר הקצה מוגן מים יזאבאך  שמל נפרדל חקע מוגן שאינו בהכרח במעגבית ת או אחר= IP44ה עם דרגות הגנרגיל בית תקע  (ז)

 גבוהה.

ועד נקודת ההכנה  חשב( מריכוז תקשורת ק' תקשורת )מהכנה לנ ה בלבד.וחוט משיכ "(לא צוין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוולם בא"הכנה"=   (ח)

 .בקיר

"תנור להט" )ספירלי(.   לאו חום""מפזר  ,יר(יותקן )באחריות הדיהרחצה חדר  תמעל דלם נמצאת באם ההכנה לתנור חימו הכנה לחימום = (ט)

 גן מים. ום כוללת שקע מולתנור חימ נהההכ י חימום לא מסופקים ע"י החברה.צעלמניעת ספק יודגש כי אמ

יקים/מכבים את אותה/ם  דלך מאריחוק ביניהם, בוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים ביתנות להדלקה/ כינקודה/ות מאור הנ =ףחלי מ (י)

 מאור.  ותדה/נקו

שירות  הנקודה תחובר י ן לכיריים.כנאזית בארון המטבח, מתחת למקום המתופ תותקן נקודת תלתגורים הכוללת חיבור תלת פאזי= מ רתבדי  (יא)

 ל הדירתי. החשמ חשקע והמפסק בלו. הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית 2.5/5ותחווט בכבל  תלת פאזי בלוח החשמללמפסק 

 

   .יש: ת מאורו : בכל קומה: נקוד יתתקומ ות/ מבואהדרג חדר מ 3.7.1 

)באם אין  ות או חדר המדרג קומתית ר במבואהלהדלקת או  הצן מתוך הדירלח יש. חצני הדלקת אור: ל יש. גופי מאור:

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

 י. סוכולל כי 1מודול  55ד נקודת ההכנה בקיר וקופסא וע שורתמריכוז תקכה רת תכלול צינור וחוט משיהתקשו נקודת :לפון חוץ ט 3.7.2

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

 ות הת"י. , לפי דרישסטנדרט  :: סוגרי הדלקה/שקעאביז 3.7.4

  )כולל שקע רגיל(,ירתי ד תקשורולוח ת (דעתילפחות לצורך הרחבה ב ליםמודו 6-רת מקום פנוי ל)כולל השאדירתי  לוח חשמל 3.7.5

 . שי :מפסקי פחת החשמל. פי תכנון מהנדסל מיקום: .יש :בתוך הדירה
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   .כולל קוצב זמן יש. :חשמלי שמש/ם, מי  ודת חשמל לדודנק 3.7.6

 אמפר.   3×  25פאזי: תלת  :בור דירתי גודל חי  3.7.7

אינטרקום בדלת הכניסה  ית למערכת הכוללת פעמון, ותשתית פנימית וחיצונ וםמערכת אינטרק .: ישםמערכת אינטרקו  3.7.8

חדרי ת שמע/דיבור באחד מיירה, וכן פומ ינטרקום במבואה או בכניסה לדיש למקם את נקודת הא מיקום: הראשית לבניין.

 רה. המגורים בדי 

 . ן: איפת במעגל סגור )נפרדת(וסנ זיה רכת טלווי מע 3.7.9 

  2010-( תש"ע3מיתקן לאנטנות תק' )מס'  טלוויזיה רב ערוציתלקליטת ים לחיבור לכבל הכנה :טלוויזיהת שידורי יטהכנה לקל 3.7.10 

 :  799"י לפי תקן ישראלי, ת ,שידורי החובהיותקן מיתקן לאנטנות לקליטת בבניין  

 וידואלית )אק"א(. יות לקליטה אינדאנטנו  יטה משותפת )אק"מ( ומיתקניקללנות יתקני אנט מ                   

אם קיים הסדר אחר  ת לפטור את החברה מחובת התקנת מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובהקומית רשאיהוועדה המ . 3.7.11 

 חובה בלא תשלום. ניתן לקלוט שידורי   כל דירה יהיההמבטיח שב

 : ים אחריםתקנמי  3.7.12 

ת, יש  מרפסת שירו שיר לקיר חוץ לרבות במטבחים הפונים לי ים ללא אוורורבמטבחוי שירות, בחדרים סניטריים דרחב -

   וי.להתקין צינור מצויד במאוורר מכני לקיר חוץ, לרבות רפפת כיס 

  אליתחשמל הישרת הפאזי ולרש תתאים לחיבור תלתל הדירתית. המערכת משל צריכת החשמערכת לניטור ולבקרה  -

 תנים. שזנת תעריפי החשמל המהאפשר ות

)שלושה חיישני זרם  רכיב המודד זרם חשמלימתבססת כל יחידת מדידה בלוח החשמל הדירתית אשר  :המערכת תכלול

 ומית ומציגהנתונים בצורה מקטי המקבל ומעבד את ו דיגיטלי אלח דת תקשורת לשידור אלחוטי, צג, יחיעבור לוח תלת פאזי(

  מ' 1.5במקום נגיש ובגובה   את הכניסה,בו/ במ ת הכניסהך לדלוהצג יותקן בפנים הדירה בסמ .הברורתם בצורה או

 ואת עלותם הכספית.   )בקוט"ש( והמצטברת השוטפת צג יציג לפחות את נתוני צריכת האנרגיההמהרצפה. 

 .3.5 ת פתחים סעיף בלטגם בראה  ידניחה מנגנון פתילרבות , ים/התריסנקודת חשמל להפעלת  חשמלי כולל םי/תריס -

 

 דירה: ב ירור / חימום,קני קתמ   .4 

 ן. אי  כזי מר דירתי מיני  מיזוג אוויר 4.1

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

 ורפיז המאפשר חרא או במיקום דרוןהמס או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד למאייד מתוכנן מיקום .1

 ;הדירה חלקי לכל צרוק יעיל אוויר

 הרצפה  במילוי ונעה קירמוכנסת ב יחשמל ופיקוד נחושת צנרת של "צמה"ת בולר הנדרשות תיותהתש עוביצ .2

 המאייד וזקני 2.5* 3רד נפ מעגל כוח שקע ,וכנן למעבההמת המיקום ועד למאייד המתוכנן המיקום בין

 עד ,גבס חבלו יו כיס באמצעות הסתרה יכלולד  ייאלמ "צמה"ה וצאמ .הכביסה תורלניקוז מס או צפהר למחסום

 .בפועל המערכת תקנלהת

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת 3.

 .אוויר מיזוג סדמהנ ידי על תהמערכ לתכנון בהתאם יהיה נותההכ  מיקום .4

 .םהמעבי / המעב ה למיקום רומוסת מוצנע יקוםמ 5

להתקנת מזגנים   וז כהכנהם צנרת ניקתבוצע גדרי הרחצה, השירותים והמטבח( בחהדירה )למעט  מחדרי בכל אחד .: איןמזגן מפוצל  2.4

 וצאה יהיה ר ובמילוי הרצפה ומ יקוז תוסתר בקע ניקוז מחוץ לחדר. צנרת הניעיליים )מפוצל(. למרחב המוגן הדירתי יבוצ

. מקום מוצא הצנרת יוסתר עם אביזר  יההנדס האינסטלצנון מכמתחת לכיור, הכול בהתאם לתן ולסיפ לחילופין או סום הרצפה עד מח 

 וסגור עם פקק.   ושתי מתאיםחר

תבוצע כזית אחת כאמור, צעות מערכת מיני מרמלכל חלקיה באנון הדירה אינו מאפשר מיזוג קביעת מהנדס מיזוג האוויר תכ ככל שעל פי          

 ים.רת ניקוז מנדרשות לרבות צנרת חשמל, צנרת גז וצנה את כל התשתיותכלול תוצל/ים ליתרת חלקי הדירה שמפ נים/כנה למזגןף הבנוס

   .איןמיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין:   4.3

   .איןרה: די ום הם מים וחימ ימו להפרדת חים, בעלת אפשרות ירתי עם רדיאטורים למדי תנור גז דמערכת הסקה הפועלת על י   4.4

 וללת שקע מוגן.ר חימום הכנקודה לתנו דרי המקלחת ואמבטיה תבוצעבח. : איןחשמלפועל ב החימום תנור   4.5
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 : אין. קונבקטורים חשמליים  4.6

 .ין: אקק"ל/מ"ר 120-80, רצפתי ת חימום תמערכת   4.7

 : אין.קנים אחריםמית  4.8

 

 :  ן דירה, במחסת בש ובטיחו סידורי כיבוי א* .5

 .: ישש()באם נרכ ן במחס .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הירבד נקלרים(:)ספרי תמערכת כיבוי אש אוטומטי  5.1  

 .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: גלאי עשן  5.2  

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

 

 

 ות פיתוח ושונות:עבוד .6

 חניה  6.1 

      המגרש; בתחום :כולםי היתר הבניה. לפ: ל הבנייניםלכ סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 אין. (: רט)לפ במקום אחר יותחנ    

 כנית המכר. צוין בתוכמ: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר ש,: יחניה לנכים )פרטית/משותפת( 6.1.2  

   גת תג נכה רשמיירה נכה )עם הצלהיתר, תימכר לרוכש ד תוח ובנספח החניהתכנית המגרש/סביבה/פיכים כמסומן בחנייה לנ

 רי הבית וגם לדייר שאינו נכה.דינכה, בין כלל  וכשהתחבורה(, ובהעדר ר  ם משרדעמט

 .  2.11ראה סעיף מקורה:  ניההח רצפתגמר  6.1.3

 יש. : מהכביש שה לחניהגי  6.1.4  

 בתכנית המכר. : לפי סימון יקוםמ  אחת לפחות.: לדירה מספר חניות 6.1.5  

   אין. :חניהלבכניסה מחסום  6.1.6  

 גרש תוח המי פ 6.2 

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

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

 . הניתן בעל גוון בהיר הריצוף יהיה ככל : בטון/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית/ר גמר: חומתו מדרג/שבילים 6.2.2  

 . משתלבות/ אבן טבעית: אבנים חומר גמר .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

 ם ם בהתאיגינון חסכוני במ )על פי תוכנית אדריכל הפיתוח( .יש :חיהצממצורפת(.  כניתי סימון בת )על פ .יש :חצר משותפת 6.2.4  

  להנחיות משרד החקלאות.    

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

  (.ורשיםולא צמחיה עמוקת ש   

 יש.  :ת ממוחשבכולל ראש מערכרש במג השקיה מערכת 6.2.5  

 לשטח  ונהה( הכוכולה/חלקה מעל תקרלפי תוכנית המכר )חצר,  :מחדר רה לחצאיצי ; יש:  חצר, צמודה לדירות הגן  6.2.6  

 לא מגונן וללא מערכת השקיה.     

 הרוכש בעת  יעשה ע"י  לי הבניין (מים משו  רחקתפרטיות )לה פני הקרקע בחצרות: סידור שיפועי ניקוז הערה   

 .  יתרטידור הגינה הפס    

 , שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים, )ל , חלחוומיםביוב יתכן גישמה/ות, גז, :  לדירת גן  הדהצמו  רפירוט מערכות משותפות, בחצ 6.2.7  

 (.ית המכרבהכרח יוצג בתוכנושלא  ןהעניי )הכל לפי כיבוי קשורת,תחשמל,    

   תפה נוסאיצי ככל שיש מ'. 2.5ובעומק לפחות של  ר. מ" 7-לא פחות מ חבשט: יש, ירת גן מרוצף בחצר הצמודה לד משטח  6.2.8  

 ס"מ מכל צד.  30מ' ולפחות ברוחב פתח היציאה בתוספת  1.20י של ומק מינימללחצר הפרטית יהיה משטח מרוצף בע   

 ישת הרשויות.  תר הבניה ודרלפי היומר:  ח: ות של המגרש/תגדר בחזי  6.2.9  

 . ולפי קביעת החברה  שרתאונית הפיתוח המכתו לפיבה ממוצע בגו    

 . אין(: בחלקה קומה פתוחהלשת )ו פ דים מו קומת עמ 6.2.10  
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 ותרכות משותפמע .7

 מערכת גז:  7.1 

 ואר בתוכנית  המת ובמיקום ,ם חברת הגז, בתאום עקרקעי -גז תת י/צובר באמצעות סידור מרכזי הכנה לאספקת גז:   7.1.1  

 ת הנאה  וזיק נהדת הצורך תינתמיב ית.מ המקו עפ"י דרישות הרשות ו/או ע"י החברה בעבמיקום אחר שיקאו רש או הבניין המג   

 הינם בבעלות חברת הגז. ,מובהר בזאת כי צובר/י הגז כאמור  ז ותחזוקתה.חת צנרת הגלהנ    

 ;יש: כזי לדירהמר ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6יף סע) 4ראה טבלה : קוםמי : יש. הדירהצנרת אספקת גז בתוך  7.1.3  

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 ת הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. ע"י רשו רשככל שיד :י מדרגות/ת להפעלת לחץ בחדרכרמע 7.2.1  

 ות יועץ הבטיחות.כיבוי והנחי הרישות רשות ע"י ד שידרש ככל :במבואות/פרוזדוריםמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 וי והנחיות יועץ הבטיחות. בישות הכרע"י דרישות  ככל שידרש :ם )ספרינקלרים(זי תמ –אוטומטית  בוי מערכת כי  7.2.3  

 . : יש. לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחותלרבות ארגזי כיבוי ותכולתן דות כיבוי  עמ 7.2.4  

 בטיחות. הכיבוי והנחיות יועץ הע"י רשות  שרככל שיד שן:גלאי ע 7.2.5  

 ותפיםיבוי בשטחים מש)הידרנטים( וארונות כ י וזי כיב ר, באש כיבוי ו  גילוי  מערכותבאות, לרבות הכ כל סידורי ה: רהע     

 מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות.  פרטיים, או     

 יש.  :בחניוניםאוורור מאולץ  7.3 

 אין. : נת הדירות()להז מרכזית מיזוג אווירמערכת  7.4 

 . אין ש הדיירים:מוי ר בחדר/ים לשי או  מערכת מיזוג 7.5 

    הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת מוקמוי הדואר ותתיב מיקום: לדואר שגוי. 1וועד הבית, ל 1ירה, דלכל  :תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות בנייהו תכנון תקנות פיל אלומיניום חזית בעלות ויהיו  ,בנייןל   

בבניין   הדיירים למוש כליחדר/ים לש בחלקים משותפים(,)כות תאורה ערממאגר מים, , םמי תניקה ומשאבו: מערכות סתקנים אחריםמי  7.7 

 .תוכנית המתכננים והיועציםלפי  מיקום וכמות: .וכו'  סמוכים לטובת הבניין נייניםבבאו  כים,נים סמויולטובת בני   

 

 ית תלמערכות תש חיבור המבנה .8

 ת.י לפי הנחיות הרשות המקומ : חצרל  נפרד מיםה נמו : יש; לבית אשי רמונה מים ש; : יבור לקו מים מרכזי חי  8.1  

 יש.   חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 ; יש. בהתאם להוראות חברת החשמל ,שת החשמלהבניין לר חיבור 8.3  

 . לפוניםהט ור הדירה לחב'חיבכולל להיתר(: לא  הבניה )בקשהותכנון נות ה בהתאם לתק :פוניםהכנה לחיבור הבניין לרשת הטל 8.4  

   (.3.7.10 הכנה בלבד )ראה גם סעיף  .יןא (:נטראינט/ה)טלוויזי בור הבניין לרשת תקשורת חי  8.5  

 פועל בות שביצועם עבוד חיר הרכישה. במ כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תח כללי הגובל במגרשפיתו  8.6  

 רה.החבאינם באחריות ה ע"י הרשות המקומית יעש  

 . בלבד( 1,2יינים נבב) -דחסנית : מיכלים ניידים,מיחזור /השפאבחדר  8.7

 . יש: מיקום למחזור אשפה

 .קומות בלבד יבבניין רב  ,יש :בקומות המגורים קומתי  ופתחט( )שו  ח אשפהמצנ

 . רשות המקומיתה ע"י: פינוי אשפה

 

 )בכל מגרש(  ףרכוש משות .9

 : שותףתיאור הרכוש המ 9.1 

 באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר. : יםתפו קומות חניה משמ 9.1.1   

 . אין: (חלקית פתוחה ים,ועמוד  )קומת כניסה חלקית קומה מפולשת 9.1.2   

 לפי החלטת בחברה.: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

   ;מ"ר 14-א פחות מל :בשטח :5,6נים ניי בב; מ"ר 20-מ בשטח: לא פחות :1,2ם בבנייני . יש :קומת כניסהמבואה )לובי( ב 9.1.4   

 יש.  : ית( קומתי מבואה )לוב  9.1.5   
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 ;  1 :5,6בבניינים  ;2 :1,2בבניינים  (:)מספר חדרי מדרגות 9.1.6   

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

 יש.גג: ה לידי מיתקנים עעל החלק התפוס  תפחו: לגג משותף 9.1.8   

 ממ"דים. -גנים דירתייםמורחבים מיש  אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין. : תףדודים משו  חדר 9.1.10   

 רוש רשות מוסמכת  אחר שתד תקןיוכל מ,  ריותמערכות סולא :גון( כשותפותמ ו/או: יש מערכות טכניות )פרטיות מיתקנים על הגג 9.1.11  

 . על פי כל הדין   

 . ; ישן ו שטח ללא גינ : יש.טח פתוח בתחומי המגרשוש חצר 9.1.12   

 וחדרים טכניים, מרכז מחזור אשפה  כות לרבות תקשורתחדרי מער: רכוש משותףבית שהינם מיתקנים וחלקים נוספים של ה 9.1.13   

  . מכרה תף בתוכניותמסומנים כרכוש משוה, ים במפרט זהרט בפרקים אח כמפורתקני אשפה וומ   

 

 ף: תשאין להוציאם מהרכוש המשו  (מיםיבאם קי) םי חלק/ 9.2 

 , )מילוט(.י מדרגות/חדר 9.2.1  

 ומה טכנית.ק 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה.  9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 הגג.על  המשותפים() שוניםהמיתקנים ה לדר מדרגות אגישה מח 9.2.6  

 חדר מכונות. אל ה מחדר מדרגותגיש 9.2.7  

 . )משותפים( קומתי לחדר/ים טכני/ים בי או מלו  גישה מחדר מדרגות 9.2.8  

 .על הגג משותפים התפוס על ידי מיתקנים –הגג  חלק 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 ים בדירות(. נמרחבים מוג  יש -)אין ./מקלט ממ"ק 9.2.11  

 משותף. ש ה כרכורככל שיוגדרו ע"י החברים טכניים וחלקים חד חניות פרטיות,עט ומות חניון למק: חלק אחר 9.2.12  

 

 בית משותף  9.3 

 ותף או בבית  חוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית מש –)להלן  1974 – דוק המכר )דירות(, התשל"לח 6לסעיף בהתאם  )א(  

 של התקנון המצוי    או משנה הוראהל טיל על הבית מבלהחית או שבדעתו תף והתקנון שחל על הבשם כבית משור המיועד להי    

 אותו עניין; ואלה העניינים: המכר פרטים על רט או לצרף לחוזהלכלול במפ ניין מן העניינים המנויים להלן, חייבלעייחסת תהמ    

 ק מהרכוש המשותף;הוצאת חל (1)    

 דירה; ברכוש המשותף הצמוד לרו של החלק ושיע (2)   

 ; ר אליושאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקוצה ור ההשתתפות בשיע (3)   

 ף; הבית המשות סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול  (4)   

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

 ר בחוזה המכר, כמי שהתחייב  מואאוהו, על אף היר  קטן )א(  בסעיף ן מהעניינים המנויים טים על עניי רר שלא מסר פמוכ )ב(  

 המשותף.   המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הביתן התקנו  תשהוראו    

 

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:  9.4

 . ותדרישת הרשוי לשינויים בהתאם לבהתאם לחוק המקרקעין ובכפוף 

 

 הול הבית:י קבלת החלטות בדבר ני סדר 9.5

 . 1969 -המקרקעין התשכ"ט וקבחעל פי הקבוע יה יה 

 



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

 

                       _____ ____ _ _                                            _____ _______ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

   , ג' ב'נספחים א',  

 30  וך מת  27 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה  -שתכן מפרט מכר למ /*E1-4  םדג  /חדרים   5ת  דיר /205 מגרש באר יעקב    בע"מ/זוהר וצפריר שרבט  ניה/מסד לאיכות הב

 

 :ו ם בקשר אלי וצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבי בהשתתפות השיעור ה 9.6

 בהתאם לחוק המקרקעין ובכפוף לשינויים בהתאם לדרישת הרשויות  

 

 ה.עדית של החברהבלף לפי קביעתה מדו לדירות בבית המשותמשותף ויוצה צאים מהרכוששבתחום המגרש מו החניה עמדות .א

 ה. החבר ת המשותף לפי קביעתה הבלעדית שלביירות שבדמחסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לה .ב

 לעיל(.  9.2.9וגגות )למעט החלק כאמור בסעיף  מרפסות .ג

   א מהרכוש המשותף.מוצ )ככל שיש במגרש( חדר השנאים .ד

 

 

 . ותףיגות הבית המשים שיועברו לקונה ולנצסמכים נוספמ ספח א' נ

   .כלליותת רוהע נספח ב' 

 . זיכויים טבלת       נספח ג'
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 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות  – 'נספח א 

 

 ק בלתי נפרד של המפרט:תוכניות אלו יצורפו כחל 10.1  

 דירה. הות( של צוני חי)ת כלליות מידות של כל חדר ומידוהכוללת  1:50 -מ ן לא קט  ה מידהבקנהדירה  תכנית 10.1.1   

 המשותף בקומה. הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מלא קט נה מידהקצאת הדירה ב קומה בה נמתכנית ה 10.1.2   

 . בקומה ותף כוש המשהכוללת סימון הר 1:100 -מידה לא קטן מ תכנית קומה טיפוסית בקנה 10.1.3   

 המשותף   ימון הרכושהכוללת ס 1:100 -ה מידה לא קטן מבקנ תף ר; קומות מכניסה/ קומות מפולשות תכניות קומת 10.1.4   

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

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

משותפת   חצרהכוללת סימון  1:250ה ה בקנה מידבלת היתר בנימקומית לקוגשה לרשות הה ש פימגרש ככנית הת 10.1.6   

 ת צמודות. וגינו

 

 ן לרבות על פיבהתאם לכל דית ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכלכל המע ושימוש דירה יינתנו הוראות תחזוקהמסירת ה בעת 10.2  

 ן: חוק המכר דירות בעניי   

 י הדירה על גימורם. זוקת כל רכיבחלתת שוטפו פעולות א()   

 מערכות מיזוג אוויר,  בטיחות,  מערכות תבדירה לרבו ת המותקנותהשירו ת ותחזוקה מונעת של מערכותכוללה תחזוק )ב(   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

 ות. יון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשתדירות ואפ  )ג(   

 קשר. ספק ומספר טלפון ליצירת ות יצרן/ת שמבו בדירה, לר תקניםציוד ומערכות המו ת אחריות של ווד תעטכני ומפרט  )ד(   

 

 ימור של  של המערכות וחומרי הג תכנית והוראות תחזוקה    ה בבנייןש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונור לרוכס המוכר ימ 10.3  

 ניין: עבמכר דירות  הק חופי  עללרבות ין ם לכל דהבניין שיש חובה למסור בהתא  

 רכיבי הבניין על גימורם.  ת כלוקוטפות לתחזפעולות ש )א(   

 מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג  השירות המותקנות בבניין לרבות ל מערכות מונעת ש ללת ותחזוקהתחזוקה כו )ב(   

 באלה.וצא , מערכות אלקטרו מכניות וכיאוויר   

 אם נדרשות.  פתיות,שוטפות ותקו  תרו קויון ביאפ ות ודיר ת )ג(   

 ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.  ת יצרן/וה, לרבות שמתקנים במבנודות אחריות של ציוד ומערכות המו ותע  נימפרט טכ ד()  

 מיליה. יפקסומספר  לרבות מספר טלפוןרשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח  )ה(   

 תקשורת, מערכות בטיחות  מל וחשסניטרית,   ות בלבד של אינסטלציהפ מערכות המשותל( AS MADE)עדות  יותתכנ )ו(   

 המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור   .ובפיתוח כניות במבנהות אלקטרומומערכ   

 נויה.ימ עם( מיד שתמונהנה )הראשו ציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירותלמסור אותם לנ   
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 ת ות כלליות ואזהרוהער  –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

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

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

 ( ומיתקני אנטנות         יטה משותפת )אק"מ: מיתקני אנטנות לקל799שראלי, ת"י יטת שידורי החובה, לפי תקן יקן לאנטנות לקלבבניין יותקן מית              

 ת )אק"א(.וידואליולקליטה אינדי               

 קיים הסדר אחר המבטיח שבכלאם  מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובהמחובת התקנת החברה רשאית לפטור את הוועדה המקומית  .3

 .שלוםי חובה בלא תדירה יהיה ניתן לקלוט שידור 

וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן  ה אחרת רכוסו בתקרה קלה ו/או סגיכאמור יגז וכו'  מיזוג, קשורת,חשמל, ת ם, ביוב,מין: כגומערכות  .4

 עוברות. 

)ברזל( מינרלים  וכן התחמצנות  ,"עיניים" קם, גוון, גידים,בדלי מריתכנו תופעות טבעיות כגון: הובכפוף לתקנים, באבן טבעית, בריצוף וחיפוי  .5

 המקצוע  ולכללי ינההתק לדרישות בכפוף  הכול .חלודהמוי ת בכתמים דואהמתבט

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

 .)גרונגים(

ך מערכות לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורבנה ו/או המגרש, עמיד שטח/ים בתחומי המלהדרש החברה למניעת ספק יודגש כי באם תי .7

ובזכות  לצורך גישה, כן ןלרבות שימוש במתקני הבניי  יינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתו/או בנ המשמשות הבניין

 ים אלו. עד בית בגין שטחים מתשלום מיסי ון יהיו גופים אלו פטור כ כבלים. כמום לרבות רצועות הקרקע למעבר השימוש והטיפול בשטח/י

 ומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות. רתיים ח י ור חמור לאחסן במחסנים ד חל איס .8

המשרתים כלל הבניין.  רת ואוורור,  ות מונמכות, קורות ומעברי צניכול שיהיו תקר  רכשו ע"י הדייריםשי  )ככל שקיימים(,  במחסנים .9

 מוש ובתפקוד.פגע בשייובאופן שלא  מחסנים בלבדונפרד ל ם תעשה  מהרכוש המשותף זנת החשמל למחסניה

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

 פחות מן הקבוע במפרט.

ישות רעומדת בדשרמת הרעש שלהם יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי  אוויר ע"י הקונה,יותקנו מערכות מיזוג ה באם יסופקו ו .11

 קנות לרעשים ומפגעים. הת

לרבות הנמכת   ( בדירה, והרוכש ירצה להתקין מערכת מיזוג אוויראוטומטית )ספרינקלריםקיימת מערכת כיבוי אש ויתכן והואיל   .12

 ז/ים( להנמכת תקרה זו. קלרים )ראש/י המתלהתאים את גובה הספרינ מחויב הרוכש תקרה )מסתור(, 

נת  באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מהמוגן,  דגיש כי יש לאוורר המרחב חשוב לה .13

 .חב המוגןשוי המרת הבטון שמהם עוהנמצא בקירוים )חצץ(, המופק מבטן האדמה באגרגט אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

  , מחסניםואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון גינות, חניות ם במבנהיאחרות המשרתות כלל הדיירשוחות ביוב או צנרת או מערכות יתכנו  .14

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

 חי ביקורת, השייכים לכללמים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתעוברות צנרות )ו המחסן או החניה, יתכן אודירה, ה תר קירות ובסמוך לתק ברצפה, .15

 ומהווים חלקים משותפים.   הבניין,

 ם לשקיעות בריצוף זה.ם, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרוברכבים כבדים על שבילינסיעה  .16

 חניה תת קרקעיים )גפ"מ(, למרתפי  ם המונעים בגז פחמימניהכניסה לרכביאסורה  .17

 בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים.  בגז פחמימני )גפ"מ(,ן המופעל כל מתק ןר חמור להתקין ו/או לאחסבנוסף חל איסו .18

[, תגברנה הוראות  11.12.2017 – 12חייב מחיר למשתכן מהדורה ]מפרט מ 1להוראות נספח ג'במקרה של סתירה בין הוראות המפרט  .19

-לבין  המפרט לעיל"ההוראות"(  )להלן:או המכרז /הדין ו תהוראות החוזה ו/או הוראוכמו כן, במקרה של סתירה בין  .וף לכל דין, בכפחהנספ

 תגברנה ההוראות. 
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 טבלת זיכויים    –' גנספח 
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