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

 באר יעקב שם האתר 

  
 *E2-4 דירה מדגם 

  
 חדרים  5.5 מס' חדרים 

  
 4 מס' קומה 

  
 17 מס'   הדיר

  
 "( רב קומות " מגורים ) 2 ן יניב / סוג מס' 

  
 206 מס'  מגרש 

 

 זוהר וצפריר שרבט בע"מ

 07.10.2021תאריך: 
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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 
 מחסן וחניה.  ין,יבנבהדירה 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.מטי  פר   :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 
 (. 3.6.1-3.6.8ם )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
 .רדוא 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. גוילנצקונה ו מסמכים נוספים שיועברו ל נספח א' 
 . הערות כלליות נספח ב' 

 זיכויים. תנספח ג'   טבל
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 *E2-4 : מדגםדירה  . באר יעקב  שם האתר: 

 חדרים  5.5 : מס' חדרים   

 17 דירה מס':   

 4 : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   חניה  

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

 206 מס':  מגרש   

 

 מכר" "מפרט  

 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)                            

 

 

 ( רה""החבאו  "המוכר/ת")להלן     בע"מ  זוהר וצפריר שרבט:  בין ה וזנספח לח

                                             ת.ז        ין:  בל

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

 

       מתאריך:

 

 

 פרטי זיהוי     א.
 

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

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

 ; 105 מגרש:  ;42  :מס' החלק  .4244 גוש מס':

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

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

 .1019תמל/החלה במקום:  תכניתה  1.2

 

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

 .חכירה :בדירהש ונה רוכהזכות שהק

 .מקרקעי ישראל רשות :שם המחכיר  2.1

   __  _: תחילת תקופת החכירה    ___ כירה:ת החופתק  2.2

 

 ( "הדירה")להלן  דירה מס' וקומה: .3

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

  מרפסת שירות,שירותים )בית שימוש נפרד(,  הורים )מקלחת(,רחצה  דרח ,(אמבטיה) כללי צהרח חדר, , פרוזדורחדר שינה(המשמש גם כ

 . )יציאה מחדר דיור( מרפסת שמש
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   שטח הדירה .5

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

 קירות החוץ של הדירה.  העוברים על פניהם החיצוניים של ויםו ידי הקהנוצר על לוא בתוך המצולע השטח הכ )א( 

   –לעניין זה 

  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 בה לינב בקומה או

 ר החוץ; של קי במרכזוחרת יעבור קו המצולע האמור א רהן דיהדירה לביר חוץ מפריד בין כאשר קי

 פני הקיר יכללו את החיפוי.בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר –" חיצוניים של קיר חוץ ו הפני " (2)

 דירה.טחי כל המפלסים בסכום שה יהירה רה; שטח הדיבדיפלס  מ לכ בייחושב ויפורט השטח לגב מפלסית בדירה ר (ב)

 המשטחים המשופעים והאופקיים;  פקי של כל חת בלבד לפי ההיטל האואהלך מדרגות בדירה יחושב פעם של כל משטחו  (ג)

 המדרגות. ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט

  1970 –"ל איו ואגרות(, התשנהיתר, ת ה ל)בקשון והבניה ות התכנתקנב רשואם לנדבהם תללו רק השטחים שגובחישוב השטח ייכ (ד)

 (.  תכנון והבניה )בקשה להיתרתקנות ה – )להלן

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

 

 :בלעדי  ן ופבאה ת הדירמדים לדירה או המשמשים אפירוט שטחים נוספים המוצ .6

ה )לא פרגולה(  ]קירוי הכוונה למשטח מלא דמוי תקרה ור ש מקהשמ תמתוכה מרפס ._______מ"ר:(1) שמש בשטח תמרפס 6.1

 ._______מ"ר: בשטח, אחת מעל בלבד[ מההנמצא קו 

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

 ן המוצמד(; ם המחס)יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיקו .________מ"ר :(2)טחשבדירתי מחסן  6.3

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4

 אין. : רה בשטחגג מוצמד לדי  6.5

 אין.: (4)חצר מוצמדת בשטח 6.6

 : ח(טשו)מהות  לפרטם עדי ישבל פן או או משמשים את הדירה ב המוצמדיםנוספים  אזורים,/חלקים/אם יש שטחים 6.7

 תור יהיה נמוך ממפלס רצפת הדירה(. פת המסמסומן בתוכנית המכר. )יתכן ומפלס רצכל שכ :מסתור כביסה

 

נון.  שות המקומית והתקשותף חיצוני לבניין בקומת קרקע, בכפוף לאישור הרוכניות המכר כשטח מ: על שטח המסומן בתהערה

  רף, שולחנות וכסאות, שימשיות וצלונים וכו' בצורה ובמיקוםחו  דוכנים, סגירת :י כגון סחרמ ושרשאית לתת שימהחברה תהיה 

 חלטתה.לפי ה

 

 הערות לחישובי השטחים: 

  על ידי הקוויםהמצולע הנוצר מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך ת לדירה; שטחה של יונמרפסת חיצ –" מרפסת שמש " .1

של קירות הדירה  פניהם החיצוניים המרפסת ועל של הבנויים מעקים הוץ או הח ותירים על פניהם החיצוניים של קרובהע

 סת.הגובלים במרפ

הרקיע   לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, ה בשלמות או בחאו מקור/חשופה ו ,הכוונה "שמשמרפסת "ר כי בהמו

כדי  בה שיש לה והן מחוצה  עהקרק םתחוב הןפיזית כלשהי  ות ובכפוף לבנייהחסית לשושנת הרוחכפוף למיקומה בבניין י

 .שיפת המרפסת לשמשחלהשפיע על 

בינו לבין חלק של דירה  מפריד סן המחאשר קיר ח הקירות; כן בתוספת שטבין קירות המחס  טח הכלוא הוא הש , שטחו של מחסן  .2

 במלואו.  רטח הקיל שלכיימחסן גובל בשטח משותף  שר קיר ה הקיר; כארוחב של רק השטח שמתחת למחצית ה אחרת ייכלל

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

יר  כאשר ק של הקיר; ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחבריד בינו לבין חלק של דירה אחרת פכאשר קיר המרתף מ

 ואו. לבמ קירח השטל  ייכלף גובל בשטח משותף המרת

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

 שה.כר לבין השטח למעהמ
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 סטיות קבילות: .7

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

דולה  תותר סטייה ג; ואולם לעניין שטחה של חצר ובין השטח למעשה 6-ו 5ורט בסעיפים בין שטח כמפ 2%סטייה בשיעור של עד  )א(  

 לעיל. 4והערה  6.6ותר כמפורט בסעיף י

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

     

8. 
 בע"מ.  ריכליםדבסקי אוסללימ "(:האדריכל)"להלן "  רבקשה להיתשם עורך ה

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

 office@milosarc.co.il :דוא"ל 
 
 

9. 
 . ש. בן אברהם מהנדסים בע"מ   :"(המהנדס)להלן "  ון השלדשם האחראי לתכנ

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

 
 info@benabraham-eng.co.il :דוא"ל

 

 ה אביזריתיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ו ב. 

 הבניין או חזית  בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותאחלוקה פנימית של דירות המוכר רשאי להכניס שינויים ב    *

 . תף שטחים ברכוש המשו

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

 

 תיאור הבניין .1

  תחםובמ 104,205ם מגרשיאחד תחם מב) רשיםמג 2 ללהכואחד משותף  םם במתחהנמצאים בנייני 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 

ות  קומ 5ועוד  ע קרת קל קומהכול ,(105ש מגרב) 6( או 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 מגורים.

 קומות למגורים.  18למסחר ולשירות ועוד 

 . םדיומשר /ר/ תעסוקהמסחש למשמסף הונ בניין   נושקת" ומבניין "רב הקולכל כמו כן 

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

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

 

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

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

 ;דבללמגורים בנה כוו, ה)*(תרו די

 

 חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1ף יסע 4197 - דל"( התשרותיד)כר חוק מי לפ (*)

 או לכל צורך אחר. לעסק,

 



 מותנה בהיתר בניה 
י לשינו מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף    ע"י רשויות התכנון   רק   ם י

 

                        _______ ____                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             ונהחתימת הק           

 

   , ג' ב'נספחים א',  

 30  וך מת  6 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה   -מפרט מכר למשתכן  /*E2-4ם  דג  /חדרים  5.5ת  דיר /206 מגרש ב  באר יעק  בע"מ/זוהר וצפריר שרבט  /ניה הב ת כו מסד לאי 

 

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

 104,205במגרשים  יםניינלכל הב קומות מרתף משותפות

 כינוי או תיאור 

 הקומ

קומות מתחת/מעל  

 כניסה ה קומתלמפלס 

 )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, 

  דרישת לפי  שרדים(מ ם/מסחר/י גור)למ

 המתכננים והרשויות. 
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 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי  ,יתמבואה קומת: יןיבנל  בכ

   . 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/ מעלי ית, קומת מבואהבכל בניין: 

 . 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. 

 

 105,206 םי מגרשב ניםהבניי לכל תפו ותשמף 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: 

   . תמדרגו  י/רחד

 . מחסנים רים, עב, מת ו סע חניות, מי  לי:לכ

  ין )בסמיכות לבני ת ו ב משאדר וח  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

 

של המתקנים   הסופי מיקומם 

השונות יקבע  בקומות ות כרמע וה

 ים. נ מתכנת החלט י הלפ

 

ממוקמות  ות שונות היתכן ומערכ 

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:

ניין  לב מוך בס  – טרפו)  שנאים חדר

  מס' נייןוך לב )בסמ ור נרטג  רדח (,רהמסח

ם, מוני ריכוזירום, חדר חחשמל ר חד (,6

  ומערכות טכניות  מתקנים 

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(  לבנייןהקובעת 

ת  מספר דירו

 ומהקב
 הערות ימוש סוג הש

 1 קרקע  ןינילבה סניהכ מתקו

מבואת כניסה, פרוזדורים, מעלית,  ים, מגור

חדר מדרגות, חדר לרווחת הדיירים, חדר  

אופניים/ עגלות, מחסנים, חדר אשפה/  

לפי   מתקנים ומערכות טכניותמיחזור, 

 יות. הרשודרישת המתכננים ו 

בין  ותפת ש חצר מתוח/ בפי ר גזצוב

 . יםהמגרש 

 1-3 רים מגות מוקו
4 

 ( מהקו  )בכל

חדר   מעלית,  קומתית,מבואה  ם,מגורי

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 4 מגורים קומות 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

  לפי  מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות 

 יות. והרשו  ניםתכנדרישת המ

--- 

 ה ונילעם מגוריקומת 

 אוז()פנטה
5 2 

מעלית, חדר  ת, י תמ ה קו ואמב ם, מגורי

נים ומערכות טכניות לפי  מדרגות, מתק

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים  

פי  (, ל ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות

 שויות. ים והרכננ המתדרישת 

--- 

 --- --- --- 6 ורים גלמ תוומסך הכל ק

 בנייןב  קומות ל הכסך 
 . 9 : 5בבניין 

 . 8 : 6בבניין 
 )הראשי(.  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון

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

 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

ת  דירומספר 

 בקומה
 תרוהע מוש השיוג ס

 מת הכניסה  וק

 
 --- ע קרק

ורים,  , פרוזד ( ובי )ל מבואת כניסה ם:ורילמג

עליות, חדרי מדרגות, חדר לרווחת  מ

אשפה   יעגלות, חדר / הדיירים, חדר אופניים

 . (דחסנית, חדר מיחזור)

שטחי מסחר, מרחבים מוגנים  מסחר: ל

 חדרי אשפה. , חדרי מדרגות, )ממ"מ(

קנים  ת מ, (205ש מגר)ב ור גנרטחדר כללי: 

משרדים( /רסחים/מגורמל) טכניות  ומערכות 

 שויות. והרים  ננמתכת הרישלפי ד

   צובר גז בפיתוח/ חצר משותפת

 . בין המגרשים

 1-3 מגורים קומות 
5 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

מעליות, חדרי מדרגות, מצנחת אשפה  

  מערכותים ו מתקנפירים, )שוט(, מחסנים,  

 . תו ויש המתכננים והר דרישת  יות לפיכנ ט

--- 

 4-16 מגורים ות קומ
4 

 ומה( ל ק)בכ

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

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 

  ה שפא דרגות, מצנחת  חדרי מעליות, מ

ות  כני ת ט רכו מתקנים ומע  ים,פירט(,  )שו

 דרישת המתכננים והרשויות. י לפ

--- 
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 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

ת  דירומספר 

 בקומה
 תרוהע מוש השיוג ס

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
18 2 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

מעליות, חדרי מדרגות, מצנחת אשפה  

מתקנים ומערכות טכניות  פירים, )שוט(,  

 . הרשויותו   יםישת המתכנני דרלפ

--- 

 גג עליון

 י()ראש
--- --- 

בות,  ר משאוחדים  י מ דרגות, מאגר י מחדר

מצנחת אשפה  מפוחים, ות סולאריות, מערכ

מתקנים ומערכות טכניות  )שוט(, 

)משותפות/ פרטיות(, לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 --- --- --- 18 סך הכל קומות למגורים 

 בבנייןמות סך הכל קו
 . 22 : 1בבניין 

 . 21 : 2בבניין 
 . י( ראשה) ןו נכלל הגג העליות לא  ין הקומ ני במ

 

  :והבהרות רותעה

  .הבניה יהתאם להיתרם בטבלה בנו שינוייתכיי (א)

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

 )בקשה להיתר([.   

 קרקע.שמעל קומת הות בכל מגרש( לקומם ) דישר ה/מקועסתלבניין המסחר/פרטני ביטוי  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  מממקורה  :2,6נים י ני בב ;לס הגגעד למפ -3 מרתף ממפלס קומת ה ורמק :1,5נים בבניי  אפיון כל חדר מדרגות:

 אין.  רי מדרגות נוספים:דח ;גגפלס העד למ -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 בבניי  ;22: 1ן בבניי :מעליתלת התחנו מספר 

 ;  8 :5,6נים בבניי ; 8,13,8 :1,2נים בבניי  :מעליתלעים נוס מספר

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

א ולכל הת מעקה ועד לתקרתמגובה האה ר מן קי תותאחוריר בעל הק אנכיים.ת חולופלב"ם ב  צופוקירות התא י :תאכל  גימור

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

ע  הקרקבקומת ה מלא )מט ף אסיהיה מ :יות/פיקוד המעלית מונמכת ותותקן בה תאורה ישירה או עקיפה. תכוסה ע"י תקרה

 יהיה הפיקוד פיקוד "יעד".  יות או יותרנה שלוש מעלהיי מידה ובקבוצה תנים(. ביווכ הי נסף לשמא

 הקומות: בהתאם למספר  נקבעתמהירות המעלית 

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

 . אין מר:עמדת שו  1.6

 

בהתאם לסעיף   ו/או חב' הניהול דיירי הבניין נציגות ע"יבע בת, שהפעלתו תקד שפיקו ון  נג מנלית בעלת ע מה ב הכוונ מובהר כי  – ת" מעלית שב"  ()*

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

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

 ; השלד לפי חישובי מהנדס :עובי  .םטרומיימאלמנטים מתועשים/ו/או בטון מזוין  בטון מזוין :מרחו  :ת קומת קרקעקרתה ו רצפ 2.2

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

   .1045מס'  שראליתקן י פיל :בידוד תרמי  ;דשלה סד הנמ יבלפי חישו בי:ו ע .: בטון מזויןרומח :קומתית תקרהרצפה ו  2.3

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  . בידוד אקוסטי:יועץחלטת הי הלפ :בשיטה

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

  השלד. לפי חישובי מהנדס :בי ו עהשלד.  מהנדס  נוןכתי פל ן,ו טים מתועשים מבזוין, או אלמנטמ וןבט :חומר :ניין גגות הב 2.4

   .1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי  .הרלוונטיםודרישות התקנים  לפי הנחיות היועץוז ואיטום: י ניק שיפוע

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

 , (אחראו  או בלוק תאי )איטונג ,גבסבלוקי לוחות גבס, ות, החוץ ובצד הפונה לדיר מית של קירפניבדופן  ,למחצה עשתומ/שעותמ

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

 .לי ראן התקנים הישכו מ של "וקיר ן ו בעלי "תו תקקירות פנים יהי ו  ותצבעי תקר

 גימור קירות חוץ:  2.6

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

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

 קומית. בתאום עם הרשות המים וחלוקת הציפוי  גוון, גוס  ותנשרשאי לל יהיה האדריכ :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:הפרדה בין ות קיר 2.7

 .  1  לק ח 1004ש על פי ת"י  ד האקוסטי הנדר דו בי את שיעור ה יקו  ובכל מקרה יענ   האקוסטי,   השלד והיועץ 

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

 :מדרגות י /חדר 2.8

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

 הוראות כל דין.פי על  וצעיב תוהמעלי

בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון יפולים )פנלים( כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי )י בש חיפו פנים: חומר:גימור קירות  2.8.2

 הישראלי( עד לתקרה.  התקנים

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

  לדרישות התקנים הרלבנטיים,בן בהתאם צו צמנט לאו גרניט פורצלן או טרא ורה מאבן נס  ת יהיורגוהמד ת:ו רגדמ 2.8.3

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

 .יןל דכ יפיבוצע על  ותדרגות והמעלית/יהמי וסטי לחדר/האק  הבידוד בידוד אקוסטי: 2.8.4

 . 1142, בהתאם לת"י ת מאחז יד(מתכת ו/או בנוי ו/או משולב )לרבו :ידמאחז  /מעקה 2.8.5

   המדרגות. י/ חדרבאמצעות  :עליה לגג 2.8.6

 : קומתיתמבואה )לובי(  2.9

יט  רנ או ג המיקרק וא)שיש(   ה יח, דוגמת אבן נסורש קבחיפוי  יהיהם  גימור קירות פני קומתית: חומר:מבואה  גימור קירות פנים

  בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים)יבוצע טיח וצבע הקשיח  יומעל החיפ ,לפחות  בה משקופי הדלתותולג פורצלן, עד

 עד לתקרה.  הישראלי(

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

 .  ורצלןאו גרניט פורה אבן נס: ריצוף .ה זורקל תעמח יבוצע טי

 :ראשית ( כניסהי ב מבואה )לו  2.10

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

 .הישראלי( קניםתהמכון  טעםמ ק"ן ירותו תקבעל ")וצבע אקרילי  חח יבוצע טיהקשימעל החיפוי הכניסה. 

 או תקרה דקורטיבית.  ו/או תקרת משנה תו תקן ירוק"(,)"בעל  סינטטי 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

 . קהת החללמניע 2279הישראלי 
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בטון טבעי צבוע  חומר: גימור תקרה:במלבין סינטטי. צבוע  ,ו/או טיח ו/או משולבבטון טבעי  ה: חני  גימור קירות :רהמקו  הי חנ 2.11

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

 עה.ו נהתחיות יועץ מספור ושילוט לפי הנ

לפי   מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד או חומר דומה,+ צבע  חטי קירות ותקרה:ם טכניים ואחרים: חדרי נים, לים למחסור פרוזד

 .החלטת החברה

  :חדרים לשימוש משותף     2.12

 ( וכדומה. חדר/ים טכניים )ככל שיהיו

   -בחדרים טכניים  :תקרהר מו גי. (מים וכו' ,לחשמ תוונ רא  ,ט גומחותמע)לדוגמת פוליסיד,  יטסינט  עבצב צבועטיח  :גימור קירות

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

 . או משולבאו פורצלן אריחי קרמיקה או טראצו  :גימור רצפה       

 בניה. טמונה, לפי היתר ה הפבורות לאש : שפהאצירת א            

 

  :ותהער

 ן התקנים הישראלי.ו כ"תו תקן ירוק" מטעם מ יהיו בעלי פנים  רות וקירותעי תקכל צב .1

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

    .הלקחהלמניעת  7922

 

ידי  אלומיניום מזוגגת, בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת עלדלת  הין תה לבניי הכניסה דלת  :ן יי בנ לכל ראשית דלת כניסה 2.13

   .מערכת אינטרקום ומחזיר שמן

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

 .דלתות פח דלתות חדרים טכניים:  

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

 .יש :משותפים קים לחו   חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ,ותרגות, מבואות קומתי דמ דר, חובי , לן יינבכל לסה ני כב ,התאור 2.16

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

   .תקומתיאה מבו/תגורה להדלקת  אור בחדר המדרדיה ךומת

  האדריכל. עיצובהחיצוני בלבד(  בגוון לפי  )בחלקם פח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר ומים: חומר:ל, גז משות חארונ 2.17

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

 . בחירת המוכר והחלטתו "יפעסן ך המחיליו משוא רתיהדינה ומל         

 של הבניין/ים   הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף  : יש.ת אלקטרומכניות משותפותו כרלמעלתאורה ו חיבור חשמל  2.19

 מוך  סהין בניו במק מוקמו בבניין הסמוך ו/או יימו אך   תו הבניין,ישר  לפי תכנון מהנדס החשמל )יתכנו מערכות משותפות אשר  

 פוף לאישור הרשויות השונות(. ניין, בכבהגם  וישרתו  

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

 

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

 הדירה*: בה גו  3.1

 מ'. 2.50-מ תחופ לא קרהחתית התד תע צוףהרי  י פנגובה הדירה מ   

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

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

בשטח ה ירדהמקרה גובה בכל למעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. הערה:  *

 הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.  ןמ פחת ת לא יי התקנועל פ ירהי דקלח הקבוע לגבי המינימלי
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 המשמשים אותה.בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  וגימוריםרשימת חדרים  – 2טבלה מס'  3.2

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

 (1)תחומר קירו תיאור 

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

 מ( בס")

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 חדשים  בשקלים
 הערות

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

 . בהמשך  ות ערהבראה פרוט  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  בטון,  חדר דיור 

 ( 1)ון טב י בלוק  בטון,  מטבח 

 ןאי ( 3)ראה  ( 2) ראה

 פרוט בהערות בהמשך. ה רא

 אין ( 4)ה רא חתון ת חיפוי מעל משטח ארון  

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

 . רות בהמשך בהע וט ראה פר אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  בטון,  פרוזדור 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3) האר ( 2) האר ( 1)בטון י וק בל ן, וטב חדר שינה הורים 

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

 חדרון 
 )חצי חדר( 

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

 ממ"ד 
 זוין  בטון מ 

 לפי הוראות הג"א 
 . בהמשך רות הע וט בראה פר אין ( 3)ה רא א הג"  טר לפי מפ

 ר רחצה כללי חד 
 ( )אמבטיה 

 ( 1)ן בלוקי בטו בטון, 

 ןיא ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . בהמשך ה פרוט בהערות אר

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

 הורים חדר רחצה  
 ( מקלחת ) 

 ( 1)בלוקי בטון  בטון, 

 ןאי ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . בהמשך ראה פרוט בהערות 

 ןאי ( 4)ראה  לןפורצ  יטגרנחיפוי 

 ( 1)בטון, בלוקי בטון  שירותי אורחים 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 בהערות  בהמשך. ראה פרוט 

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

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

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

 שך. ראה גם פרוט בהערות בהמ

 3.4עיף ראה ס  אין אין ( 2) ראה ( 1)ן בטוקי בלו  בטון,  יסה ר כב מסתו 

 י  רת 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  מהנדס האדריכל/ה

 

 לטבלה: ת הרו והבות הער

  :חומר קירות ( 1)

 להלן:  גבס בתנאיםחות לוי גבס או בלקאי/ן ת י בטווקבל/וןבט יקן/בלו טוב :מיהיו עשויים   דירהים בקירות ומחיצות הפנ

 מ"מ לפחות. 0.6פילים פן הפרועובי דו -

 מ"מ לפחות. 70רוחב הפרופילים  -

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

 ה:מכל צד של מחיצת הגבס יהיו אחד מאל
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ל  גיפה בעשופר לנפחות, מחוזק וממ"מ ל 15.9ובי ופין לוח בעלו לחית(, אומי קר דו מחיצה )לפחות   מ"מ 12.5ובי ות בעלוח 2 -

 (. ק"ג/מ"ק לפחות 1000צפיפות גבוהה )

 פרטי היצרן/ספק הלוחות. פרטי הביצוע יהיו בהתאם להוראות ומ

 . רטיואת התאמתם למפכתב שר בחות יבצע פיקוח צמוד אחר התקנת הלוחות ויאפק הלויצרן ס
 

ניתן שמעטפת הפנים של קירות אלו , ת למחצהמתועשת / מתועשים בשיטה הבוצעמ ירות החוץר קכאשה, רווי  יהבבנ :ץ חו תקירו 

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

 ון. לוקי בט" או מב"כעמידים למים ע"י היצרן דריםוגבלוקים המת בירוהק  יבנו רהמק צה בכלחר בחדרי, רהבכל מק(. " םיניינ של בתרמי 
 

 :תקרות/גמר קירות ( 2)

 בהתאם יהיהיה של הקירות. במרחב המוגן הגמר  מר הבנצבע אקרילי או בהתאם לחו+ טיח : בבניה קונבנציונלית יהיה, גמר הקירות

 : לבן. ן גוו  .לי אקרי+ צבע  העורף  פקוד יותהנחל

 : לבן. גוון  .+ צבע אקרילי העורף פקוד  הנחיותל בהתאם מר יהיהוגן הגב המבמרחסינטטי. יד + סח יט :ותתקר רמג

 : לבן. ון גו  .אקריליוי(: צבע חיפ ללא )בתחום ושירותים קירות בחדרי רחצהגמר 
 

 :גמר קירות במרפסות

 שלום נוסף.  לא תת לחזיתוכלל הכדוגמת  גמר הקירות במרפסות יהיה

או בנוי   הרלבנטייםם שות התקנימת לדריית התואאלומיניום משולב עם זכוכרת(. מעקה ע אחקבנ ם לא)בא :סותרפקות הממע בעיצו 

 כדוגמת החזית. 

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

 

   :ריצוף ( 3) 

 נטיות. שות התקינה והחקיקה הרלבהעומד בדריא'  וגן(, סלצניט פורגר צלן )פור גותקנו אריחים מסורה ירים בדידחות המערכלכל  

 יפוי קשיח. ירות חאלא אם כן צוין בגמר הק ס"מ לפחות, 7הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף בגובה 

  .ליםבשיפוצורך שיח אין במקומות בהם קיר החוץ מחופה בחיפוי ק

תואמים  כל סדרה הוונים מ גמאות/גדו 3-סדרות של ריצוף ו 4כל הפחות, ה, לונציג לקהמוכר י ף,עד לריצווי ל מידת אריח, המכל

 היר ניטרלי. גוון במגורים, לפחות אחד מהם בלדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות 

מילוי  ה )לובם של רני גווניש בחירה בין המוכר יציג לקונה(.  LAPPATO) "לקית"מבריק חלפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור 

 .אפור בהיר והאחרת בגוון אפור כההגוון אחת ב. פוגות, בין אריחים( -ים מישק

  "י אישור והצהרת הספק( קה )עפ אינו ניתן לאספ    ס"מ  45/45במידה ואריח לריצוף במידות    
 לן:כמפורט לה  לופי ח   ת אריח או מידו פת סדרה נוס   החייב להציע לקונ   יהיה לם או   ו ות אלריח במידהמוכר יהיה פטור מהצגת א 

   )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המוכר( :   

 .אריח במידות חלופיות בנוסף    א. 

 דרות של ריצוף ס   5הפחות,   ל לכ   ר יציג לקונה, המוכ  אריח,   ל מידת לכ  מיועד לריצוף, כלומר לכל מידת אריח ה   ריצוף  נוספת של  סדרה   ב.   

 לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי; בשימוש בדירות מגורים,    ים צים ושכיחנים נפו אות/גוומם לדוג ות/גוונים התואמי דוגמא  3-ו           
יט גרנ)   פורצלן ג  ם מסו י חי ר א.  סוג א'   . מ ס"   60/60במידות  אריחים  (: סותומרפ , שירותיםצהח רדרי עט ח)למ בכל הדירהריצוף  -

 .לפחות   R-9להחלקה    דות גת התנגר ובדות  נטיב ודרישות התקינה והחקיקה הרל   2279ת ת"י  דרישוב   ומד הע.  ( ן לורצ פ 

מסוג   אריחים א'. סוג ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45 לבחירת הדייר ממידות : מרפסת שירותשירותים//י רחצהריצוף בחדר - 

 בחדרי  -  נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה ב הרל   קה נה והחקיי קהת ודרישות    2279  ת"י  ת בדרישו העומד   . ( ן גרניט פורצל)   ן פורצל

 .לפחות   R-9בשירותים  ,  לפחות   R-11פת תא מקלחת  רצ וב  , ת חו פ ל   R-10  רחצה 

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

  ות. ח לפ R-10 נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה  בקינה והחקיקה הרל הת ודרישות   2279ד בדרישות ת"י  עומ ה 

 אריחים במידות עפ"י בחירת המוכר. (: שהוצמדככל דירתי או ) ריצוף במחסן  -
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  רות:י קחיפוי  ( 4)

ואמים  התדרה ל סמכ דוגמאות/גוונים 3-ו  ריצוף  סדרות של 4 הפחות, לכל לקונה,חיפוי, המוכר יציג לכל מידת אריח, המיועד ל  

 מהם בגוון בהיר ניטרלי.   חות אחדרים, לפמגוות דירלדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש ב

לוי  )למירובה  גוונים של 3רה בין המוכר יציג לקונה בחי(.  LAPPATO) לפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור "מבריק חלקית"  

 .כהה ולבן וריר, אפהבר אפו ניםיחים( בגוורא , בין פוגות – קיםמיש

ת  בהסכמהמוכר יהא רשאי להציע, ס"מ.    30/60במידות  .  ( פורצלן גרניט  )   לן רצ פו סוג א'. אריחים מסוג   :רותיםושי  רחצה י בחדר -

 דירה. ס"מ ללא שינוי במחיר ה 33X33ס"מ,  20X50ת ופות נוסבמיד למפורט וכן  , אריחים במידות דומותנההקו

  -ועד לתקרה  חיפוימעל ה .לפחות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה משקוף הדלתדות מיב רחצה ידרבח רותי קיחיפו

 טיח + צבע אקרילי. 

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

שטח אורך מ   ס"מ לפחות לכל   60בגובה  וג א' במידות לפי החלטת החברה.  ס  צלן( פור או    יקה )רגילאריחי קרמ:  מטבחחיפוי ב - 

יפוי ל החסף העליון ש נור וסביבו בקו ה ואם מאחורי הת חיפוי קירות ת   -  BI.  כאשר התנור אינו ביחידת  ( ארון תחתון   מעל ודה )ב הע 

  לי. רי ע אק צב   ח + ירות: טיבקעל החיפוי ו על הריצוף(. מ מ' מ  1.50ובה  ועד הרצפה )ג מי קר ה 

 הקירות.  לגמר ה זההקי קרמיי וחיפו מובנית כולל בידוד אקוסט  סגירהלצנרת גלויה תבוצע 

י מעבר מים לחלקת יעלמנ םינטי בהרל התקנים לפי הוראות כל דין ולפי דרישותהרצפות והנקזים באזורים רטובים יאטמו הקירות, 

 חדרים סמוכים. ו/או  בניין

 

  הערות:

  יים למניעת מעברהרלבנטדין ולפי דרישות התקנים הת טמו לפי הוראוייא רטוביםים ההקירות, הרצפות והנקזים באזור טום:י א

 . חדרים סמוכים. י בניין/לקמים לח  

 . מס" 2 -עד כייתכן הפרש של  ,חללים סמוכיםן יבל  ומרפסת שרות, "דממ ה,חצחדרי ר  בכניסה לדירה, – הפרשי מפלסים

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

 גובה "אריחים שלמים".  דעו ת, אלפחולגובה המצוין בטבלה עד ות יעשה י הקיר גובה חיפו  - תקירו וי חיפ 

  חברה. , לפי החלטת ה ס"מ   60  -מ   פחות   ן באם יש פינות קמורות שאורכ   , PVCניום או  י ינות מפרופיל אלומ עו פ וצ יב   –פרופיל פינות בחיפוי  

 צוף בדירה. ריה שלה הברק וש ו/אויטבצע לת לא החברהלמניעת ספק יודגש כי  - ליטוש/הברקה 

 כר, וככל שתותקן   מבכלל, בתוכנית הו/או  יקבמדו ,תסומן החלטת החברה, מובהר כי לא בהכרח לפי תקן,תו באם– , קורה/ותרגולהפ 

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

 רון מטבח, ארונות למערכותבגב אחופים, זיתות מלמעט בשולי קירות וחס"מ לפחות,  7ה בגוב  ,וף מחומר הריצ ( )פנלים –ם שיפולי 

 א קיטום פינות )גרונג(. ליפולים, לים. חיפוי וש ני ואזורים טכ

נדרש   לריצוף טראצו .לפחות ממ" 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(נדרש חיפוי, נים לריצוף וקת ה  תישודר לפי – מרווחים )פוגות(

 מ"מ לפחות. 1 שלמרווח 

 

 (במפרט מכר זהסעיף אחר ב  ו ארק אם צוין כך בטבלה ל לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפוע קניםיוד ומת)מובהר כי צ 

 

 ארונות: 3.3

   תחתון: בחטמארון    3.3.1

הכנה לכיריים   ,הכיור וחה שללהתקנה שט יםתא ח המפת תוךן יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חירו הא -

 ח כלים. יחשמל להצתה(, הכנה למדת נקודת גז לבישול ונקוד 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 כשל משטח העבו גובה סף עליון •

עת רטיבות של תחתית  ים למניעמיד למס"מ ובחיפוי  10-( בגובה של כ)סוקל בנויה תותקן הגבהה וןהאר  תיתבתח •

 הארון.

 מ"מ לפחות. 17-18יץ( בעובי ו)סנדו ם יהיו מעץ לבוד פיגוף הארון והמד •

 מ"מ לפחות. 5-6ט( בעובי דיק)לבוד  מעץ גב הארון יהיה •
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 ינג.  סטפורמלוחות פו / MDFץ( /וויסנדדלתות הארון תהיינה עשויות מעץ לבוד ) •

לות מסילות  בעלפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. המגירות תהיינה  "מס 60חב הארון יכלול יחידת מגירות ברו •

 מתכת. מטלסקופיות 

ארון, יותקנו פתרונות מכניים  דת הפינה של הלא יותר. ביחי ו שראם נד לבד,ארון המטבח התחתון יכלול פינה אחת ב •

 וה ערך. או שו   רמג'יק קורנ מתכדוג לף נש לאחסון

 המפורטים להלן:  לרכיביםבהתאם  בח יהיוסוגי ציפוי ארונות המט    -

 ות מתכת.יפורמינג. ידיקה / פוסטמי ציפוי חיצוני: פור •

 . רמייקהו פוציפוי פנימי וגמר מדפים: מלמין א •

 מוכר כמפורט להלן:יבחר האו הספקים ש/ו מוכרג היצילבחירת הקונה מתוך סוגים וגוונים ש  וגווניו יהיו סוגי הציפוי   -

בגוון   םמהם בצבע לבן ואחד מה חדגוונים שונים לבחירה, א 5י הקונה לפחות פנלהציג בהמוכר  ציפוי חיצוני: על •

 ניטרלי. 

  ציפוי פנימי: בגוון לבן. •

המוכר להתקינם, על א ר שלדייט ה. החלי להחלטת הקונהארון תחתון הינם וכו' מובנים בל מדיח, תנור  ש הנתק ן והתכנו -

 ללאים )בנבמקומות שיועדו להתקנת הכלים החשמליים המו מדפים, דלתות ולספק את ארון המטבח בשלמותו, לרבות 

 הכנות הנדרשות. החללים( לרבות 

 ;שךראה הערה בהמ מידות: ( 1)  

 

פחות  לא וביבע שטח עבודהמ הקונה תרחילבלכל אורך הארון התחתון יותקן  ור:בח תחתון: תיאה מעל ארון מטודבעמשטח 

ן(,  ילפי העני 1,2)חלקים  4440 דרישות ת"י ל או שווה ערך(, העונהקיסר  גמת אבןית )כדומאבן טבעית או פולימר  ס"מ 2-מ

  תקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטחותאם לההמשטח ייקפם. ה לכונות בהאר ס"מ ביחס לחזית 2עם שוליים בהבלטה של 

עם עיבוד בחזית  וגבהקנט מנה ללא י להעדיף התקשא"י המוכר )הקונה רע עדו יקבה שאופן עיבוגבון מליו ט עיותקן קנ

 ינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה(. א יל. היקף המשטח מים בכל אף כולל  ,המשטח ככל הנדרש

וונים  ג 3נה ציג בפני הקוי המוכר. ידוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על גמאות שיומגוון  דותוך ה מנורת הק לבחי גוון:

  ולא לוח בודד אחד(.ה אבן קיסר יהיו בהדבקאבן טבעית או לוחות ה )יטרלי. בהיר נ אחד מגוונים אלו יהיה, ולפחות

  

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

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

 מ"א.  2ה הימ"א ואורך המטבח העליון י 5ון המטבח התחתון יהא ראאורך  כלומר,בח עליון. מ"א ארון מט 2 -ן בח תחתומטב

 ן: רט להלכמפוהמוכר יתוכנן הארון העליון  לקבל את הצעת החליט הקונה

 פינות. יף והמשכי ללאהארון יהיה רצ  •

אי  תנוב ס"מ 60עליון יהיה ון חות. ניתן שגובה אר ס"מ לפ 30ת ועומקו חוס"מ לפ 75 גובהו של הארון העליון יהיה  •

 ן קלפה(. נושפתיחת הארונות העליונים תהיה כלפי מעלה )מג

 ות מדף אחד לכל אורכו.יון יכלול לפחלארון מטבח ע  •

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

     .ח ג'נספ ראה :וי הכיור, הסוללה, החיפ , משטח העבודה,המטבח ארונותי בעד כו יר לזי חמ

 

(, וויץ'דנס)לבוד  עץ מ עשויתחתון   ארון שירותים(, יותקןהט בחדר בדירה )למע רחצה יחדרמ דבכל אח אחרים )ציין(:ארונות  3.3.3 

   MDF   5או סיבית עמידה במים ברמהP  310לפי תקןENס"מ לפחות הכולל   80מלי של ינרך מי או מונח באו  וייה תליהון . האר

 ב בכיור. ניאו קוורץ משולשיש /  /מחרס  צירים בלתי מחלידים, משטח עבודה אינטגרלים, דפית, מדלתו   

     אין. :הצחהרארון  בעד  מחיר לזיכוי                    
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    :רותעה

מיים  מחושבת פע פינהורך קיר המטבח. מדד לאהתחתון תי ך הארון ורמידת א .רךמטר או  6 תחתון  מטבח ארון  אורך מדידת (1)

 באורך הארונות.  יכללו  תוך הארונותים בשולבמה)למעט מקרר(  ו"בכיריים וכי למדיח, תנור, םהמיועדי  חללים ך הארון.ורבא

ם  קיימי  רונות המטבחא שבגביר ובק לקחת בחשבון כי יתכן  המטבח וביצוע עצמי, על הקונהארונות  רו במקרה של זיכוי עב  (2)

 צורך תחזוקה.ח/ים אלו ללפת ישהלאפשר גטן/ים משותפים. יש י גישה לקול/פתח

 .הקונה להחלטת נתונה תחתון  בארון  ניםמוב 'וכו  רתנו ח, מדי של תקנהלצורך הון האר כנון ת (3)

 שיועדו  קומותמ ב ומדפים,ות דלת לרבות, בשלמותו  המטבח ארון  לספק את המוכר על ,להתקינם אלש הקונה החליט -

 .דרשותהנ תההכנו  ותברול ( יםחלל ללא (המובנים ם החשמלייםלי הכ קנתלהת

 .החברה את הרוכשבו תנחה קבע ובמועד ברה תם שהחהלוח זמני פי  ו עלעל בחירות באחריות הקונה לדווח

 

 ת כביסה: י י מיתקנים לתל 3.4

 ממרפסת השירות יותקן מתקן חיצוני לתליית כביסה. 

               סהחבלי כבי 5ס"מ,  160מלי של יבאורך מינ  םיוגלגל (מגולוונות מתכת ) בעל זרועות: )קטנה( ן לתליית כביסהתקמי       3.4.1

ס"מ   120-פחת מרכו לא יואס"מ ובתנאי שיותקן מתקן מתרומם ש 160-ן יהיה קטן ממתקך הורשא תן ני מפלסטיק.

 . "מס 800-מחת והאורך המצטבר של חבלי הכביסה לא יפ

ה.  ר המבנל קי נת עושמעו מתקן ממתכת מגולושמ ,סת שמשמרפ/ך בחצראפשר שיותקן מתקן שווה ער :גג/גן ות הלדיר      3.4.2

  . ס"מ 160 לשחבלי כביסה באורך מינימלי  5ר. המתקן יכלול לפחות לקיקובע יב ומ המתקן יהיה יצ 

 3מוד הכולל לפחות ע לה( עםמתקן מסתובב )קרוסב ן זהמתקיר י החלטתו, להמ"בדירת הגן הדייר יהיה רשאי, עפ -

 וצף.טח מרו למשבטון ו/א  משטחבע ליציב ומקו ממתכת מגולוונת. המתקן יהיהם או מיניולואמ קפלותזרועות מת

 . UVלקרינת  בכל המתקנים החבלים יהיו איכותיים, עמידים 3.4.3

בתחתית  ס"מ. 60-א יפחת מביסה למק הנישה לתליית כעו. 5100 מס'יהיה מחומר עמיד העומד בת"י מסתור כביסה:  3.4.4

 המשטח של ליוןפלס עהבניין. מל ש הגשםאיסוף מי  הפרדה מבטון שינוקז למערכת יותקן משטח הסיתור כבכל מס

 ה.  ריס"מ לפחות מפני מפלס רצפת הד 30-יהיה נמוך ב

 .ביסהליית כמ"ר לת 1.7נוי של פ  שטח שמרשייניתן לשלב מערכות טכניות במסתורי הכביסה ובתנאי  3.4.5

 

 

 

  פות בהמשך.וסנ ראה גם הערות. )מידות בס"מ(  ים בדירהונות ותריס, חל ת דלתותרשימ – 3טבלה מס'  3.5

 תריסים חלונות   דלתות ---

 ר חד
  דתכמות ומי
  הפתח

 רוחב( )גובה/  

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

  חה )צירסוג פתי
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב( )גובה/ 

חומר )עץ 
  יום/ומינאל
 כת/ אחר( מת

ה  פתיחסוג 
כ/  כע"/)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 וחב( ה/ ר)גוב

  /חומר )עץ 
ם/  יניואלומ

 מתכת/ אחר( 
 מר שלבים וח

פתיחה)ציר/  ג סו
רר/  גע.כ/נ כ.

 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  טחוןה ב פלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 105/210-כ

 דיור חדר 

1 

 כ.ע.כ רר  גנ אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 וי ידניגיב  כולל 
 260/225 -כ --- 260/225 -כ

 מטבח 

---  

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   וגג ז ' מומאל

--- 

--- --- --- 

 --- 120/120-כ ---

חדר שינה  
 1הורים 

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 ---

 ר חד
  דתכמות ומי
  הפתח

 רוחב( )גובה/  

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

  חה )צירסוג פתי
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב( )גובה/ 

חומר )עץ 
  יום/ומינאל
 כת/ אחר( מת

ה  פתיחסוג 
כ/  כע"/)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 וחב( ה/ ר)גוב

  /חומר )עץ 
ם/  יניואלומ

 מתכת/ אחר( 
 מר שלבים וח

פתיחה)ציר/  ג סו
רר/  גע.כ/נ כ.

 כיס/חשמלי/אחר( 

 ממ"ד  
ש  שמ)מ

 כחדר  
 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
.  ה(ציר )רגיל

 ה חוץ פתיח

1 

 זוגג מומ' לא
לפי הנחיות  

 הג"א 

1 

 .  כ.ע.כר  נגר ' ומאל אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 80/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

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

          .הג"א נחיות ה
--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 לה י גציר ר  עץ

1 

 .כ נגרר כ.ע  ג מזוג  מ' אלו 

1 

 גלילה ידני אלומ'  ומ' לא

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

 4חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  ץע 

1 

 .כ כ.ע   נגרר אלומ' מזוגג 

1 

 דניי לה גלי  אלומ'  אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

 חדרון
 ר()חצי חד

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 אלומ' מזוגג 
 יו נט סב 

 קיפ(דריי )

1 

 דניי  לה י גל מ' אלו  אלומ' 

 120/70-כ 70/120-כ 80/210-כ

 פרוזדור 

--- 

--- --- 

1 

 .כ כ.ע   נגרר אלומ' מזוגג 

1 

 דניי לה גלי  אלומ'  אלומ' 

 140/120-כ 120/140-כ ---

ח. רחצה  
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

צה  . רחח
 םהורי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ

שירותי  
 אורחים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

--- 

 --- יאוורור מכנ 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ

מרפסת  
 שרות 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 ר כ.ע.כ נגר אלומ' מזוגג 

1 

 כ.ע.כ  נגרר   אלומ'  ' אלומ

 170/105-כ 170/105-כ 80/210-כ

 י  רתדימחסן 
)ככל  
 (דשהוצמ

 ח עץ/פ 1
  החלטתי לפ

 ברהחה
 ילה רג ציר

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/200 -כ

 

 : תחרו וא טבלהל ערותה

 ניגררמשתפלת,  לה+רגיפתיחה =  )דרייקיפ(סב נטוי תיחה משתפלת )נטוי(, פ= קיפ פתיחה,  = סוגרגילה ציר  = אלומיניום,אלומ'  :ביאורי מילים .א

מעלה,  י= תריס נגלל כלפגלילה  ,על כנף קבועה כיתבתנועה אנת חא= כנף גיליוטינה ר, יבק כיס() הומחג וךאו לת/ו נף ררת על כ= כנף נגכ כ.ע.

   .יו/או חשמל )ידני( באמצעות רצועה

 ת/תוהדל סה"כת בדירה תתאים לבד שהכמות הכלליבלו בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאוחדרים יכולות להופיע  י, משותפים לשנתדלתות/חלונו  .ב

  לה.טבב ותנצוי המחלונות 
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יים הננעלים  לת מערכת בריחים חבוה ראשית )ביטחון( בעדלת מגן מפלדה לכניס: בהתאם למפורט להלן תהיה -גורים לדירת המ כניסההדלת  .ג

  צההצעינית  ,סף נון פנימי  סגר בטחו להלן: וכמפורט 5044מס'  ים ומופעלים על ידי מנגנון גליל התואמת לתקן ישראלינ ות בארבעה כיוולפח

ה משקוף בניה מפלד .דלת ומספר דירהמעצור  תחתון, מברשת סף  , טות"נעה ו"רוזידית דר,  נם, מגן צילימערכות צירי , (סקופיתלטת/מיורפנ)

 וכר. ון לפי בחירת המיסה תהיה בגמר וגו פחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בצביעה בתנור. דלת הכנלמ"מ  1.25י של מגולוונת בעוב

על  23שראלי מס' ת לבודות בהתאם לתקן ילחדרים תהיינה דלתוות הכניסה לת ד בהתאם למפורט להלן: היו י  יםור גהמ רתם בדי ני הפ ותדלת .ד

  כנף ס"מ לפחות.  7 יכללו התקנת קנט מחומר עמיד למים בתחתית הדלת בגובהו ה עמידות למים היינה. הדלתות תחלקיו ובפתיחת ציר רגיל

יים, חוזק, אקוסטיקה, ק  –י היבט תפקודערך בכל וי אחר שווה וי פלקסבורד ו/או מיללמי עםת גרסל מע יםמודבק ותוחה משתי ללת תהיה עשויהד

 –דבקים צדדים לפחות. כנף הדלת לרבות לוחות וה 3-ט( מצופה בנ)ק –כנף הדלת  ת והמשקוף. היקף תקנו בהתאמה לסוג הדלאחר. צירים יו

כת משני הצדדים. וידיות מת עם מנעולמידות במים, צוני מתועש המתאים לעיי חפו ציב וה א יקורמיבפ וא בעיהיה בצ גמר הדלתות:ים. עמידים למ

לדלת ויכלול פסי אטימה. המשקוף לאחר התקנתו  תואם  או בגמר ובגווןהלבשות פולימרי , בעל 23יהיה בהתאם לתקן ישראלי  :הדלת משקוף

יהיה   :גוון דלתות הפנים ר בכנף הדלת.או-פנוי" וצוהר/צו-וספ"ת וידמי  ביבוס ול, מנעםתירולחת והשי רי האמבטיה, המקיה עמיד למים. בחדיה

אפשרויות שונות לבחירה   3ג בפני הקונה י. על המוכר להצקים שיבחר המוכרו המוכר ו/או הספונה מתוך דוגמאות שיציגבהתאם לבחירת הק

 לבן.חת מהן היא בגוון לפחות, אשר א

ת משני לוחו המורכבים , רישות התקןלפי ד  רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) יגוג שקוף ז עםם יוינ מאלו ג סונות מחלו: ממ"ד(עט )למחלונות  .ה

קן ו תהם יהיו בעלי תהחלונות ורכיבי. (מ"מ 6עם מרווח אויר של , י הצדדיםנמש לפחותמ"מ  4 )זיגוג בעובי םזכוכית עם מרווח אוויר ביניה

ו על ידי מתקין  ונעילה. החלונות יותקנ , מנגנוני פתיחה ות, ידיות מובנ צירים, גלגלים ,EPDM יגומי טמא ,גוגזיי סרגל :לםכלריים, ובואביזרים מקו

לומיניום יהיה חלון מסוג א :בממ"ד. חלון סוג אלומיניום מזוגג ונגרר כנף על כנף מבעל ויטרינה,  יהיהחדר הדיור: חלון  מורשה מטעם היצרן.

   .העדכניות העורף  דפקו תאו ורהם לתאבה, רגרנ הלדם כנף פעמזוגג 

 .אחת רשת לכנף  כנההכ במסילה נוסף  נתיב קןיות  ההזזה ל חלונותבכ. אין :תתו רש .ו

 ו בעלי תריסים. לפי הקיים בתיאור הדירה( יהיהכל , חדר רחצה ומטבח )םיה, חדר שירותילמעט חדרי אמבט פתחי הדירה, :תריסים .ז

 בי הפחבים לאטימה מוגברת. עומי בין השלל אטם גותן מוקצף כולניום במילוי פוליאוריילומ א פחם ישויע יסי התרבשלו הזזה יהי ריסי גלילה או תב 

 ן פתיחה ידני. יס גלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומנגנו רר יורכב ארגז ת. בחדר דיוהיצרןיהיה בהתאם למידות הפתח והוראות 

ונים למרפסת שירות גם  במטבחים הפ, לרבות לאוויר החוץ בחים ללא אוורור ישירטובמם ייטר יסנ יםת, בחדרויר ש בחדרי - לאוויר החוץ  רוראוו  .ח

 קיר החוץ לרבות רפפת כיסוי. לאוורר מכני עד צינור מצויד במ יבוצע,  אם איננה סגורה בתריס ו/או בחלון

בזיגוג בים ים המשוליתכן פתח האלומיניום. ועץי  אוו/ יכלדר האכנון תי פ"עגוון,  פרופיל,ה דגם .םעשויים אלומיניו םמסגרות החלונות והתריסי  .ט

 . ות מסךמחסום, ו/או קירכמעקה/קבוע המשמש 

 "(, לפי תכנון האדריכל.שקופה או עמומה )"חלב ,בטיחותיתוכית זכ תותקן ונות(,)באם יש חל ושירותים רחצהבחדרי  .י 

דרישות כיבוי  ו   יות יועץ הבטיחות הנח עות, לפי  או רפפות קבו / ו   בדלת   כה סב   או ו/   מכני ור  וור ו א ו/א   ן ( יעשה באמצעות חלו מחסן   ככל שנרכש )   המחסן   אוורור  .יא 

 . אש 

  בטחון/אש.לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות  הכבאות, בכניסהפי הנחיות רשות ליציאה מהבניין: רה/ות בקומת הדלת כניסה לדי  .יב

  .ועאין לקבוע סורג קב ,ירים בקומה(לל הדי ש את כלשמור מאם חרו)ב  תיקומ לוץח חיפתכ זרכהמו בדירה ו/או חלון "דממחלון ב -ח חילוץ תפ .יג

 חלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.הדות הפתח, סוג כנו שינויים במיית "פתח חילוץ"ויות המוסמכות כבפתח שיוכרז ע"י הרש בנוסף,

 2 -"ד גבוהים כוף הממת וריצסף הדלת. וניחיצ ,רתנגר/חת, הנפתת פלדה אטומהדלת כניסה למרחב מוגן הינה דל :פיקוד העורףשות לפי דרי  .יד

חסומים   עוגלים בקוטרים שונים,מפתחי אוורור  ןניום + זיגוג וכלכיס. חלון אלומי  תהנגרר מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת,  ס"מ

פרעה  ה רוצ יתפתח האוורור  וליד יר  קע"ג ה ,ף(פיקוד העורחיות הנ לפי)סינון אויר  מערכת התקנת בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפרוק.

תקינתו והתקנתו  י שר המתקן הסינון, ע"י החברה סופק יודגש שבאם  (.2010)תקנות הג"א מאי  המערכת לפי מידות היצרן. מקומית. מידות

  פיקוד העורף. ך ע"ילכ שהוסמכו יםות נוספת ע"י הגורמטימבדיקת תקינות ואכש, יחייב ע"י הרורוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ו ו נבדק

על התואם ויגבר הביצוע בפן הביצוע בפועל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבי ת ספק יודגש כי בכללמניע

 ות של פיקוד העורף.הנחיות מעודכנ 

אביזרים   בהתקנת הצורך עקב, "נטו"ים ת פתחידובטאות ממן אינ ומשוערות בס"מ, יה בנ, הינן מידות 3מס' טבלה המידות המפורטות ב – מידות .טו

  מסך ינות/קירותבני דלתות/ חלונות/ויטר לשל מ ,למיניהם רופילים היקפייםפמשקופים ו כגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכןלימים מש

   והבניה. תכנוןת הבתקנו ש רנדכלפתחים אלו  שטח,/דותממילא יפחת  יםתחים המתקבלבכל מקרה גודל הפ .)לפי הענין(
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 ראה גם הערות לאחר טבלה זו. - ואה וכלים סניטרים בדירהמתקני תבר – 4מס'  טבלה 3.6
 

 מיתקן
 מיקום 

 ותי אורחים שיר מטבח 
 הורים  רחצה חדר

 )מקלחת(
 רחצה כלליחדר 

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

   כיור מטבח
 לה( כפו דת/)בוד

מידות  
 "מ()בס

 --- --- --- --- --- ( ראה הערה )א

 --- --- --- --- --- ' א סוג 

 --- --- --- --- --- ראה נספח ג'   יכוי ₪ז

 כיור רחצה 

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- ן משולב בארו רון משולב בא --- ---

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

 --- --- אין אין --- --- י ₪  זיכו 

 נטילת ידיים ר לכיו 
 '( ג'( )א)

ידות  מ
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ה )א( רראה הע ---

 --- --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- --- אין --- זיכוי ₪  

 ( )ב'וארגז שטיפה אסלה

מידות  
 )בס"מ(

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

 --- --- א'  א'  א'  --- סוג 

 --- --- ין א אין  אין  --- זיכוי ₪  

 ט/ אמב

 ( )ב'מקלחת

ת  מידו 
 )בס"מ(

--- --- 
 קלחתמ
 (בהערה ) ראה

 אמבטיה 
 (ב) אה הערהר

--- --- 

 --- --- סוג 
 ריצוף משופע 

 קלחת()מ
ה  יאמבטא' )

 ( אקרילית או פח
--- --- 

 --- --- אין --- --- --- זיכוי ₪  

רים  למים קסוללה 
 כיור,חמים ל/

 )ג() ד( משטחמה

 --- --- (גראה הערה ) (גראה הערה ) (ג) ראה הערה  (גה )ראה הער דגם 

 --- --- א'  א'  א'  א'  סוג 

 --- --- ראה נספח ג' 'ספח גראה נ ח ג'ראה נספ 'ראה נספח ג יכוי ₪  ז

מים  סוללה לאמבטיה ל
 )ה( קרים וחמים

 --- --- (ג)ראה הערה  --- --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- --- סוג 

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

ים  סוללה למקלחת למ
 )ה( קרים וחמים

 --- --- --- (גה הערה )רא --- --- דגם

 --- --- --- א'  --- --- ג סו 

 --- --- --- ג'ראה נספח  --- --- וי ₪  כזי 

ה מכונת כביסל )קרים( חיבור מים
 )ז(והזנת חשמל  לניקוזר חיבו 

 --- יש  --- --- --- ---

  לשרוול ן חיצוניתבדופ 4תח "פ
כולל  , )ז(כביסהמייבש מ  ליטת אדיםפ

לת תריס הגנה ומשקוהזנת חשמל, 
 . סגירה

 --- יש  --- --- --- ---

יבור  לח קוז, ם וני י חיבור למ כנה ה
 )ח( ליםמדיח כ

כנה משולבת בניקוז כיור  הה)
 .(המטבח

 --- --- --- --- --- יש 

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

 --- --- --- --- --- 1 )הכנה(  )י(שולנקודת גז לבי 

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( )י(מים נקודת גז לחימום
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 : תרו חוא טבלהל ערותה

 שה(.שצורף להסכם הרכי  בטבלה, או במסמך אחר  ן צוי אם ב בפועל רק)הקיים 

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

ות לפי  במיד לחני )אינטגרלי(:חצה שו ר כיור .רניט/נירוסטהג ץילי קוורץ/קוורס : חרס/ונההקת לבחיר. חומר הקערה ס"מ 80/46 במידות כפולה

 . ס"מ 25/40במידות  .סחר : (שהב"שיות מבאם נדרש בהנח) ילת ידייםכיור נט ע"י החברה. שיבחר פק,היצרן/ס

בעל קיבולת מותי )כ וד חרס :הדחה כלמי  .נירוסטהי ירבעל צ  ,כבד :אסלה ה מושב( מונחתבלוק" )-ירותים תהיה מחרס "מונואסלת ש: אסלה )ב(

 . 1385עפ"י ת"י ליטר(  6ליטר וארוכה של  3של  ה קצרהחדה

 לד עץ עם ציפוי פוליאסטר.  עלת חיזוק היקפי, שמ"מ הומוגני, ב 3.5  בעובירילי מר אקתהיה מחוהאמבטיה ס"מ.  70/170במידות  אמבטיה:

  מאייל.צופה אמ מ"מ לפחות 2.5עובי ב חלחילופין מפ .ןברזל מגלוו ליפימילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה מפרו  

 שטח המ לניקוז שיפועים םע 2272 י"ת ישותבדר העומד בגמר ,דין כל תבהוראו  הנדרש פי על המידותמ יפחת לא המקלחת תא שטח מקלחת:

 אגנית כחלופה למשטח משופע במקלחת(. )לא תותר התקנת

 ית אחת( זרת יד מים חמים/קרים בע )ויסות  קרמי דו כמותי מנגנון לגם מערבל /מיקסר בעד ,יפוי כרום ניקליהיו בצ מיםוח םכל הסוללות למים קרי   (ג)

 ת בארץ.ות התקינה הרלוונטיים העומדים בכל דרישים חמלמ  ותסדר 3לבחירת הקונה מתוך מים". ויכללו "חסכ

יהיה מסוג המטבח  זעבודה או הכיור. ברה חו על מישור משטח והם ימוקמפר-סיותקנו ברזים מדגמים מיק בכיורי הרחצה ובכיור המטבח -

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

 . בציפוי כרום ניקל, מערבל מיקסרדגם:  :(ות משהב"שבאם נדרש בהנחי ) יםברז נטילת ידי -

 מוט כוונן,ר שרשורי, מתלה מתכולל צינו  מיקס מהקיר, ,דרך( 3רב דרך )אינטרפוץ  - םלמים חמים וקריותקן סוללה ת :תמקלחה בתא -

  בקוטר ס"מ וראש מקלחת 30יר באורך רת הדייר, זרוע מהק לחילופין ולפי בחיו אלף. ת ומזלפחו  ס"מ 60ומוביל אנכי באורך החלקה טלסקופי  

 "מ.  ס 15

ט  ונן מו שרשורי, מתלה מתכווי האמבטיה וכן צינור ת למיל יתר, הכוללת יציאה תחקיהוקרים, מיקס מ ה למים חמיםללסותותקן  :באמבטיה -

 מזלף.חות וס"מ לפ 60ביל אנכי באורך החלקה טלסקופי ומו

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

 .: לבןגוון הקבועות (ה)

 בדופן חיצונית  4"פתח , : הזנת חשמלכביסה הכנה למייבש זנת חשמל.קוז, הי נים )קרים(, חיבור למ  תנקוד :סה כוללתלמכונת כבי  וריבהכנת ח (ו)

 .ה ס הגנה ומשקולת סגירל תרי, כולכביסההמייבש מ פליטת אדים רווללש

 ברז והכנה לחיבור לביוב, ולסיפון קערת המטבח.כלים כוללת: למדיח  הכנה (ז)

 י קצה.אביזר אלצנרת נחושת בלבד ל ת,רבאם לא נאמר אח: ה לנק' גזכנה (ח)

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

 העבודה או הכיור.   מוקם על מישור משטח= קרי ברז המ פרח ע.קבו לשרוו מתוך ראש ברז הנשלף נשלף =  (י)

  ידית אחת.  רתעז)מיקסר( = ויסות מים לקרים /חמים, ב מערבל

 או שניהם. ברז ו/מקלחת ו/או לפיית מים חמים/קרים, לראש   אה, שליצץ( = חלוקת כניסה/יפור)אונט דרך-רב

 

 , ברצפה,הבניין( משותפים לכללובחלקם יתכן )ורת לקולטני ביוב צנרת ופתחי ביק: אחר צורךלכל  דירה, ביזרי אינסטלציה נוספים בא   3.6.1

 אש(.  פ"י דרישות כיבוי וכמות, ע )מיקום יבוי,מתזי כ ןיתכהאינסטלציה.  דסהנמות עפ"י החלטת במיקום וכמ ,הקרבקירות או בסמוך לת

 בין   ברת גז וכבלי פיקודלהעוצנרת  מפוצלאו ו/ יני מרכזילמזגן מיקוז יה. נ נסטלצלפי החלטת מהנדס האי ,קוםמיב ארון למחלקי מים

 .  מאיידל עדהמיוהמיקום המיועד למעבה, עד המיקום 

 

 רה:הע

או " עמודים או קורות"דמוי התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות  יחייבו ידרשו(, ככל שבוי, )י צנרת מים/ביוב/מתזי כ  רהצורך במעב

  .וך לקירות ורצפהבסמו/או בסמוך לקירות ותקרה   ,"ספסלים"

כן  ורת, ולפתחי ביק  תכן וידרשו י   ן ניי הבים לגובה בקולטנים העובר  מהנדס האינסטלציה ת יו כי לפי הת"י, והנח יש לקחת בחשבון  ,בנוסף

 תחזוקה.  גישה לצרכי  יקורת אלו, אין לחסום אותם ויש לאפשרתחי בצוע פבי שריידבדירות בהם 
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  בהתאם רית, התקנתה תהיהלאסונדרשה מערכת דין.  תהיה לפי הוראות כלכת עות מערמצבאלדירות הספקת מים חמים  :מיםחימום    3.6.2

   .579תקן ישראלי לדרישות 

לתכנן   מאפשרהאלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק ם עם חימו הכוללמכל אגירה )דוד(  ה יותקןלכל דיר     3.6.2.1

 מראש את זמני ההפעלה. 

   וםמ חי המים באמצעי, יעשה חימום יתצעות מערכת סולאראמב  ניתן לספק מים חמיםלפי הוראות כל דין לא ת שלהם רולדי   3.6.2.2

 . התקן קוצב זמן לחימום המים )טיימר( לרבותימים בעניינם. ם הקיבתקנימדים ופקים באמצעותם עומים המסאחרים, ובלבד שה  

 מבניהם.  מפורט להלן לפי המחמירן או מהדיוראות כל נפח מיכל האגירה לא יפחת מה  3.6.2.3

 ;ליטרים 150 -יםחדר 4,5,6בדירות  ליטרים, 120 -יםחדר 3 בדירת :תבקיבול חמים למיםאגירה )דוד( ל כי מ 3.6.2.4

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

 טילת ידיים.כיור נת. ה, מקלחטימבערות מטבח ורחצה, אק :בור מים חמים לכליםחי  3.6.3

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

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

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

 : פלסטי או אחר.כיםשפ, פלסטי או אחר: ין וח דל  

  פקת הגז ועד נקודת הגזור הסמקה מבדיר רת גזיכלול צנ , מחיר הדירה יש :ודת הגז במטבחעד נק הגז ו  ה ממקורצנרת גז בדיר 3.6.7

   .הראשית במטבח וכן הכנה למונה גז דירתי

 : יש. הכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

  רה:הע

 םאו במיקו  ,מגרשכנית הואר בתבתיאום עם חברת הגז ובמיקום הקיים במגרש והמת םי /ת קרקעי/ים מרכזי ת סידור באמצעות צובר/ים

 . הרש זיקת הנאה מתאימה לחברת הגז, לעניין הנחת צנרת הגז ותחזוקתתן במגנתי  הצורך מידתהחברה. ב אחר שיקבע ע"י 

לי מרכזית שנועדו לשמש את כל בע גזל מערכת ש , מיתקנים או צנרת1969 -ה )ב( לחוק המקרקעין, תשכ"ט 59מובהר בזאת כי בהתאם לס' 

 . ותף המש כושרחלק מהלפירוק, יהוו  םאו וסת הניתני למעט מיכל, מונה  הדירות או חלקם,
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 (טבלה זו אחר ות לאה הער)ר תמתקני חשמל ותקשור – 5ס' טבלה מ
 

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

 מיקום 
 ר או נקודת מ

 ,קרהת /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 הנהג
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  כוח
 פרדנ

 נק'
 ;הטלוויזי 

 ;תקשורת נק'
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 ירה לד יסהכנ
 מבואה  או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

  חדר למפסק תאורה  -
 . מדרגות 

ל  ולכ לוח חשמל דירתי -
 תן שיהיה בסמיכות )ני סגירה 

 מבואה( לכניסה או ל
 . ת כולל שקע רארון תקשו  -

 ויזיהוטלפוניה/טלרון  א-

 דיור  חדר
 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 
פניית  ל או בפרוזדור הכול

נקודות מאור לפחות    2", "ר
 + מחליף. 

 1 מטבח 

 
 
 
4 2 

כ"א במעגל   ,3
 , עבור: נפרד 

נור, מקרר  תמדיח, 
עבור   זיתלת פא  1+

 יריים חשמליות כ

- 

  עלמיקום בתי התקע יהיה מ
דה ככול  בו משטח הע 

האפשר ובהתאם לתכנון  
בתי התקע עבור   .המטבח

כיריים חשמליות ועבור  
דיח ימוקמו מתחת  המ

 . ח העבודהשט למ

 1שינה  חדר
 עיקרי  

 ( הורים)

1 
)כולל מפסק  

 (  מנורהל  מחליף

4 
ם ליד  )שניי 

 המיטה( 
- 1 1 - 

 ממ"ד
  פי ל  נורהמ

פיקוד    הנחיות
 העורף

 י תקנות פקע"ר לפ 1 1 - 3

  י שינהדרח
 ים שני מ

 )ילדים( 

 
1 3 - 1 1 - 

 חדרון
 )חצי חדר( 

 
1 3 - 1 1 - 

 הורים  רחצה חדר
 )מקלחת(

1 
 ( ים)מוגן מ

- 1 
1 

 לתנור( ת תקע  בי )
- 

 בית תקע לתנור חימום. 
יכן  י + מפסק הורור מכנ או

 נידרש ש

 כללי החדר רחצ
 )אמבטיה( 

1 
 ן מים( )מוג

- 1 
1 

 ר( תנו לבית תקע  )
- 

+  תנור חימוםבית תקע ל
ב זמן הכולל מפסק  התקן קוצ

מיקום עפ"י  ב לדוד השמש
 התכנון.  

יכן  אוורור מכני + מפסק ה
 שנידרש 

 

 - - - - 1 יםשירות
 בהעדר חלון, 

הכנה לנק' אוורור מכני +  
 שנידרש. מפסק היכן 

 רות שמרפסת 
1 

 ם( י מ וגן)מ
- - 

2 
  44IPבדרגת הגנה 
סה  למכונת כבי 

 ש ולמייב

- - 

 שמש  פסתמר
1 

 )מוגן( 
- 1 - - 

+ מפסק  כולל תריס חשמלי 
 פתיחה ידני.   ון + מנגנ
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 מיקום 
 ר או נקודת מ

 ,קרהת /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 הנהג
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  כוח
 פרדנ

 נק'
 ;הטלוויזי 

 ;תקשורת נק'
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 מחסן
 ( שהוצמד)ככל 

1 - 1 - - 

ים  ר מדובר במחסנ כאש 
שאינם צמודי דירות, אין  
מניעה מבחינת משהב"ש  

של כל  שהזנות החשמל  
  ונהחוברו למי המחסנים  

ותף ונפרד למחסנים  שמ
ה  יותקן מונבלבד או לחילופין  

להחלטת  ל מחסן, פרד לכנ
 המוכר ועפ"י בחירתו. 

 כביסה  מסתור
 ם(יי )באם ק

- - - 
1 

 )פקט הכנה למזגן( 
- 

 
- 

 

  ה ואחרותלטבל הערות

 מ"מ.   2.5עם כבלים  רדנפ  פסיק זרםמר ישירות ללוח ל, מחובעל גבי מעגל חשמלי נפרדבית תקע ת תקע כח במעגל נפרד" = "בי  (א)

  תר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.יו ים או  שני שקע) קן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל.חיבור מתבודד לע" = "שק יל(בית תקע מאור )רג (ב)

 מ"ר לפחות. מ 1.5בכבלים  יבוצעיבור הח

 עיםשק בר עם עודיכול להיות מחו ניזון מזרם חשמל רגילה י שמלר מתקן חו לחיב עם כיסוי, מוגן מים שקע בודדמוגן מים:   בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5ר יבוצע בכבלים בוהחי (.ע בנפרדקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקשני שרי ק)

  –ויזיה וטלדת  בים, נקושבין מח –תקשורת נקודות, מגיעה קומפלט לחדר וכוללת נקודת טלפוניה, נקודת  3  = תקשורת וטלפון יזיה טלו ת נקוד (ד)

ור הדירה לרשת  יבללא ח כל דין.ת שידורי כבלים. הכול כנדרש על פי ור לקליטת לחיבשרו אמור, ואפחיבור לקליטת שידורי חובה, כ

 . יכולל כיסו 1דול מו 55וקופסא  וחוט משיכה מריכוז התקשורת ועד נקודת ההכנה בקירתכלול צינור   קשורתדת הת אינטרנט. נקו/הטלפונים

 כולל נקודת הדלקה אחת. מטורה(, יל/ אר אה  -ה וכיסויית נורה על גבי קיר או תקרה )ללא נורבר מאו נקודת  (ה)

לכמות   ושאינם תוספת' הנים בסעיף ו קיר(, המצויקרה א ר )בתשל נקודות המאו ור בלבד לאופן ההדלקהתא  פולה=הדלקה כנקודת מאור  (ו)

 '. ה מאור המצוינות בסעיף ה נקודות

בדרגת הגנה  יזר הקצה מוגן מים רד אך אבשמל נפל חהכרח במעגבית תקע מוגן שאינו באו אחר=  IP44ה נהגות עם דרגל י רגבית תקע  (ז)

 ה.גבוה

לנק' תקשורת )מחשב( מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה  הכנה  ה בלבד.משיכ וחוט לא צוין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"(ם באה"=  "הכנ (ח)

 .בקיר

לא "תנור להט" )ספירלי(.  ר חום" ו"מפז ,יר(חריות הדייותקן )באמעל דלת חדר הרחצה ם נמצאת וימר חכנה לתנוהבאם ה לחימום = הכנה (ט)

 מוגן מים. ום כוללת שקע ר חימלתנו ההכנה י חימום לא מסופקים ע"י החברה.צעכי אמ ק יודגשלמניעת ספ

ותה/ם  דליקים/מכבים את א ריחוק ביניהם, אך מבם צאיונים הנמשאביזרים נפרדים נקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני  =חליףמ (י)

 ר. מאו ותדה/נקו

ישירות   הנקודה תחובר ריים.ן לכיאזית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנפ דת תלתתקן נקותומגורים הכוללת חיבור תלת פאזי=  בדירת (יא)

 שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי.  יתת בווט לרבויתכלול את כל הח . הנקודה2.5/5למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 

 

   .יש: ת מאורו ית: בכל קומה: נקוד ואה קומתות/ מבדרג חדר מ 3.7.1 

)באם אין  או חדר המדרגות  תקומתי  ר במבואהת או להדלק צן מתוך הדירהלח יש. חצני הדלקת אור: ל יש. :פי מאורגו 

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

 י. סולל כיכו 1ול מוד 55ועד נקודת ההכנה בקיר וקופסא תקשורת  מריכוזכה וחוט משי  נקודת התקשורת תכלול צינור :פון חוץ לט 3.7.2

 רה.לפי החלטת החב אחר  , אוזםזמ צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3

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

  )כולל שקע רגיל(,דירתי  ח תקשורתולו  (דעתיך הרחבה בלפחות לצור מודולים 6-ת מקום פנוי לרהשאל )כולרתי י ד  לוח חשמל 3.7.5

 . יש :מפסקי פחת החשמל. פי תכנון מהנדסל יקום:מ  .יש :בתוך הדירה
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   כולל קוצב זמן. יש. :חשמלי שמש/מים,  ודת חשמל לדודנק 3.7.6

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

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

ת שמע/דיבור באחד מחדרי ומיפ ירה, וכןלדבמבואה או בכניסה  יש למקם את נקודת האינטרקום מיקום: הראשית לבניין.

 ה. המגורים בדיר

 ן. : איור )נפרדת(ג וספת במעגל סנ  וויזיהרכת טלמע 3.7.9 

  2010-( תש"ע3תקן לאנטנות תק' )מס' מי וציתטלוויזיה רב ערלקליטת ים לחיבור לכבל הכנה :טלוויזיהת שידורי יטהכנה לקל 3.7.10 

 :  799לפי תקן ישראלי, ת"י  בה,חושידורי הת יתקן לאנטנות לקליט בבניין יותקן מ 

 וידואלית )אק"א(. יו)אק"מ( ומיתקני אנטנות לקליטה אינד קליטה משותפתל אנטנותיתקני מ                   

ם הסדר אחר ת התקנת מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה אם קיי רה מחובת לפטור את החבקומית רשאיהוועדה המ . 3.7.11 

 ניתן לקלוט שידורי חובה בלא תשלום. יה  יהכל דירה שבהמבטיח 

 : יםים אחרתקנמי  3.7.12 

ת, יש  מרפסת שירו שיר לקיר חוץ לרבות במטבחים הפונים לי דרים סניטריים ובמטבחים ללא אוורורבחדרי שירות, בח -

   צויד במאוורר מכני לקיר חוץ, לרבות רפפת כיסוי.צינור מלהתקין 

ת  ישראליחשמל ה ת הפאזי ולרשל הדירתית. המערכת תתאים לחיבור תלת חשמת ה של צריכ המערכת לניטור ולבקר -

 עריפי החשמל המשתנים. ת זנתהותאפשר 

)שלושה חיישני זרם  ם חשמלירכיב המודד זרמתבססת כל יחידת מדידה בלוח החשמל הדירתית אשר  :המערכת תכלול

 מית ומציגטי המקבל ומעבד את הנתונים בצורה מקולחו י אג דיגיטלצרת לשידור אלחוטי, , יחידת תקשועבור לוח תלת פאזי(

  מ' 1.5במקום נגיש ובגובה   את הכניסה,בו/ במ פנים הדירה בסמוך לדלת הכניסהב הצג יותקן .רהרה ברו תם בצואו

 תם הכספית.  ואת עלו )בקוט"ש( והמצטברת השוטפת ני צריכת האנרגיהאת נתו  צג יציג לפחותהמהרצפה. 

 .3.5 ף עיבלת פתחים סבטאה גם ר  ידניחה נגנון פתילרבות מ, ים/נקודת חשמל להפעלת התריסלל כו חשמלי ים/תריס -

 

 דירה: ב מתקני קירור / חימום,   .4 

 ן. אי  כזי מר דירתי מיני  מיזוג אוויר 4.1

    :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת זיתמרכ ינימ למערכת הכנה

 ורפיז המאפשר ראח או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר רתתק לתחתית דובצמ למאייד מתוכנן מיקום .1

 ;הדירה קיחל לכל וקצר ליעי יראוו 

 ה הרצפ ויבמיל  ונעה קירמוכנסת ב יחשמל ופיקוד נחושת צנרת של "צמה"ת בולר הנדרשות התשתיות ביצוע .2

 המאייד וזניק 2.5* 3פרד נ מעגל כוח שקע ,עבההמתוכנן למ המיקום ועד למאייד המתוכנן המיקום בין

 עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות רהסתה יכלולייד  מאל "צמה"ה וצאמ .הכביסה ורלניקוז מסת  או רצפה למחסום

 .בפועל המערכת תקנלהת

 .קיר המסדרון על התרמוסטט יקוםלמ עד דהמאיי ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת 3.

 .אוויר מיזוג סהנדמ ייד על כתרהמע לתכנון בהתאם היהי ההכנות מיקום .4

 .עביםהמ / המעב ה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום 5

ים  נת מזגנלהתק וז כהכנהם צנרת ניקתבוצע גדרי הרחצה, השירותים והמטבח( בחבכל אחד מחדרי הדירה )למעט  .: איןצלמזגן מפו  .24

 ר ובמילוי הרצפה ומוצאה יהיה בקיתר יקוז תוסנ מחוץ לחדר. צנרת ה עיליים )מפוצל(. למרחב המוגן הדירתי יבוצע ניקוז

. מקום מוצא הצנרת יוסתר עם אביזר  יההכול בהתאם לתכנון מהנדס האינסטלצ ר,ן מתחת לכיופוין לסילחילופ או ום הרצפה עד מחס 

 . וסגור עם פקק  ושתי מתאיםחר

בוצע צעות מערכת מיני מרכזית אחת כאמור, תבאמיה לכל חלק גרה אינו מאפשר מיזוקביעת מהנדס מיזוג האוויר תכנון הדי  ככל שעל פי          

 ים.רת ניקוז מנדרשות לרבות צנרת חשמל, צנרת גז וצנה ת חלקי הדירה שתכלול את כל התשתיותתרמפוצל/ים לי ם זגן/ניכנה למף הבנוס

   .איןר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין: זוג אוי מי   4.3

   .איןדירה: וחימום הם מים ו ימלהפרדת ח ירתי עם רדיאטורים למים, בעלת אפשרותז דר גידי תנו  כת הסקה הפועלת עלמער  4.4

 .וללת שקע מוגןר חימום הכנקודה לתנו דרי המקלחת ואמבטיה תבוצעבח. : איןחימום הפועל בחשמלתנור   4.5
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 : אין. קונבקטורים חשמליים  4.6

 .אין :קק"ל/מ"ר 120-80 ,רצפתי חימום תת מערכת   4.7

 : אין.קנים אחריםמית  4.8

 

 :  במחסן דירה,  בת אש ובטיחו סידורי כיבוי * .5

 .: ישש()באם נרכ ן במחס .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הירבד וי אש אוטומטית )ספרינקלרים(:כיב מערכת 5.1  

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

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

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה  6.1 

      : בתחום המגרש;כולםהבניה.  היתרי לפ :םיינילכל הבנ  ות חניהסך הכל מקומ 6.1.1   

 אין. (: רט)לפ אחר במקום יותחנ    

 נית המכר. ככמצוין בתו: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר ש,: ימשותפת(חניה לנכים )פרטית/ 6.1.2  

   נכה רשמיתג  גתהצ עםכה )כר לרוכש דירה נכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימנחנייה ל

 דירי הבית וגם לדייר שאינו נכה.בין כלל נכה,  וכשובהעדר ר  מטעם משרד התחבורה(,

 .  2.11ראה סעיף מקורה:  ניההח פתרצגמר  6.1.3

 יש. : מהכביש גישה לחניה 6.1.4  

 . : לפי סימון בתכנית המכרמיקום  אחת לפחות.: מספר חניות לדירה 6.1.5  

   אין. :יהחנ לה יסבכנ מחסום 6.1.6  

 פיתוח המגרש  6.2 

 החיצונית  הרחבה .יןיבנל  הכניסה למבואת עד רחובמה 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 מבואת ברוחב חותפל[ מרוצף   כניסה לשבי תכלול    

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

 . אבן טבעיתבות/ : אבנים משתלחומר גמר .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

 ון חסכוני במים בהתאם גינ יכל הפיתוח(ל פי תוכנית אדר)ע .יש :צמחיהמצורפת(.  )על פי סימון בתכנית .יש: חצר משותפת 6.2.4  

  להנחיות משרד החקלאות.    

 ורשים רדודים בלבד )לא עצים רת שתילת צמחיה בעלת שטון מותמעל תקרת ב )כולה(. בטון.מעל תקרות  חצר,   

  (.ורשיםולא צמחיה עמוקת ש   

 ש. י :כולל ראש מערכת ממוחשבבמגרש  השקיה מערכת 6.2.5  

 לשטח  ונהה( הכוכולה/חלקה מעל תקרלפי תוכנית המכר )חצר,  :מחדרר יציאה לחצ; יש:  הגן רות , צמודה לדי חצר 6.2.6  

 מערכת השקיה.  ן וללא מגונ לא   

 וכש בעת יעשה ע"י הר מים משולי הבניין ( רחקת)להת בחצרות פרטיו  : סידור שיפועי ניקוז פני הקרקעהערה   

 .  רטיתהפהגינה סידור     

 , ו'(ות וכשוח צנרת,מרזב/ים, )ל , חלחוומיםביוב יתכן גישמה/ות, גז, :  לדירת גן  דהמשותפות, בחצר הצמו כות פירוט מער 6.2.7  

 .(רג בתוכנית המכושלא בהכרח יוצ ןהעניי )הכל לפי כיבוי קשורת,תחשמל,    

   פתיציאה נוס ככל שיש מ'. 2.5פחות של ובעומק ל מ"ר.  7-חות מלא פח בשט: יש, גן  משטח מרוצף בחצר הצמודה לדירת 6.2.8  

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

 תר הבניה ודרישת הרשויות.  הי פילחומר:  : מגרשות של ה/גדר בחזית 6.2.9  

 . יעת החברהולפי קב  אושרתהמפיתוח  כנית התו לפיממוצע בגובה    

 . אין(: בחלקה קומה פתוחהלשת )פו קומת עמודים מ 6.2.10  
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 ותרכות משותפמע .7

 מערכת גז:  7.1 

 המתואר בתוכנית   ובמיקום ,גזה בתאום עם חברת ,קרקעי -גז תת י/צובר באמצעות סידור מרכזי אספקת גז:הכנה ל   7.1.1  

 ת הנאה  וזיק נהדת הצורך תינתמיב המקומית. ות הרשותריש עפ"י ד ו/או בע ע"י החברהשיקאחר  במיקוםאו ו הבניין המגרש א   

 הינם בבעלות חברת הגז. ,הגז כאמור צובר/י את כימובהר בז  ז ותחזוקתה.חת צנרת הגלהנ    

 ;יש :הירמרכזי לד ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6סעיף ) 4טבלה ראה : קוםמי : יש. הצנרת אספקת גז בתוך הדיר 7.1.3  

 :בוי אשם לכי סידורי  7.2 

 יחות. ץ הבטת הכיבוי והנחיות יועע"י רשו רשככל שיד :י מדרגות/ת להפעלת לחץ בחדררכמע 7.2.1  

 כיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.ת הרשו ע"י דרישות  שידרש ככל: במבואות/פרוזדוריםמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 וי והנחיות יועץ הבטיחות. יבע"י דרישות רשות הכ ידרשככל ש :ים(זים )ספרינקלרמת –טית אוטומ בוי מערכת כי  7.2.3  

 פי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. : יש. לכולתן לרבות ארגזי כיבוי ותדות כיבוי  עמ 7.2.4  

 חות. ע"י רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטי שידרל שככ גלאי עשן: 7.2.5  

 ותפיםיבוי בשטחים מש)הידרנטים( וארונות כ וי , ברזי כיב אש כיבוי ו  לוי גי  מערכות הכבאות, לרבותי סידור כלרה: הע     

 ת רשות הכבאות. י דרישו ות לפמיקום וכמ פרטיים, או     

 יש.  :בחניוניםאוורור מאולץ  7.3 

 אין. : )להזנת הדירות( מרכזיתיר אוומערכת מיזוג  7.4 

 . אין מוש הדיירים:שי ר/ים ליר בחדאו  רכת מיזוגמע 7.5 

    הכניסה דלת דלי הקרקע בקומת מוקמוי הדואר ותתיב מיקום: לדואר שגוי. 1וועד הבית, ל 1לכל דירה,  :דואר תיבות 7.6 

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

בבניין   הדייריםל חדר/ים לשימוש כל ,תפים(בחלקים משו )ערכות תאורה מ ר מים,מאגם, מי תה ומשאבו: מערכות סניקמיתקנים אחרים 7.7 

 תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  מיקום וכמות: .וכו'  ןהבנייסמוכים לטובת  נייניםבבאו  כים,נים סמויולטובת בני   

 

 ית תתשות ר המבנה למערכחיבו  .8

 הרשות המקומית. חיותלפי הנ: חצרל  נפרד ה מיםמוניש;  :לבית אשי רונה מים מ : יש; חיבור לקו מים מרכזי  8.1  

 יש.   חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 ; יש. מלברת החשאות חבהתאם להור ,שת החשמלהבניין לר חיבור 8.3  

 . לפוניםהט דירה לחב'חיבור הכולל הבניה )בקשה להיתר(: לא ון כנו תתאם לתקנות ה בה :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 8.4  

   (.3.7.10 הכנה בלבד )ראה גם סעיף  .יןא (:אינטרנט/הלוויזי )טת לרשת תקשור חיבור הבניין  8.5  

 פועל בם צועעבודות שביה. במחיר הרכיש כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, קירות ת מדרכה, כביש,: ח כללי הגובל במגרשפיתו  8.6  

 רה.החבבאחריות  יעשה ע"י הרשות המקומית אינם  

 . בלבד( 1,2בבניינים ) -דחסנית דים,מיכלים ניי :מיחזור /שפהר אבחד 8.7

 . יש: מיקום למחזור אשפה

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

 . מיתהרשות המקו ע"י: פינוי אשפה

 

 )בכל מגרש(  ףותמש רכוש .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 וכנית המכר. ם בתמנו כמשותפיבאם סו: תפיםמשו חניה קומות מ 9.1.1   

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

 לפי החלטת בחברה.: נם צמודים לדירותנים שאי מחס 9.1.3   

   ;מ"ר 14-לא פחות מ טח:בש :5,6נים ניי בב; מ"ר 20-בשטח: לא פחות מ :1,2בבניינים . יש :הניסלובי( בקומת כמבואה ) 9.1.4   

 יש.  : יתמבואה )לובי( קומת 9.1.5   
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 ;  1 :5,6בבניינים  ;2 :1,2בבניינים  (:)מספר חדרי מדרגות 9.1.6   

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

 יש.הגג:  על תקניםידי מיעל לק התפוס הח פחות: לגג משותף 9.1.8   

 ממ"דים. -גנים דירתייםמויש מרחבים  אין. :לטמק /ממ"ק 9.1.9   

 אין. : תףדודים משו  חדר 9.1.10   

 אחר שתדרוש רשות מוסמכת   תקןימ וכל,  ות סולאריותמערכ :( כגוןשותפותמ ו/או: יש מערכות טכניות )פרטיות על הגג תקניםמי  9.1.11  

 . י כל הדיןעל פ   

 . ; יששטח ללא גינון  יש. : חומי המגרשושטח פתוח בת צרח 9.1.12   

 וחדרים טכניים, מרכז מחזור אשפה  שורתרבות תקכות לחדרי מער: רכוש משותףבית שהינם מיתקנים וחלקים נוספים של ה 9.1.13   

  . מכרה תוכניותמסומנים כרכוש משותף בהים במפרט זה, ראח ים כמפורט בפרק ו  ומתקני אשפה   

 

 מהרכוש המשותף:  ציאםשאין להו  (םמייבאם קי) םק/י חל 9.2 

 , )מילוט(.י מדרגות/חדר 9.2.1  

 ומה טכנית.ק 9.2.2  

 פת.משות גישה לחניה 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה.  9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 על הגג. המשותפים() המיתקנים השונים לא גותגישה מחדר מדר 9.2.6  

 ת.אל חדר מכונו ות מדרג ה מחדרגיש 9.2.7  

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

 .על הגג פיםמשות יםמיתקנהתפוס על ידי  –הגג  חלק 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 ים בדירות(. נוג ם מיש מרחבי -אין) .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 משותף. ש גדרו ע"י החברה כרכושיו  ככלוחלקים   חדרים טכנייםת, פרטיו חניות עט חניון למ קומות: חלק אחר 9.2.12  

 

 בית משותף  9.3 

 ית  חוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית משותף או בב –להלן ) 1974 – דל"וק המכר )דירות(, התשלח 6לסעיף בהתאם  )א(  

 מצוי  ון השל התקנ  ראהל או משנה הומבטהבית יל על להחו שבדעתו שם כבית משותף והתקנון שחל על הבית אר היד להמיוע    

 ותו עניין; ואלה העניינים:א ים עלר פרטהמכ רט או לצרף לחוזהלכלול במפ ניין מן העניינים המנויים להלן, חייבלעהמתייחסת     

 המשותף;הוצאת חלק מהרכוש  (1)    

 ; רו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירהויעש (2)   

 ; המחויבים בקשר אליו ותיםמשותף ובשיר וצאות הבית הבה  תתפותור ההששיע (3)   

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

 )א( לחוק המכר דירות; 3שיכון בצו בדרך האמור בסעיף בע שר החר שקכל עניין א (5)   

   חייבכר, כמי שהתמור בחוזה המהא על אף אוהו, יר  קטן )א(  ף טים על עניין מהעניינים המנויים בסעירפ מסרמוכר שלא  )ב(  

 המשותף.   המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הביתן שהוראות התקנו     

 

 הצמוד לדירה:  המשותף ברכוששיעורו של החלק  9.4

 . תיורשוהתאם לדרישת הבהתאם לחוק המקרקעין ובכפוף לשינויים ב

 

 הבית:סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול   9.5

 . 1969 -התשכ"טוק המקרקעין  בח הקבועעל פי יה יה 

 



 מותנה בהיתר בניה 
י לשינו מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף    ע"י רשויות התכנון   רק   ם י

 

                        _______ ____                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             ונהחתימת הק           

 

   , ג' ב'נספחים א',  

 30  וך מת  27 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה   -מפרט מכר למשתכן  /*E2-4ם  דג  /חדרים  5.5ת  דיר /206 מגרש ב  באר יעק  בע"מ/זוהר וצפריר שרבט  /ניה הב ת כו מסד לאי 

 

 :ו ם בקשר אלי וצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבי בהשיעור ההשתתפות  9.6

 שינויים בהתאם לדרישת הרשויות בכפוף לעין ובהתאם לחוק המקרק 

 ה.ל החברעדית שהבלי קביעתה משותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפ ש הרכורש מוצאים מההחניה שבתחום המג עמדות .א

 ה. החבר ת המשותף לפי קביעתה הבלעדית שלביויוצמדו לדירות שב  משותף ו מהרכוש ההמחסנים יוצא  .ב

 לעיל(.  9.2.9סעיף מור בוגגות )למעט החלק כא מרפסות .ג

 שותף.  מוצא מהרכוש המ )ככל שיש במגרש( חדר השנאים .ד

 

 

 . ותףהבית המש סמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגותמ ' ח אספנ

   .ת כלליותרוהע ב'  נספח

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

 

 ק בלתי נפרד של המפרט:כחל פויצור  ת אלותוכניו 10.1  

 . דירההצוניות( של חי)מידות של כל חדר ומידות כלליות הכוללת  1:50 -מ לא קטן  מידה הבקנית הדירה תכנ 10.1.1   

 המשותף בקומה. הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מאת הדירה בקנה מידה לא קטצה נמקומה בית התכנ 10.1.2   

 . בקומה ותף הרכוש המשהכוללת סימון  1:100 -מידה לא קטן מ קנהבת יפוסיומה ט תכנית ק  10.1.3   

 המשותף   רכושימון הלת סהכול 1:100 -ן מבקנה מידה לא קט תף רכניות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קומות מת 10.1.4   

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

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

משותפת   חצרון הכוללת סימ 1:250ה בלת היתר בניה בקנה מידשה לרשות המקומית לקשהוג מגרש כפינית הכת 10.1.6   

 ות. ת צמודגינוו

 

 ן לרבות על פידי ללכהתאם בסור ת ולחומרי הגימור, שיש למורכלכל המע ושימוש בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה 10.2  

 יין: חוק המכר דירות בענ   

 קת כל רכיבי הדירה על גימורם. לתחזושוטפות  עולותפ א()   

 מערכות מיזוג אוויר,  מערכות בטיחות, בדירה לרבות  קנותת המותשירוה נעת של מערכותכוללת ותחזוקה מוה תחזוק )ב(   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

 רשות. יון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדואפ  ותתדיר  )ג(   

 קשר. ירת ומספר טלפון ליצ ספק ת שמות יצרן/בו תקנים בדירה, לראחריות של ציוד ומערכות המו ודות טכני ותעמפרט  )ד(   

 

 ימור של  הג  ימרת וחומערכושל התכנית והוראות תחזוקה    ה בבנייןהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונ 10.3  

 עניין: בר דירות  המכק פי חו עלרבות לין תאם לכל דהבניין שיש חובה למסור בה  

 ן על גימורם. ת כל רכיבי הבניי וקפעולות שוטפות לתחז )א(   

 ג  מיזו מערכות בטיחות, מעליות, מערכותהשירות המותקנות בבניין לרבות לת ותחזוקה מונעת של מערכות לה כותחזוק )ב(   

 באלה.וצא , מערכות אלקטרו מכניות וכיוירוא   

 אם נדרשות.  וטפות ותקופתיות,רות שיון ביקואפ ת וודיר ת )ג(   

 , לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר. הבמבנתקנים המו  של ציוד ומערכותותעודות אחריות   נימפרט טכ )ד(  

 מיליה. יפקסומספר  לרבות מספר טלפוןוח תפי ות וההמערכרשימת צוות המתכננים של הבניין,  )ה(   

 ות בטיחות  מל ותקשורת, מערכחשות בלבד של אינסטלציה סניטרית, רכות המשותפ ( למעAS MADE)עדות  יותתכנ )ו(   

 המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור   ניות במבנה ובפיתוח.כטרומות אלקמערכו   

 יה.מינו ( מיד עםתמונהש נה ות )הראשוציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירלנ םותסור אלמ   
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 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 ות למבנה ולדירה הערות כללי

   לאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי,ם והמכל המוצרי .1

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

 טנות         : מיתקני אנטנות לקליטה משותפת )אק"מ( ומיתקני אנ 799אלי, ת"י החובה, לפי תקן ישרבבניין יותקן מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי               

 ליטה אינדיווידואלית )אק"א(.לק              

קיים הסדר אחר המבטיח שבכל אם  שידורי החובהלקליטת מיתקן לאנטנות מחובת התקנת החברה את רשאית לפטור הוועדה המקומית  .3

 .א תשלוםחובה בלניתן לקלוט שידורי דירה יהיה 

ה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן  רה קליכוסו בתק כאמורגז וכו'  ,מיזוג חשמל, תקשורת, מים, ביוב,ן: כגומערכות  .4

 עוברות. 

)ברזל( נות מינרלים ן התחמצוכ  ,"עיניים" ידים,בדלי מרקם, גוון, גיתכנו תופעות טבעיות כגון: התקנים, בכפוף לובאבן טבעית, בריצוף וחיפוי  .5

 קצוע המ ליולכל תקינהה לדרישות בכפוף  הכול .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

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

 .)גרונגים(

 ורך מערכותבזק, כבלים, לצ להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, ש החברהיודגש כי באם תידר למניעת ספק .7

ובזכות  ורך גישה, כןלצ ןניי לרבות שימוש במתקני הב שות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתהמשמ

 ים אלו. שטחכן יהיו גופים אלו פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין  ולים. כמעות הקרקע למעבר כבהשימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצו

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

ר, המשרתים כלל הבניין.  ואוורו  קורות ומעברי צנרת  יכול שיהיו תקרות מונמכות,  רכשו ע"י הדייריםשי  יימים(,)ככל שק  במחסנים .9

 באופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד.ו לבדלמחסנים ב ונפרד וש המשותף הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכ

אך לא   ים ליצור הפרעהכביסה, מקטינים החלל ועלול  ר תלייתשל דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזו  מםמיקו  .10

 מן הקבוע במפרט.פחות 

עומדת בדרישות ם ש שלהי שרמת הרערק ביחידות עיבו ו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש ם יסופקבא .11

 התקנות לרעשים ומפגעים. 

ת  ירה, והרוכש ירצה להתקין מערכת מיזוג אוויר לרבות הנמכ( בדריםאוטומטית )ספרינקלקיימת מערכת כיבוי אש ויתכן והואיל   .12

 תקרה זו.  כש להתאים את גובה הספרינקלרים )ראש/י המתז/ים( להנמכתויב הרותקרה )מסתור(, מח

נת  ל מהמוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת ע וורר המרחב יש לאלהדגיש כי חשוב  .13

 .שוי המרחב המוגןירות הבטון שמהם ענמצא בקמופק מבטן האדמה וה באגרגטים )חצץ(, ה אלהימצסלק שרידי גז ראדון אשר עלול ל

  , מחסניםכלל הדיירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון גינות, חניות שרתותת אחרות המו צנרת או מערכויתכנו שוחות ביוב א .14

 ומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט. רן ומיקומרפסות פרטיות, מספ

ייכים לכלל ת, הש פתחי ביקוריקוז וכד'( וכן עוברות צנרות )מים, ביוב, נאו המחסן או החניה, יתכן ו דירה,ה תקירות ובסמוך לתקר  ברצפה, .15

 הבניין, ומהווים חלקים משותפים.  

 ריצוף זה.המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות ב י נסיעהם, מעברים ואפילו דרכ ברכבים כבדים על שבילינסיעה  .16

 יים כבים המונעים בגז פחמימני )גפ"מ(, למרתפי חניה תת קרקעניסה לראסורה הכ .17

 בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים.  בגז פחמימני )גפ"מ(,ו/או לאחסן כל מתקן המופעל  התקיןסור חמור לבנוסף חל אי .18

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

-לבין  המפרט לעיל"ההוראות"(  )להלן:ו/או הוראות הדין ו/או המכרז חוזה ן הוראות הקרה של סתירה בי כמו כן, במ וף לכל דין., בכפהנספח

 תגברנה ההוראות. 



 מותנה בהיתר בניה 
י לשינו מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף    ע"י רשויות התכנון   רק   ם י

 

                        _______ ____                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             ונהחתימת הק           

 

   , ג' ב'נספחים א',  

 30  וך מת  30 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה   -מפרט מכר למשתכן  /*E2-4ם  דג  /חדרים  5.5ת  דיר /206 מגרש ב  באר יעק  בע"מ/זוהר וצפריר שרבט  /ניה הב ת כו מסד לאי 

 

 כויים  טבלת זי  –' גנספח 

 

 
 הערות מיוחדות 

 . 11.12.2017  - 12משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה ייב של  במפרט המח הנדרשים  ריכוז זיכויים אלו הינם אך ורק .1

 לים מע"מ.  כול ן להל נקובים המחירים ה .2

 
 :  מקרא

 יחידה.   -יח'

  מטר אורך.   -מ"א

 
 

 תכולה נושא 
 ערך כללי לזיכוי

  כולל מע"מ 

 בח ארון מט
ארון המטבח  עצמו, משטח העבודה, חיפוי בגובה  

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

 מ"א ₪  1,000

 למים סוללות  
 ם בחדרי רחצה: כיור, אמבטיה, ומקלחת ת למיסוללו 

 הדירה()לפי הקיים בפועל 
 ₪ ליחידה   200

 חידה ₪ לי 75 --- נקודת טלפון 

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

 (. מעגל נפרד / כח
 ₪ ליחידה  125

 דלת כניסה 
 ות למרפסת שיר 

 בלבד.  זיכוי בגין כנף הדלת
 תח. ע משקוף בפ חובה לבצ

 ₪ ליחידה  750

 
 

 


