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

 באר יעקב שם האתר 

  
   *E4  דירה מדגם 

  
 חדרים 4  מס' חדרים 

  
 2,3 מס'  קומה 

  
 8,12 מס'   דירה

  
 "( רב קומות "  רים מגו ) 4 בניין סוג המס' / 

  
 215 מס'  מגרש 

 

 זוהר וצפריר שרבט בע"מ

 07.10.2021ך: רי תא
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 ם י נייתוכן ענ
 

 יהויפרטי ז פרק א.
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף 
 .(2.1-2.2ות שהקונה רוכש )כז והבעל הקרקע   :2סעיף 
 . ניהן וחניין, מחסרה בב מיקום הדי   : 3סעיף 

 אור הדירה. ית   :4 ףסעי
 חישוב שטחה. ואופן  שטח הדירה  :5סעיף 
 (. 6.1-6.7ואופן חישובם )  ,הדירה  באופן בלעדי   המשמשים את    ה אורי לדהמוצמדים  נוספים  פרוט שטחים  :6סעיף 

 .ג(-)א סטיות קבילות    :7יף עס
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.   :8סעיף 
 ד.לשן הונלתכראי אח  מהנדס  פרטי  :9סעיף 

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

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

 הגמר ואביזרים.אור הדירה, חומרי ית   :3 יףסע
 גובה הדירה.           : 3.1סעיף 
 הצמודים לה. בדירה ושטחים  רים וגימורים דחמת יש( ר2לה )טב : 3.2 סעיף
 . (3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה ) : 3.3סעיף 
 קן לתליית כביסה. ת מ : 3.4סעיף 
 ם. סירשימת דלתות, חלונות ותרי ,(3)טבלה  : 3.5סעיף 
 . (3.6.1-3.6.8)ספים ואביזרי אינסטלציה נו ,ברזים( ברואה )כלים,ני תמתק   ,(4)טבלה  : 3.6סעיף 

 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת )  ,(5)טבלה  : 3.7יף עס
 (. 4.1-4.8)בדירה  מתקני קירור/חימום   :4סעיף 

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

 (. 6.1.1-6.1.6חניה ) : 6.1סעיף 
 (. 6.2.1-6.2.8ש )פיתוח המגר : 6.2סעיף 

 .רכות משותפותעמ   :7 יףעס
 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז ) : 7.1סעיף 
 (. 7.2.1-7.2.5י אש )סידורים לכיבו  : 7.2סעיף 
 חניה.    תפיץ במרולמאאוורור  : 7.3סעיף 
 זית. רכמ מערכת מזוג אויר  : 7.4סעיף 
 מוש הדיירים.וג אויר בחדר/ים לשי: מערכת מיז7.5סעיף 
 אר.דו  ות תיב  : 7.6סעיף 
 משותפות נוספות.  ערכות מוים נקמת  : 7.7סעיף 

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

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

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

 
 נספחים

 
 . ףשות ת המ ציגות הביה ולנמסמכים נוספים שיועברו לקונ נספח א' 

 . הערות כלליות ב'  חפנס
 זיכויים. תנספח ג'   טבל
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   *E4 : מדגםדירה  . באר יעקב  שם האתר: 

 חדרים  4 : מס' חדרים   

 __ דירה מס':   

 __ : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   יהחנ   

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

 215 מס':  רש מג  

 
 

 ט מכר" פר"מ 

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

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

 ם( ים שוניי בעניין חיובים וזיכו 

 לדירה(התאמות והבהרות הנכונים למבנה ו  ללכו)                           

 

 

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

                                              ת.ז        לבין:  

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

 

       ך:מתארי 

 

 פרטי זיהוי     א.
 

   המשך.המקומית ב בע ע"י הרשותקי  :ומס' בית  רחובבאר יעקב  :ישוב .1   

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

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

 .1019תמל/החלה במקום:  תכניתה  1.2

 

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

 .חכירה :הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .לי ישראמקרקע רשות :שם המחכיר  2.1

   _  __: החכירהתחילת תקופת     ___ תקופת החכירה:  2.2

 

 ( "ירהד"הלן )לה ה:קוממס' ו דירה  .3

, המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –להלן )ן דירתי וגמ חבמר, הנ שי  חדר ,חדר שינה הורים ,פינת אוכל, מטבח, חדר דיורסה, כני  רה:בדי  .4

 . ר(דר דיוחמ ה א)יצי משסת שפרמ שירות,מרפסת  רים )מקלחת(,חצה הוחדר ר ,( אמבטיה) כללי רחצה רדח, ורפרוזד
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   דירהשטח ה .5

 :כללים אלה פישב להמחוו   _______מ"ר :שטח הדירה הוא

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

   –לעניין זה 

  בינה לבין שטח משותף  ,ירה לבין מרפסת השמשדה ת בין ו, לרבלהה וצה לבין מה שמחקיר המפריד בין הדיר  – "קיר חוץ " (1)

 ת אחרת.תוכני דירה און ינה לביבקומה או ב

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

 החיפוי. תלו איכל ירהק  פני בןיר עם חיפוי א בלא גימור; בק ירני הקפ –" ר חוץ החיצוניים של קי  ו י נפ" (2)

 .דירהב כל המפלסיםסכום שטחי  הירה יהיח הדטשה; ס בדירכל מפל ת יחושב ויפורט השטח לגבירב מפלסיבדירה  (ב)

 והאופקיים;   יםהמשופע המשטחיםי של כל פק אויטל החת בלבד לפי ההחושב פעם אך מדרגות בדירה י שטחו של כל מהל (ג)

 . המדרגות מהלך  להעוו ס  שממנף למפלח יצור השט

  1970 –"ל ת(, התשואגרונאיו  , ת תריה)בקשה לניה בההתכנון ו בתקנות ואם לנדרשגובהם תכללו רק השטחים שבחישוב השטח יי (ד)

 להיתר(.   התכנון והבניה )בקשהתקנות  –)להלן 

   דירה.ה טחבשאינו כלול שו ,בחלק ב' 9.4 ראה סעיף  :וד לדירהותף הצמרכוש המשב לקשל החשיעורו  (ה)

 

 :לעדי באופן במשים את הדירה צמדים לדירה או המשט שטחים נוספים המוו רפי  .6

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

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

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

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

 אין. :(3)טחתי בשמרתף דיר .46

 אין. : טחגג מוצמד לדירה בש 6.5

 אין. :(4)בשטחחצר מוצמדת  6.6

 : (שטחוות )מה יש לפרטם  באופן בלעדי  ירהת הדים אשמם או משדי מצ נוספים המו  רים,ם/אזו חלקי /ש שטחיםי  אם 6.7

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

 

  .ן והתקנו רשות המקומית בכפוף לאישור הקע, רקחיצוני לבניין בקומת  המכר כשטח משותף ת ו י נ: על שטח המסומן בתוכרהעה

במיקום  וכסאות, שימשיות וצלונים וכו' בצורה ו ות ורף, שולחנרת חסגי ם, גון: דוכני שימוש מסחרי כ  ת לתתרשאי  החברה תהיה

 החלטתה.לפי 

 

 : טחיםשובי הישת לחהערו 

  יםעל ידי הקוו המצולע הנוצרך בתו אומרפסת הוא שטח הרצפה הכלירה; שטחה של לדת  ימרפסת חיצונ –" פסת שמש רמ" .1

של קירות הדירה  ל פניהם החיצוניים המרפסת וע ם שלוייהבנ או המעקים ל קירות החוץ שניים החיצול פניהם ע םירהעוב

 ם במרפסת.הגובלי

הרקיע   לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה  ,הלק ורה בשלמות או בחמק אוו/פה שוח  ,הנהכוו "שמשת מרפס"בהר כי ומ

בה כדי ש שי לה ה חוצוהן מ רקעקה  הי הן בתחוםשית כלה פיז וף לבנייכפבו סית לשושנת הרוחותיחן מיקומה בבניי וף לפכ

 .שיפת המרפסת לשמשחלהשפיע על 

בינו לבין חלק של דירה  ד רי מפ המחסןת; כאשר קיר קירו ה  טחש ספתבתו ןהמחס  קירות וא ביןשטח הכל, הוא המחסן שטחו של  .2

 ו. אהקיר במלויכלל שטח יתף  משו טחבשבל גו המחסןר יק  הקיר; כאשרשל הרוחב מחצית שמתחת ל השטח קר אחרת ייכלל

 ;  "מס  20  יבעוב החוץ תלקירומתחת תיאורטי בתוספת שטח ץ של המרתף , הוא השטח הכלוא בין קירות החומרתףשל  שטחו  .3

  כאשר קיר ל הקיר;ב שחת למחצית הרוחשמת חטייכלל רק השנו לבין חלק של דירה אחרת בי ד ירכאשר קיר המרתף מפ

 במלואו.  יכלל שטח הקירי ותף שמשטח בל בף גורתמה

ט  פרע במיהמופ חצר ח הבין שט  5%עד  בשיעור של ה י י, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סט כולל חצרחה של טש .4

 לבין השטח למעשה. רמכה
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 קבילות: תו י טס .7

 תן כסטייה ממפרט זה:המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אוהסטיות 

תותר סטייה גדולה  ובין השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של חצר  6-ו 5ם בין שטח כמפורט בסעיפי 2%ר של עד סטייה בשיעו )א(  

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף 

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

     

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

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

 office@milosarc.co.il :לא"דו  
 
 

9. 
 . ם בע"מנדסיהמש. בן אברהם    :"(המהנדס)להלן "  השלד ן ו נכשם האחראי לת

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

 
 info@benabraham-eng.co.il :לדוא"

 

 

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

הבניין או  חזית  ו אתנש בבניין, בתנאי שלא י וחלקים אחרים חרותאת רוקה פנימית של דיבחלו יםוינס שי הכנילרשאי המוכר     *

 . ף ת שוחים ברכוש המשט

 . זהאם יש כ התקן הישראלי ות יהיו לפי דרישותכל המוצרים והמלאכ *

 

 נייןהבר ו אתי  .1

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

 5עוד ו קעמת קרכולל קוה ,(215 )במגרש 8בניין ( או 214רש )במג 7בשם בנין ידוע ה בניין "גבוה" למגורים  בכל מגרש:

  .גוריםמות מקו

  ותיר למסחר ולשת קרקע קומ כולל ה ,(215)במגרש  4או בנין ( 214ש )במגר 3ן בשם בניהידוע  גוריםמות" לרב קומ"ין בני

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

 .(1מס'  )כמפורט בטבלה יה ושרותקומות מרתף לחנ 2-3  מעל ,מגרש בכל ניםהבניי תשלוש

 אגפי. -רב דחית משותף אכב יניםהבנישלשת רש ירשמו מג בכל

 

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

 דירות למגורים;   13 :7 מס'בבניין הגבוה 

 ;   ת למגוריםוריד 15 :8מס' בבניין הגבוה 

 ;לבדב יםהכוונה למגור, (*)דירות

 

 ,מגוריםלועדו ם שני רחד תכחדר או מער -דירה""נאמר, "הגדרות"  1 יף סע 4197 - ד( התשל"דירות)ר מכק חו ילפ )*(

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

 214 רשמגב ייניםנבה כלל משותפותמרתף קומות 

 תיאור ו א יוכינ

 קומה

ת/מעל  קומות מתח

 כניסה ת הקומלס למפ

 )ד(  ייןת לבנהקובע

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 מרתף  תמקו

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

   . גותמדר י/רחד

 . מחסנים , מעברים, ת מיסעו  חניות,  כללי:

משאבות )בסמיכות  דרי מאגרי מים וח 

  מתקניםחדר/ים טכניים,  .(3לבניין 

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

 והרשויות.   םננימתכת הלפי דריש

  אשר  בנייניםשל ה  ותאב שמ ה חדרי 

נים  , מוזהמרתף  בקומות  נמצאים

 . המשותףהמתקן מ

 

קנים  סופי של המתמם המיקו 

כות בקומות השונות יקבע  רע והמ

 ם. מתכנני לפי החלטת ה

 

וקמות  שונות הממ ומערכות  כןתי 

ישרתו גם בניינים  ד  חא  בבניין 

   .וכים סמ

 --- -1 מרתף  תקומ

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

   . םי מחסנ , ותרג דמ י/חדר

  ל, חדר חשמיות, מיסעות, מעבריםנח כללי:

  רכותומע  חירום, חדר ריכוז מונים, מתקנים 

לפי   ם(ורים/מסחר/משרדי מג )ל כניותט

 והרשויות. נים  תכנהמ דרישת

 

 215רש במג לכל הבניינים קומות מרתף משותפות

 תיאור  י אוכינו

 מהוק

  ת/מעלחתקומות מ

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  ייןובעת לבנקה

מספר דירות  

 בקומה
 הערות וש ימהשסוג 

 --- -3 תף רמ תקומ

  ות, ת/ מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

 . גותמדר י/חדר

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

כות טכניות  ערומם  ני מתקכניים, ר/ים ט דח

ת  דרישלפי  דים(משר/ם/מסחרגורי )למ

 הרשויות. המתכננים ו 

חדרי המשאבות של הבניינים אשר  

ם  מוזני  נמצאים בקומות המרתף,

 . תףהמשו קן תמהמ

 

  נים המתק  ל ש מיקומם הסופי

יקבע    ומות השונותוהמערכות בק

 ים. לפי החלטת המתכננ 

 

  מותוקממ ה ותומערכות שונ  כןית

וכים  מס יינים בנ ם ג ין ישרתוני בב

ם  נים סמוכי בניי וקמו בו ימו/א 

 ין. הבני וישרתו 

 

 --- -2 ף רתמ תקומ

  ות, ת/ מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

 . גותמדר י/חדר

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

)בסמיכות   חדרי משאבות מאגרי מים ו 

  יםקנ מתכניים, ר/ים טדח .(4לבניין 

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

 שויות. והר  נניםהמתכ ת דרישלפי 

 --- -1 מרתף  תקומ

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

   . מחסניםמדרגות,  י/חדר

ר  דחת, מעברים, חניות, מיסעו  י:לכל

(,  ן המסחרבסמוך לבניי – )טרפו אים שנ 

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

מתקנים ומערכות כניים, ר/ים טדח  .יםמונ

לפי    ר/משרדים( ים/מסח)למגור טכניות

 ות. והרשוי כננים  ישת המתדר
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  7,8מס'  "גבוה" םמגורי  ן ייבנ

 או תיאור וי כינ

 קומה

מעל  קומות מתחת/

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  נייןהקובעת לב

  ת מספר דירו

 ומהקב
 הערות שימוש סוג ה

 1 קרקע  ןנייבל קומת הכניסה 

ים, מעלית,  כניסה, פרוזדור , מבואת ריםמגו 

ם, חדר  דר לרווחת הדיירי ח ת, ו רג מדחדר 

  ה/אשפחדר  ים, חסנ מלות, ים/ עגופני א

לפי   כות טכניותרומע נים קתמ , רמיחזו 

 ים והרשויות. דרישת המתכננ 

 . ותפתר מש חצ /צובר גז בפיתוח 

 1-3 ים רוגמקומות 
3 

 בכל קומה( )

  ת, חדרמתית, מעלימגורים, מבואה קו 

לפי   כניות כות ט קנים ומערת, מת מדרגו 

 והרשויות.   יםננ כ מתה דרישת

--- 

 4 ים ורמגקומות 
 2: 7ין י בנב

 3: 8ין י בנב

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

לפי  טכניות  ומערכות מתקנים   מדרגות,

 שויות. דרישת המתכננים והר

--- 

 ה עליונ מגוריםמת וק

 )פנטהאוז(
5 

 1: 7בניין ב

 2: 8בבניין 

חדר   ית, מעלאה קומתית, מגורים, מבו 

י  מערכות טכניות לפ ו   יםנ תקמ מדרגות,

 ות. שוי רים וההמתכננ רישת ד

--- 

 וןגג עלי

 ()ראשי
--- --- 

ם  קנימת חדר מדרגות, מערכות סולאריות,

פות/ פרטיות(, לפי  ומערכות טכניות )משות

 והרשויות. המתכננים   תש י דר

--- 

 --- --- --- 6 ת למגורים סך הכל קומו

 בבניין קומות סך הכל 
 . 8 : 7בבניין 

 . 9 : 8ין בבני
 )הראשי(.  הגג העליוןל כללא נ במניין הקומות

 
 3,4' סמ מות"קו  בר" ריםמגו ן יי נב
 

 ר ואתי וא יוכינ

 קומה

  קומות מתחת/מעל

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש שה סוג

 ןלבנייקומת הכניסה 

 214 במגרש
 --- קרקע 

  רים,דוסה, פרוזמבואת כני  :למגורים

חדר לרווחת  , ת גו דר יות, חדרי ממעל

גלות, חדר ע  , חדרנייםפור אהדיירים, חד

 ר. ו זח י דר מסנית, חדח

, מרחבים  שטחי מסחר, מחסנים ר: חסמל

 ממ"מ(. ים )מוגנ 

  מתקנים ומערכות,  חדר גנרטור כללי: 

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

 והרשויות.   םת המתכנני דריש 

 ת. ותפמש  תוח/ חצר צובר גז בפי

 ןיניבל  קומת הכניסה

 215במגרש 
 --- קרקע 

  ם,רי סה, פרוזדוי נ כ  ואתמב :םילמגור

דר לרווחת  , ח ת ו גמדר  י ר דחות, מעלי 

ר עגלות, חדר , חד, חדר אופנייםהדיירים

 דחסנית, חדר מיחזור. 

סנים, מרחבים  מסחר, מח י ח טש מסחר: ל

 . מוגנים )ממ"מ( 

  ת טכניות ים ומערכו קנ מתכללי: 

  לפי דרישת רדים( סחר/משורים/ממג)ל

 והרשויות.   יםננ כמתה

 ת. פת ר משו חצ /ח ו צובר גז בפית

 1-17 ים ורמגקומות 
4 

 ( המקו  לכ)ב

  ת, פרוזדורים,מגורים, מבואה קומתי 

אשפה    תת, חדרי מדרגות, מצנחמעליו 

לפי   ניותומערכות טכ  םי )שוט(, מתקנ 

 רשויות. דרישת המתכננים וה

--- 
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 ר ואתי וא יוכינ

 קומה

  קומות מתחת/מעל

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש שה סוג

 עליונה  ריםמגוקומת 

 ()פנטהאוז
18 2 

רוזדורים,  פ  ת,י מתקו מגורים, מבואה 

אשפה    תח, מצנרגות דמת, חדרי מעליו 

י  לפ תו יטכנ   תוכרומע   מתקנים )שוט(,

 והרשויות. דרישת המתכננים  

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ות,  וחדר משאב ם י מחדרי מדרגות, מאגר 

כות  ם ומערמתקני  מערכות סולאריות,

ישת דרי  ת(, לפ פרטיו   תפות/טכניות )משו 

 . ות והרשוי  המתכננים

  חדר המשאבות  :215במגרש 

המשאבות  לכל המגרש, משותף 

שבחדר תקבלנה הזנה מהלוח  

 הציבורי של הבניין. 

על לוחות המשאבות יהיו מונים  

פרטיים אשר יאפשרו לדיירי הבניין  

להתחשבן עם יתר הדיירים  הגבוה 

 . בפרויקט

 --- --- --- 18 סך הכל קומות למגורים 

 ןת בבנייומוכל קסך ה
 . 21 : 3בבניין 

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

 

  :והבהרות הערות

  .הבניה ירת יהייתכנו שינויים בטבלה בהתאם ל (א)

 בניה  הו בתקנות התכנון ה רת]כהגד קובעת לבנייןה הניסיא הכסות ה מהכני איזו לצייןש ן, ילבניי  אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 [. (רלהית )בקשה  

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

 

 : מגורים בכל בניין )ראשי(  ףמשות ותג רדמחדר  1.4

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

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

 ; גגה לספלמעד  -3 תף מר

 ן. יא  חדרי מדרגות נוספים:

 עםו/או  לאתהיה חשמלית לו 24.81 ת מס'ראלי למעליוהתקן היש לדרישות  איםהמעליות תתיש;  :מגורים בניין כל ב יותמעל 1.5

   ;3 :3,4 ניםי ני בב ;1 :7,8ם ני בבניי  :בניין  לכב יותהמעלר מספ מכונות.  דרח

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

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

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

 לכלולתקרת התא  מעקה ועדמגובה ה האעל הקיר באחורי תותקן מר . כייםנאלוחות ב  "םפלב וופ יצ  קירות התא :תאכל  רגימו

או  צבוע בתנור  יעה בצבע סופצבו ת התא תהיהקרת. תמ"מ לפחו 27י של ו שיש בעובופה בגרניט א צ. ריצפת התא תרוחב התא

קומת הקרקע  )במלא  המט  מאסף  יהיה :תיו ית/פיקוד המעל יפה.עק  תאורה ישירה או קן בהתת ותומכנו מ הרתק תכוסה ע"י

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

 : מותהקו מספר אם ל בהת נקבעתית המעל רותמהי 

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

 . ןאי מר:עמדת שו  1.6

עיף  לס  תאםבה לו/או חב' הניהו  רי הבנייןיי ד  נציגות י"ע  קבע ת, שהפעלתו ת נון פיקוד שבג נמעלית בעלת מ ונה ב כו ה כי ר הבמו  –ת" שב  עלית"מ  )*(

 . 1969-מקרקעין תשכ"טק  הבחו  ז'  59
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 : (יםרמגו  )בכל בנין  רמין ועבודות גחומרי הבני  .2

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

 ; דשלה לפי חישובי מהנדס :עובי  .םטרומיי/ועשיםים מתבטון מזוין מאלמנט ו/או יןבטון מזו  :רמו ח :ת קומת קרקעררצפה ותק 2.2

    . 1לק ח 1004 'סמישראלי  ןתק  פיל י:סטאקו  בידוד 1045 ל מס'ן ישראלפי תק  :תרמי דוד י ב

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

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

  החלקה.ניעת למי קן הישראלתשות הרי לדם התאבגורים יהיה נגד החלקה מניין ה ריצוף ב

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

   .1045קן ישראלי מס' י תלפ :מי בידוד תר .םלובנטייודרישות התקנים הר לפי הנחיות היועץטום: ז ואי שיפועי ניקו 

  לובאם מכל .השלד מהנדס תיונחה ו התכנון האדריכלי לפי הגילבשילוב ר חצה,שת למועמת  /מתועשת :ץ ת חורו קי  2.5

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

 .  1045 ס'י מישראל  לפי תקן :תרמי  ודביד דס. הנמהן נו תכי לפ: י ב עו  בתקינה הרלבנטית. דהמיף לעבכפו להכו  

 .י ראלן התקנים הישירוק" של מכו  ן "תו תק לי יו בעים יה פנת רו י קצבעי תקרות ו 

 חוץ: קירות גימור  2.6

 ה. ניהב רהכל לפי התנאים בהיתה. קרמיק  דוגמת קשיח חיפויו ו/אאבן מלאכותית,    ו/או  טבעיתאבן  :עיקרי  ,פוי צי /חיפוי  2.6.1

 אחרים;   יםפוי חי משולב עם ות(שכב 2) יחט :ח חוץ י ט 2.6.2

 ת המקומית. שואום עם הרת ב םוחלוקת הציפויי , גווןות סוגנשה רשאי לכל יהיהאדרי :חרא י וחיפ 2.6.3

  נדס ה מ   ת יו נח ה  פי, לבמשול אוו/ (אחר וא /ונג )איטו  בלוק תאי אוו/בטון  בלוקי  אוו/ מזוין  בטון  ירות: חומר:דהן יפרדה בקירות ה 2.7

 .  1חלק  1004פי ת"י    רש על י הנד סט קו הא   ד מקרה יעניקו את שיעור הבידו   ל בכ ו   טי, קוס הא   עץ יו וה השלד  

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

 :ותרגמד י /רדח 2.8

גות  מדרחדרי הל טיוסאק הבידוד ה ;לפי חישובי המהנדס עובי: .בלמשואו  ויבנ או זוין מבטון  ר:חומ: תמעטפקירות  2.8.1

 ת כל דין.וראויבוצע על פי ה תוהמעלי

ם מכון וק" מטעתקן יר "תו בעל י )פנלים( כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילם )וליבשיפ חיפוי ומר:פנים: ח ירות גימור ק 2.8.2

 . הקרלת עד הישראלי( התקנים

  אלי(.הישר  םינ תקה  וןבעל "תו תקן ירוק" מטעם מכ) סינטטי דיסוטיח   :מרה: חו רר תקוגימ

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

 . כנגד החלקה ספסיםומחים פסו ניים )פודסטים( שטחי הברגות ומלאורך המד תואמים  ובעלות שיפולים

 כל דין. יפיבוצע על  יותמעלית/ הות גו דרהבידוד האקוסטי לחדר/י המ דוד אקוסטי:י ב 2.8.4

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

   .המדרגות י/ חדרעות באמצ :עליה לגג 2.8.6

 : קומתיתמבואה )לובי(  2.9

  קרמיקה או גרניט או)שיש(   רה אבן נסו ת גמו, דבחיפוי קשיח יהיהגימור קירות פנים   ר:ומח ית: מתקו מבואה  יםנרות פקי ר מוי ג

  יםון התקנבעל "תו תקן ירוק" מטעם מכ)טיח וצבע יבוצע הקשיח חיפוי מעל ה ,חותלפ  דלתותמשקופי ה הבוגרצלן, עד לפו

 קרה. עד לת י(הישראל

לא   מונמכתה קרתשל במקרה . הישראלי( ן התקניםמטעם מכו ק"רוי  ןתקו בעל "ת)טטי נ סי די ס + יחט תקרה: חומר:גימור 

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

 :ראשית כניסה )לובי(מבואה  2.10

  תלדף קובה משעד לגו לפחותו צלן,רוניט פיקה או גר( או קרמורה )שישמת אבן נס ח, כדוגחיפוי קשי :חומר :ימור קירות פניםג

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

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

העומדים בתקן  ו "ר, מ 0.64-יפחת מ לאד דובה יחלן. שטח הארצט פורניג גרוס )שיש( או אריחים מסורה אבן נר: חומ :צוףי ר

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

ה לא משופעת, כולל סימון חניות, סעבמק חלומ בטוןקומות.  ה בין  עתמשופ הבמסע בטון  רצפת חניה:ר גימו . טיין סינט לבבמ

 ועה.נתועץ הנחיות י ט לפי ה לושיוור מספ

  פיל בין סינטטי דוגמת פוליסיד או חומר דומה,למטיח + צבע  קרה:קירות ות: חריםטכניים וא םי רחסנים, לחדלמ םפרוזדורי 

 .ת החברההחלט

  :חדרים לשימוש משותף     2.12

 מה. כדוו ()ככל שיהיו כנייםט יםר/דח

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

 . ון התקניםמטעם מכבעל "תו תקן ירוק" כל הצבעים,  צבע סינטטי.בטון צבוע ב       

 . בשולמ אופורצלן  וא ראצו ט ה או ק יאריחי קרמ :גימור רצפה       

 הבניה. היתר י לפ, המונבורות לאשפה ט : אצירת אשפה            

 

  :תהערו 

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

שראלי  י ה התקן ת רישו ם לדהתאביהיה  ותפים(שים המטחובש תו יר)בד חלקי הבניין השונים ב  צוףי רלקה של הדרגת מניעת ההח .2

    .הלמניעת החלק 2279

 

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

  .אינטרקום ומחזיר שמן

 .ןשממחזיר ש, כולל ת אדלתו  :תגו דרמ ת חדרתו דל 2.14

 .חות פלתד טכניים:ים רחדות תלד  

    (.בדבל תומו הק י רב יניבבני יש ) :מתי וק י ובל דלתות 2.15

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

  ולחצן קומתית האמבו/ותהמדרג בחדר  קבועה להליורת בת לתאשגנון מנה, ומוק ור בכלהדלקת א  חצןהיו לי יםור מג ניין הבב               

   .יתמת ה קווא מב/ותגרדר המאור בחד  תקלדה להדירך המתו

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

  או , ןסחמלכל רד נפ  מונהילופין התקנת חל וא  ד,ה נפרם למונהמחסניל החשמל של כת ונר הזבוחי :םי תידירבמחסנים רה תאו  2.18

 . בחירת המוכר והחלטתו עפ"ימשויך המחסן אליו ירתי דה למונה         

 ים  /ןיי של הבנ ף המשות כושהר שלל שמהחת מערכה מהזנ : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה ו מל חיבור חש 2.19

 סמוך  יין הנבבקמו ימו  ו/אוין הסמוך  י נבבקמו ימו אך ין,  אשר ישרתו הבני  פותתשוכות מנו מערל )יתכ שמנדס החנון מה כלפי ת  

 וישרתו גם הבניין, בכפוף לאישור הרשויות השונות(.   

 . תקומימ ה ותרש ה שתר יהיה לפי דרימספעיצוב ה. ארמו יצוני ובחזית הבניין יותקן מספר בניין ח מספר בניין: 2.20

 

 פרטי זיהוי(  – 'א רק בפלאמור  נוסףירה )בהדתיאור  .3

 : *ההדירבה גו  3.1

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

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

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

שטח ה בדירבה ה. בכל מקרה גוהנשמת  רות ותק מקומיו נמכות ה יטות,לכות, ברת, מערות קוחתט למעהערה:  *

 תקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין. פי הרה על דיחלקי  יבע לגהקבו ימלינ ימה
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 .ם אותהמשי המשאו  הל ם די ם המוצמבדירה ובשטחי  רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2

 זו(.טבלה  חרשלא הבהרות,/תבהערו ר ט יתו רה פ)רא  
 

 (1)רותיקחומר  ר תיאו 

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

 ( ס"מ)ב

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

 ריצוף
"ר/ מ"א  מחיר לזיכוי למ

 חדשים  בשקלים
 הערות

 . שך בהמ ת ו הערראה פרוט ב אין ( 3)ה רא ( 2) אהר ( 1)ון בלוקי בט בטון,  כניסה 

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

 ( 1)ן י בטווק בל בטון,  ח מטב 
 אין ( 3)ראה  ( 2) אהר

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

 . שך המב ות רע בה ראה פרוט אין ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)ון בטבלוקי  , ון בט ל פינת אוכ 

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

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

 . שך בהמבהערות  פרוטראה  אין ( 3) הרא ( 2) אהר ( 1)טון וקי ב לב בטון,  שינה   חדר 

 ממ"ד 
 ן  זוי בטון מ 

 "א גה ות הורא יפל
 . וט בהערות בהמשך פרה אר אין ( 3)ראה  א לפי מפרט הג" 

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 ( 1)ון י בטבלוק  , בטון 
 אין ( 3)ראה  ( 2) אהר

 . ךבהמש ראה פרוט בהערות 

 אין ( 4)ראה  לןפורצ  גרניטחיפוי 

 ם רי הו ה  חצ ר חדר  
 ( מקלחת ) 

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

 . שךבהמ  ת רו בהע  טופר האר

 אין ( 4)ראה  ורצלןגרניט פ חיפוי

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

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

 שך. בהערות בהמ פרוטראה גם 

 3.4יף ע ס  ראה אין ןיא ( 2) אהר ( 1)ן בלוקי בטו , ן וטב ה יס ב כ   ר מסתו 

 דירתי  ן  מחס 
 או מחסן מוצמד 

 ( שהוצמד )ככל  
 ןאי ( 3)ה אר ( 2) אהר ( 1)ון י בטבלוק  ן, בטו

תכנון   פיחסן ל ירות מעובי ק 
 יןכל דולפי   האדריכל/המהנדס 

 

 בלה: טלת הרו בוהרות עה

  :קירות מרחו  ( 1)

 הלן: ס או לוחות גבס בתנאים לבגי לקתאי/בבטון  בלוקי/ןבטון/בלוקי בטו  :מ םי י ו שע ו יהי ם בדירה  צות הפני ומחי  תרו קי 

 .מ לפחותמ" 0.6 עובי דופן הפרופילים -

 .חות"מ לפמ 70 םילירופרוחב הפ -

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

 :יהיו אחד מאלהבס מחיצת הגד של מכל צ

בעל  מ"מ לפחות, מחוזק ומשופר לנגיפה  15.9לוח בעובי  יןופ ילמית(, או לחדו קרו מ"מ לפחות )מחיצה 12.5 וביעב תלוחו 2 -

 (. תק לפחומ"/ק"ג 1000) הבוהפות גצפי

 . ותהלוחספק ומפרטי היצרן/  תאם להוראותהבו צוע יהי הבי פרטי

 רטיו. מפל םתמאתה תר בכתב את הלוחות ויאשנ תקה וח צמוד אחרות יבצע פיקחופק הל סיצרן 
 

ו אל  ל קירותשנים ת הפמעטפ ן שניתועשת / מתועשת למחצה, החוץ מבוצעים בשיטה המת  תו יר ק כאשר רוויה,בבניה  :קירות חוץ 

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

 ון. טב"י היצרן "כעמידים למים" או מבלוקי ים המוגדרים עקלובבהקירות  יבנומקרה  לרחצה בכ בחדרי, רהמקל כב. ("םל בנייניתרמי ש
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 :תו קרת/תקירו  גמר ( 2)

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

 . : לבןגוון  .אקרילי ע צב + ף רעו הקוד ות פהנחיל

 לבן.  :ון גו  .יליר+ צבע אק העורף  דהנחיות פקול בהתאם במרחב המוגן הגמר יהיהינטטי. ס ידס +טיח  :קרותמר תג

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

 :סותפרגמר קירות במ

 וסף.  נ ם לולא תשלת תוזיח הל לה כדוגמת כת יהי ות במרפסוהקיר גמר 

וי  בנ  או םנטיילבהרתקנים ה ישות רדהתואמת לקבע אחרת(. מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית נ לא )באם :ותת המרפסעיצוב מעקו 

 זית. גמת החכדו

 . י ים הישראלנקם מכון התוק" מטערתקן י  ו עלי "תפנים יהיו בוקירות ת רו בעי התקצ כל

   :ףריצו  ( 3) 

 ת. לבנטיו א' העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרג סו(, ט פורצלןן )גרני ריחים מסוג פורצלאו  קנ ה יות רדיב יםרדהח מערכותלכל  

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

  .יםול יפשבך רשיח אין צוקפוי בחי חוץ מחופהבהם קיר ה תבמקומו

ם  ה התואמירמכל סד ת/גווניםדוגמאו  3-סדרות של ריצוף ו 4ה, לכל הפחות, נקו ג למוכר יצייצוף, ה דת אריח, המיועד לרימ לכל

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

)למילוי  ה ברושל גוונים  שניבין ר יציג לקונה בחירה וכהמ(.  LAPPATO) "תי"מבריק חלק ר ימובג  סדרות תהיהאחת מבין ה לפחות

 .כהה ר וון אפוגב אחרתר והיבה ורפ אבגוון ת  אחפוגות, בין אריחים(.  -מישקים 

  י אישור והצהרת הספק( " פקה )עפ לאס   תן ני   ו אינ   ס"מ  45/45ת  דו צוף במי י רבמידה ואריח ל   
 לופי כמפורט להלן:ח ח  ארי ו מידות  נוספת א להציע לקונה סדרה ב  יי יה חהי ם ול א   ו אל  ריח במידות צגת א פטור מה  יהיה  המוכר 

   ( : המוכר  ת )הבחירה בין החלופות היא להחלט  

 .בנוסף   אריח במידות חלופיות    א. 

 צוף ת של רי סדרו   5כל הפחות,  קונה, ל יציג ל   המוכר ,  ח י אר  ת ידמ לכל  כלומר לכל מידת אריח המיועד לריצוף,     של ריצוף ת  ספ נו רה ד ס   . ב   

 ר ניטרלי;היב  ם בגוון ה מ אחד    ת לפחו ,  ת מגורים ו רי בד   ש מובשי  כיחים ים נפוצים וש נו וגמאות/ דוגמאות/גוונים התואמים לדוג   3-ו 
סוג ים מ אריח.  ג א' ו ס   . ס"מ   60/60במידות  ם  יחי רא  : ( יותחיצונ  תמרוצפו ורחבות ות/תמרפס י רחצהט חדרע)למ ירהבכל הד וף צי ר -

 .ת ולפח   R-9החלקה  נגדות ל תה   ת גובדר  ת נטיו ב הרל   ה יק חק ת התקינה וה ודרישו   2279"י  העומד בדרישות ת . ( ניט פורצלן רג )   ן פורצל

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

 R-10 רחצה  י בחדר   -  לקהגדות להח דרגת התנ וב ות נטי ב ישות התקינה והחקיקה הרל דר ו   2279ות ת"י  דרישהעומד ב . ( ן צל רט פו גרני ) 

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

. ( לן גרניט פורצ )   לן פורצ   וג יחים מס א'. אר  סוג ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  ות ידמ מר  י לבחירת הדי :שמש תסבמרפ ףריצו  -

  . לפחות R-10 להחלקה    ות גדתנ בדרגת ה נטיות ו בל ר ה יקה  קח התקינה וה  ודרישות  2279ת"י  ת  ישוהעומד בדר

 אריחים במידות עפ"י בחירת המוכר. (: שהוצמד ככל או רתיי ד) חסן במ ףו ריצ -

 

  :רותי ק י חיפו ( 4) 

התואמים  מכל סדרה  גווניםת/אומגדו 3-ריצוף ו סדרות של 4, ותהפח ללקונה, לכד לחיפוי, המוכר יציג ריח, המיועלכל מידת א  

 רלי. טי נ רי הבוון בגמהם אחד   חותם, לפמגורית רומוש בדי ישב  םיצים ושכיחים נפוונגו/מאותגולד

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

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

 

, אריחים  בהסכמת הקונה, להציע אירש אההמוכר י  ס"מ.   /0630במידות  .  ( פורצלן יט  נגר)   צלן ר ו פ וג סים מ יחארסוג א'.   :הרחצ י דרבח -

   רה.נוי במחיר הדייש לאל   ס"מ 33X33ס"מ,  20X50ספות רט וכן במידות נולמפובמידות דומות 

  -מעל החיפוי ועד לתקרה . ותחלפ לתהדף משקומהמחיר עד גובה י נושיא נה ללקו ה במידות לבחירת רחצה י/רדחב רותקיוי  חיפ

 . ליירטיח + צבע אק
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 . לי אקרי   : טיח + צבע י ובקירות מעל החיפומ'.  1.50ה  י קירות במידות כמפורט בחדרי הרחצה עד גובופ חים ית ורידר השחב

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

עליון של החיפוי סף ה פוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו ה י ח  -  BI  ת ביחידנו  אי ור נת .  כאשר ה ( העבודה )מעל ארון תחתון 

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

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

ת מעבר מים לחלקי ניעלמ םנטייבנים הרלהתק  ם יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישותטובירם  ריוזאקזים בהנת וצפו רההקירות, 

 רים סמוכים. דחו א /ו ייןנב

 

  ת:רו הע

  רבעת מעלמני נטייםהרלב ישות התקניםרד פיולדין  הלפי הוראות  אטמום יים באזורים הרטובינקזיות וה הקירות, הרצפ  ם:טו אי 

 . ם. סמוכים רין/חדייבנקי לחמים ל  

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

 .לפי כל דיןבה בגו)מדרגה(  מונמך/מוגבה סף כןיתגג, /משמרפסות שביציאה ל 

 עד גובה "אריחים שלמים". ו א ,חותפלה בלטבלגובה המצוין עד שה יעת הקירוי פוגובה חי  - ותפוי קיר י ח 

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

 ף בדירה. ו יצהר שלה רקש ו/או הב טוליבצע תלא  הרהחבי דגש כיו  קפלמניעת ס - הברקהטוש/י ל 

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

  יכל.האדר , לפי תכנוןמשולבו/או ם ניוי מו/או אלו פלדה או/ ו ןעץ ו/או בטו מ ויהשה עתהי        

 מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכות תות יוחז תרו קי ילמעט בשולמ לפחות, ס" 7 בגובה  ,וף ר הריצ חוממ ם()פנלי – םי לשיפו 

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

נדרש   צולריצוף טרא ת.לפחו מ"מ 3 של ת()פוגוים חיע מרווח בין אר צובי רשנד י, ופ נים לריצוף וחיהתקות לפי דריש – וגות(ם )פמרווחי 

 מ"מ לפחות. 1 של וחרומ

 (במפרט מכר זהאו בסעיף אחר  טבלהכך ב ן ויצ םא נו בפועל רקומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותק דוי צ  כי ר בהו מ)

 

 נות:ארו  3.3

   ח תחתון:מטב ארון    3.3.1

הכנה לכיריים   ,ריוהכל ה שוח שטלהתקנה  םי א תמך פתח הות יחיור, לכשבת תו, ת, מגירות, מדפים דלתול לויכ ןו האר -

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

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

  יצוף. הרפני ל מעס"מ  90-ה יהיה כעבודה טחמש לשגובה סף עליון  •

רטיבות של תחתית  ם למניעת למי דיעמי פובחיו מס" 10-קל( בגובה של כוס)ה נוי ב ההתקן הגבתו ןור חתית האתב •

 הארון.

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

 ת.חולפ מ"מ 5-6בעובי קט( )די היה מעץ לבודון י האר בג •

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

  תלוסימ תתהיינה בעלולפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. המגירות  ס"מ 60 חברוב רותיגמהארון יכלול יחידת  •

 ת ממתכת. ופיוטלסק

  יםמכנית נו פתרו רון, יותקנו ל האש נהפיה תיותר. ביחידולא דרש ת בלבד, אם נה אחפינ לוארון המטבח התחתון יכל •

 ך. ערה ו שווא  נרק קורמג'י תמגנשלף כדו ןולאחס

 לרכיבים המפורטים להלן:  םהיו בהתאי בחמטה נותו ראסוגי ציפוי     -

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

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

 כמפורט להלן:ר וכחר המ יבש קיםאו הספ/ו רג המוכצישי ווניםוג גים סוך לבחירת הקונה מתוהיו י יונו וג וסוגי הציפוי    -
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מהם בגוון  אחד לבן ו  בעבצ םהחירה, אחד מגוונים שונים לב 5הציג בפני הקונה לפחות כר לומעל ה: וניציח ציפוי  •

 ניטרלי. 

  לבן. בגוון ציפוי פנימי: •

וכר המל ינם, עלהתק  אלהדייר ש טי ל. החהקונת ה טלחהלרון תחתון הינם ם באניובמ  'וכיח, תנור ודשל מקנה תכנון והת -

 אלל) יים המובנים, במקומות שיועדו להתקנת הכלים החשמלת ומדפיםותדלת בולר ,ותאת ארון המטבח בשלמוק ספל

 ( לרבות ההכנות הנדרשות. ליםחל

 ;המשךערה בראה ה מידות: ( 1)  

 

ת חובי לא פעוב הח עבודשטמ הקונה רתחיבלתקן ן יוחתוהת לכל אורך הארון :תיאור: ון תחת חמעל ארון מטב  דהעבו משטח 

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

  חמשטה ף חה של כיור. בהיקה שטוקנהתל םאת המשטח יופם. היקכל ית הארונות בלחז ביחס  מס" 2עם שוליים בהבלטה של 

עם עיבוד בחזית  קנט מוגבה אלל קנהת היף דע הי לשאהמוכר )הקונה רי ע"יקבע ו וד שאופן עיב הגבמו עליון טנק  תקןיו

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

ם  ניגוו 3ה ונ ציג בפני הקי המוכר ו.יד ו על/יבחרם שי /קי המוכר ו/או הספ גו ע"וצשי  תואממגוון  דוג ך מתונה לבחירת הקו גוון:

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

  

 .איןארון מטבח עליון:  3.3.2 

רון  מ"א א 1 להמיר עד רע לדיילהציאי רש יהפציפי המוכר יה ח הסבמטה ןונכתל ה, בהתאמהמעלם וחדרי 4.5בדירות : הערה

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

 : ון כמפורט להלןעלי ן הור אהחליט הקונה לקבל את הצעת המוכר יתוכנן ה

 ינות.ללא פי שכמהו ף הארון יהיה רצי   •

ובתנאי   מס" 60ה היי  ןותן שגובה ארון עלי ני . ות"מ לפחס 30מקו ועו תוחפס"מ ל 75 הון יהיהעליון ראהגובהו של   •

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

 .רכווא ארון מטבח עליון יכלול לפחות מדף אחד לכל  •

 .התחתוןטבח המ  ןורשות המפרט לגבי א רילד אםהתב היה י  בח העליוןהמטון מבנה וציפוי אר   •

     .ראה נספח ג' :י פוהחי , הלולהכיור, הס ח העבודה,שטמ  ,המטבח ותארונ ד בע וי יכמחיר לז 

 

(, ויץ'סנדולבוד ) עץ עשוי מן תחתו   ןארו שירותים(, יותקןהבדירה )למעט בחדר  הרחצ ירדחבכל אחד מ :אחרים )ציין(ארונות  3.3.3 

   MDF 5ה במים ברמה  עמיד יתיבס אוP 310תקן  יפלENללס"מ לפחות הכו 80של י מל מיני רךאו מונח ב אוי לויהיה ת ן ור. הא  

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

     אין. :חצהרהכוי בעד ארון לזי יר חמ                   

 

    :תו רהע

  ייםפעמ שבתו חמ מטבח. פינהר הקי  תון תימדד לאורךהתחן רואורך האמידת  .ךורא מטר 5 ון תחת מטבח ארון  אורך מדידת (1)

   המיועדים חללים רך הארון.או ב

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

קיימים   טבחהמ בקיר שבגב ארונותו  כן יתון כי קונה לקחת בחשבה עלי, עצמ וע צימטבח ובות הונור ארב ע וי כי ז לבמקרה ש ( 2)

 ח/ים אלו לצורך תחזוקה.אפשר גישה לפתל שמשותפים. י  ים/ ן טוללק הי גישפתח/

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

 שיועדו  תו מקו במ  דלתות ומדפים, תבו לר, בשלמותו  המטבח ארון  תא פקסל רוכמה על ,ינםלהתק אשל ונהקה טלי הח -

 .הנדרשות ולרבות ההכנות( חללים אלל (המובנים םליי חשמה םי הכל תלהתקנ

 .רוכשאת הרה החבבו תנחה בע ובמועד ה תקשהחבר הלוח זמניםבחירותו על פי  לעוח ו ד באחריות הקונה ל
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 ה: סכבי  יתתלי ל םי נתקמי  3.4

 ה. יסכבוני לתליית ן מתקן חיצ תק יות ור שית הספממר

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

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

 ס"מ.  800-א יפחת מל סהך המצטבר של חבלי הכביורהאו

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

  ס"מ.  160ל לי שמיני מ ךרואבכביסה  חבלי 5ת בע לקיר. המתקן יכלול לפחוב ומקויה יצין יההמתק 

 3לפחות ל לוהכ דומ( עם עתובב )קרוסלהמס תקןלהמיר מתקן זה במ ו,טתי החל"רשאי, עפ ר יהיהייהד ן גהת ירדב -

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

 . UV רינתלקידים מע ם,י י תוכ ו אייהי החבלים  בכל המתקנים 3.4.3

 בתחתית ס"מ. 60-ת מחפיסה לא ה לתליית כביניש ק הומ. ע5100ת"י מס' ב מדיהיה מחומר עמיד העו: סהבי כר תו סמ 3.4.4

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

 .  רההדי תפצרס פלמ  ינחות מפס"מ לפ 30-יהיה נמוך ב

 .הסית כבימ"ר לתלי 1.7של וי מר שטח פננאי שיישבתו סתורי הכביסהטכניות במת כורמעב ללש ןת ני 3.4.5

 

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

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  הפתח
 ( בח רו /ה בגו) 

 )עץ  מרחו
ם/  ויאלומינ

 ר( אחת/  מתכ

סוג פתיחה )ציר  
נגרר/    /כע"כ(

 אחר(

דת  כמות ומי
  חפתה

 ב( )גובה/ רוח

עץ ) רמחו
מיניום/  אלו
 אחר(   /תמתכ

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 ( ס/אחר נגרר/כי 

  ומידת תוכמ
  הפתח

 ב( חרו)גובה/ 

  /ץ חומר )ע
ם/  יניואלומ

 מתכת/ אחר( 
 לבים חומר ש

  /ריציחה)פת סוג
  /נגרר /כ ע.כ.

 ( רחלי/אחשמיס/כ

 סה כני

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 105/210-כ

 ר דיור דח

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג ' מז ומלא

--- 

--- --- 

1 

 ' מו לא אלומ' 
 יחשמל  גלילה 

 ינ יד יבו כולל גי 
 260/225 -כ --- 260/225 -כ

 מטבח 

---  

--- ---  

1 

.ע.כ  כ  רנגר ג וג מז  ' אלומ  

--- 

--- --- --- 

 --- 120/120-כ ---

חדר שינה  
 1ים הור

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  גג מזו ' מו אל

1 

 גלילה ידני ' אלומ אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג אלומ' 

1 

 ידניה לי לג ' אלומ אלומ' 

 80/120-כ 80/120-כ ---

 ממ"ד  
)משמש  

   כחדר
 ( 2 נהיש

1 
פי  ל ה פלד

 א  הג"
לה(.  )רגי ציר 

 פתיחה חוץ 

1 

 ג ג ו ז ממ' אלו 
  ות י ח נהפי ל

 א הג"

1 

 .  ככ.ע. נגרר   אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 80/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
לפי   יס לכ  הנגררתרסיסים,  ז, הדף ו ד ג נג  , פלדהאחת כנף  

          .א "הג  תוי הנח
--- --- 

 3שינה ר חד

1 

 לה ציר רגי  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג ג ו ז אלומ' מ

1 

 דניי  ה גליל ומ' אל ' אלומ

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

  החצר ח.
 כללי

1 
 +  עץ
 ר  או -צו צוהר/

 ה ילרגציר 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

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

 חדר 
מידת  ת וכמו

  הפתח
 ( בח רו /ה בגו) 

 )עץ  מרחו
ם/  ויאלומינ

 ר( אחת/  מתכ

סוג פתיחה )ציר  
נגרר/    /כע"כ(

 אחר(

דת  כמות ומי
  חפתה

 ב( )גובה/ רוח

עץ ) רמחו
מיניום/  אלו
 אחר(   /תמתכ

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 ( ס/אחר נגרר/כי 

  ומידת תוכמ
  הפתח

 ב( חרו)גובה/ 

  /ץ חומר )ע
ם/  יניואלומ

 מתכת/ אחר( 
 לבים חומר ש

  /ריציחה)פת סוג
  /נגרר /כ ע.כ.

 ( רחלי/אחשמיס/כ

ה  חצר .ח
 ריםוה

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ילה רג ציר

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ

מרפסת  
 שרות 

1 

 ה לי רגר צי  עץ

1 

 ע.כ כ.  ררגנ אלומ' מזוגג 

1 

 כ  . ע כ.נגרר   אלומ'  אלומ' 

 170/105-כ 170/105-כ 80/210-כ

 רתי  דימחסן 
  )ככל

 צמד(שהו

 פח /ץע  1
טת  החלי לפ

 החברה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/200 -כ

 

 : ותואחר טבלהל ותערה

ר ניגררגילה+ משתפלת, פתיחה =  פ()דרייקינטוי  בס, לת )נטוי(ה משתפחתי = פפ קי פתיחה,  וגס =הלרגי  ציראלומיניום,  =  מ'ו לא :ביאורי מילים .א

מעלה,  גלל כלפינ  יסתר= ה גליל ,קבועהכנף על  תי כאנ עהבתנות חאכנף = גיליוטינה בקיר,  ומחה )כיס(תוך גאו ל/ל כנף וע תרכנף נגר  =כ.ע.כ 

   .ו/או חשמלי (יניד ) באמצעות רצועה

 הדלתות/כ "התתאים לסית בדירה ובלבד שהכמות הכלל בטבלהם מחדרישל אחד   רבתיאו יערים יכולות להופד ח לשני ים, משותפ ותנו לח/תדלתו  .ב

 מצוינות בטבלה. ות החלונ

  םילחבויים הננעבריחים  תכערמ טחון( בעלתראשית )בי ה לכניסה לדמפן  מגת דל: ןללה למפורטבהתאם  יהה ת -ים ור גמרת הלדי  כניסההדלת  .ג

  הצצהית עינ , מי נוסף ניפ ר בטחוןגס ט להלן:וכמפור 5044ן ישראלי מס' קתמת לתואיל הן גלגנו מנ ומופעלים על ידי יםכיוונ ה חות בארבעפל

בניה מפלדה  ף וק מש .ומספר דירהעצור דלת תחתון, מ סף ת רשמב , טות"זונעה ו"רת ידי ,  רדנילצימגן , םי ציר מערכות, (טלסקופית)פנורמית/

 . רכחירת המווון לפי בדלת הכניסה תהיה בגמר וג. ורבתנבצביעה ף יהיו שקו. כנף הדלת והמתופחמ"מ ל 1.25י של ובבע תנמגולוו 

על  23לי מס' אתקן ישר ל אםהתב ודותת לבות ה דלתהיינדרים חל הסינת הכות לד לן:ירת המגורים יהיו בהתאם למפורט להבדפנים דלתות ה .ד

ף  כנס"מ לפחות.  7 גובהדלת בתית המים בתחעמיד ל ומרלו התקנת קנט מחליכמים ו ל נה עמידותי יהת ת לתוציר רגילה. הד תחית בפו חלקיו

ם, קה, קיי טיוסאק , חוזק –י דותפק היבט ך בכלרע הושו אחר י  ולו מיסבורד ו/אל מסגרת עם מילוי פלקקים עמודב לוחות ית שמ יה עשויההדלת תה

 –וחות והדבקים ל ותלרבלת ף הדחות. כנלפ צדדים 3-מצופה ב ט()קנ –ת כנף הדל קף הי  .ף לת והמשקו לסוג הד המאת בהו צירים יותקנ אחר.

. ים דדהצ שני כת מתמיות ל ויד מנעו םע ,םמיות בידמעים לאו בציפוי חיצוני מתועש המתא ה רמייקו בפוא בצבע  יההי ות:הדלתגמר מים. עמידים ל

נתו  התקחר לאהמשקוף אטימה. סי לדלת ויכלול פם אתו גוון ובאו בגמר  ירמילובשות פ, בעל הל23 ילארישן יהיה בהתאם לתק  דלת:משקוף ה

ה  : יהיםפני לתות הגוון ד .תלהדכנף ב רוא -צופנוי" וצוהר/-יבובי דמוי "תפוסעול סם, מנהשירותיו תחיה, המקלדרי האמבט יהיה עמיד למים. בח

  החירת לבשונו ות רוי אפש 3פני הקונה בג להצי כרר. על המוכומה ראו הספקים שיבחו/ רכומ ה גוות שיציה מתוך דוגמאלבחירת הקונ םאתבה

 לבן. אשר אחת מהן היא בגווןות, לפח

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

תקן כיביהם יהיו בעלי תו ות ורהחלונ. (מ"מ 6יר של או  עם מרווח, צדדיםהי משנ תחולפמ"מ  4 יובבע )זיגוג  ביניהםויר ו א חוומרוכית עם זכ

ל ידי מתקין  עיותקנו ת  נולוהחלה. ונעי  הפתיחנוני , מנג תונ בומ דיותי ,םלגליצירים, ג ,EPDMגוג, אטמי גומי לי זי: סרגובכללם ם,יירים מקור ואביז

 אלומיניוםיהיה חלון מסוג  :בממ"דון . חל ף ל כנף עכנ נגררג ואלומיניום מזוג גסונה, מריבעל ויט יהיה  :רחלון חדר הדיו  רן.ציה עםמטמורשה 

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

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

 יו בעלי תריסים. יה  דירה(אור הייים בתלפי הק הכלצה ומטבח )דר רחח, יםרות שייה, חדר בטאמ ירי הדירה, למעט חדתחפ :יםיסתר .ז

 הפח ת. עוביברוגמ מהלאטיבים לשין הומי באטם ג ללוכף מוקצן ת ייאורבמילוי פול שויים פח אלומיניוםריס עבי התו שליהי  הזזילה או הבתריסי גל 

 נגנון פתיחה ידני. לי ומ ן חשמנגנום מל עכנ" ריסגלילה עם שלבי ת יסגז תרארר יורכב יוד רדח. ביצרןוהוראות ה חתפ הת דויהיה בהתאם למי

ת גם  רושית פסלמר וניםפהים במטבח לרבות ,ץוחה ווירלא  רישי  ם סניטריים ובמטבחים ללא אוורורחדריות, בי שיר דרבח - יר החוץ ורור לאוואו  .ח

 יסוי. ת כהחוץ לרבות רפפ רקיעד ל ניאוורר מכבמ דיו צצינור מ יבוצעון,  לחב אוו/יננה סגורה בתריס א אם
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יגוג זב םילבהמשו םיחתן פיתכ יועץ האלומיניום. ו/או יכלהאדר  תכנון, עפ"י וןו גפרופיל, ה דגם .וםעשויים אלומיני התריסיםת ו חלונו גרות הסמ .ט

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

 ל.כריאד(, לפי תכנון ה"לבמה )"חועמאו  הפושק ,בטיחותיתזכוכית  ןתקו ת ות(,ונלח ש)באם י רחצה בחדרי  .י 

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

 . אש 

  אש.ון/בטחת ויותקנו דלתון תכי קרקע  תומת בק ורי לדבאות, בכניסה הכ תוש ר תלפי הנחיו :ן ציאה מהבנייהי ירה/ות בקומת יסה לדכנדלת  .יב

  .ועקברג בוע סואין לק ,(מהבקו  )בחרום אמור לשמש את כלל הדיירים קומתי לוץחיכפתח ז המוכר הרבדי חלון ו/או ממ"דחלון ב -פתח חילוץ  .יג

 ה.יחפת חה וכיון ההפתיג וסרבות ל, תריס/ןו חלהפתח, סוג הידות במ םיינו שינו יתכ "פתח חילוץ"כת מוסמכוע"י הרשויות הז יוכרח שפתב בנוסף,

 2 -ים כד גבוה"ממה  יצוף סף הדלת ור חיצונית.  נגררת,/נפתחתומה, הדה אטלת פלד ההינ גןמוה למרחב דלת כניס :פיקוד העורףלפי דרישות  .יד

חסומים   נים,בקוטרים שוגלים ור מע וורוי אפתח וכן ום + זיגוגיני ומ ל. חלון אלכיס תהנגרר  ,ה כנף אחתלדפ חלון ה.ירהדמפלס  "מ מעלס

הפרעה   רוצ תי  ררוהאוותח פוליד ר  ע"ג הקי עורף(,פיקוד הלפי הנחיות )ון אויר סינ  ערכתמ התקנת רוק.תנים לפלדה )פלנצ'(, וניות פבדיסקא

תקינתו והתקנתו  ש הרי ן,הסינו  קןמתרה ע"י החבאם סופק ביודגש ש (.2010י מא)תקנות הג"א  ן.רהיצ ידות מ רכת לפימקומית. מידות המע

  ף.וד העורפיקך ע"י שהוסמכו לכ ורמיםטימות נוספת ע"י הגתקינות ואבדיקת  ב יחיי ש,וכע"י הרקו וריפלכן פיקוד העורף, אושרו ע"י ו ו נבדק

התואם  לועבפע הביצו בריגעל לבין הביצוע בפו ט המכרפרבתוכניות המכר ו/או במ צויןן המה ביירה של סתעת ספק יודגש כי בכל מקרינמל

 עורף.ות של פיקוד ההנחיות מעודכנ 

אביזרים   ך בהתקנתרוצהקב ע, "נטו"ם ת פתחיבטאות מידואינן מומשוערות בס"מ, יה בנמידות  , הינן3 מס'בלה ורטות בטהמפ  המידות – מידות .טו

  ךמס ינות/קירותי דלתות/ חלונות/ויטר נבמל של ,ניהםמי ל ייםפרופילים היקפו  םמשקופי ןו/או מסגרות סמויות וכ וייםמ ם סלבנימ כגון:ם משלימי

   ניה.והבתכנון בתקנות הש כנדרו לפתחים אל דות/שטח,ממייפחת  לא יםבלקחים המתגודל הפתקרה בכל מ .)לפי הענין(

 

 לה זו.טבראה גם הערות לאחר  - רהבדי  יטריםסנוכלים  מתקני תברואה – 4לה מס' בט 3.6
 

 תקןי מ
 מיקום 

 מטבח 
 רים הו ר רחצהדח

 ת(ח)מקל
 כללירחצה ר חד

 )אמבטיה( 
 ראח רות מרפסת ש

   מטבחר כיו 
 פולה( דת/כ)בוד

  מידות
 )בס"מ(

 --- --- --- --- )א( ראה הערה 

 --- --- --- --- א'  סוג 

 --- --- --- --- ג' ראה נספח   וי ₪זיכ

 ה כיור רחצ

דות  מי 
 ס"מ()ב

 --- --- רון אבב ולמש משולב בארון  ---

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

 --- --- אין אין --- ₪  זיכוי 

 ים כיור לנטילת ידי 
 '( ג'( )א)

ת  מידו 
 )בס"מ(

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

 --- --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪  

 )ב'( השטיפ גזארו  אסלה

ת  דו מי 
 )בס"מ(

 --- --- (בראה הערה ) (בה )רראה הע ---

 --- --- א'  א'  --- סוג 

 --- --- ין א ן אי --- זיכוי ₪  

 ט/ אמב

 )ב'( מקלחת

  מידות
 "מ(סב)

--- 
 מקלחת

 (בערה )אה הר
 בטיה מא

 (ברה )ראה הע
--- --- 

 --- סוג 
 משופע ף ריצו 

 ת()מקלח
אמבטיה  א' )

 ( חרילית או פקא
--- --- 

 --- --- אין --- --- יכוי ₪  ז
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 תקןי מ
 מיקום 

 מטבח 
 רים הו ר רחצהדח

 ת(ח)מקל
 כללירחצה ר חד

 )אמבטיה( 
 ראח רות מרפסת ש

רים  ללה למים קסו 
 ,כיורלחמים /

 ג() ד( )משטחהמ

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

 --- --- ' א א'  ' א סוג 

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

וללה לאמבטיה למים  ס
 )ה( רים וחמיםק

 --- --- (גערה )ה ראה --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- סוג 

 --- --- ג'פח אה נסר --- --- ₪  זיכוי 

למים  ללה למקלחת ו ס
 )ה( מיםרים וחק

 --- --- --- (גאה הערה )ר --- םדג

 --- --- --- א'  --- וג ס

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

כביסה כונת מל )קרים( ור מיםחיב
 )ז(חשמלוהזנת   לניקוז ריבו ח

 --- ש י --- --- ---

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

 . סגירה

 --- יש  --- --- ---

לחיבור  חיבור למים וניקוז, נה הכ
 ( )חםמדיח כלי 

 .(טבחת בניקוז כיור המ בולה משההכנ)
 --- --- --- --- יש 

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

 --- --- --- --- 1 ה( נ)הכ (י)ולדת גז לבישנקו 

 --- --- --- --- --- )הכנה( )י(יםמ מוםי נקודת גז לח

 

 : רותואח טבלהל רותעה

 הרכישה(.הסכם לף שצורמסמך אחר בבטבלה, או   ין צו בפועל רק באם )הקיים 

ה קערמ או ס" 40/60 תבודדת במידוח במט קערת -נה: ירת הקוחבכר יציג לוה. המ ת מטבח בהתקנה שטוחקער תותקן : במטבחיור מטבחכ (א)

י  ת לפבמידו  י(:ל ולחני )אינטגרכיור רחצה ש .גרניט/נירוסטה וורץ/קוורץי ק סיל : חרס/לבחירת הקונהה ער. חומר הק"מס 80/46 תבמידו כפולה

  ע"י החברה. פק, שיבחרסיצרן/ה

לת ל קיבובעדו כמותי ) חרס :חההד  מיכל .וסטהרבעל צירי ני  ,בדכ :אסלה ה מושב( ונחתמבלוק" )-"מונורס יה מחלת שירותים תהאס: אסלה (ב)

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

 ליאסטר.  פו ציפויי, שלד עץ עם  היקפ חיזוק  עלתהומוגני, במ"מ  3.5  לי בעוביירר אקמתהיה מחו האמבטיהס"מ.  70/170במידות  אמבטיה:

  אמאייל.פחות מצופה מ"מ ל 2.5ילופין מפח בעובי לח .לווןזל מגרכה מפרופילי במיי עץ בפינות ומיטת תומיל 

 שטח המ לניקוז שיפועים םע 2272 י"ת שותיבדר העומד בגמר ,דין כל וראותבה הנדרש פי על המידותמ חתיפ  לא המקלחת תא שטח :מקלחת

 ת(.חטח משופע במקללמשלופה תקנת אגנית כחתר ה)לא תו

 ית אחת( זרת יד ם בעם/קרימים חמי )ויסות  ין קרמי דו כמותר בעל מנגנו/מיקס כרום ניקל, דגם מערבלוי בציפ יהיו  םוחמי  מים קריםל כל הסוללות  (ג)

 ונטית בארץ.הרלו תקינה הות ם בכל דרישים העומדילמים חמ תוסדר 3ונה מתוך לבחירת הק"חסכמים". ויכללו 

יהיה מסוג  . ברז המטבחהכיור מישור משטח העבודה אועל וקמו הם ימ ו פרח -מים מיקסדגיותקנו ברזים מ מטבחההרחצה ובכיור רי בכיו  -

  מ.ס" 15מק ועס"מ  15ה גובה ידות ברז רחצה תהיינס"מ. מ 25גובה  ס"מ, 20מק ן. עוידות להלנשלף במ ברז

 מוט מתכוונן, המתל ,ולל צינור שרשוריכ מיקס מהקיר, ,רך(ד 3רב דרך )אינטרפוץ  - חמים וקריםם ילמ תותקן סוללה :מקלחתה אבת -

  טרבקו מקלחת ראשמ וס" 30דייר, זרוע מהקיר באורך הרת חין ולפי בלחילופיו אומזלף.  תלפחו  ס"מ 60אנכי באורך  ומובילופי  החלקה טלסק

 "מ.  ס 15
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ט  תכוונן מו מתלה מן צינור שרשורי, לוי האמבטיה וכלמי תם, מיקס מהקיר, הכוללת יציאה תחתיריקם ותותקן סוללה למים חמי  :הבאמבטי  -

 זלף.מחות וס"מ לפ 60כי באורך ביל אנומו  החלקה טלסקופי

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

 .: לבןקבועותה גוון  (ה)

 תבדופן חיצוני   4"פתח שמל, חזנת ה: ה למייבש כביסההכנ הזנת חשמל.וז,  קנקודת מים )קרים(, חיבור לני  :ללתכו  יסההכנת חיבור למכונת כב (ו)

 .ה ירשקולת סגס הגנה ומכולל תרי ,כביסההמייבש מ ליטת אדיםפ רווללש

 בח.מטולסיפון קערת ה, ביובה לחיבור להכנז וברת: למדיח כלים כולל הכנה (ז)

 רי קצה.אביז א נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללאל םבא :הכנה לנק' גז (ח)

 ית. קת מהרשת העירונ ורה המסופט טמפרבמים קרי : ם קריםמי  (ט)

   ור.ו הכיעל מישור משטח העבודה א  םמוקהמקרי ברז =  פרח ע.קבו שרוול מתוך ראש ברז הנשלף לף = נש (י)

   חמים, בעזרת ידית אחת./ יסות מים לקריםו  ר( =)מיקס ערבלמ

 או שניהם. ית ברז ו/י ו לפאם, לראש מקלחת ו/ל מים חמים/קריה, שא)אונטרפוץ( = חלוקת כניסה/יצי דרך-בר

 

 צפה,בר, (ןהבניי כללים לותפמש ון )בחלקם יתכלקולטני ביוב  ורתיקופתחי ב  צנרת: אחר לכל צורך דירה, ינסטלציה נוספים ביזרי אאב   3.6.1

 וי אש(.  בת כיווכמות, עפ"י דריש )מיקום כיבוי,זי תיתכן מהאינסטלציה.  "י החלטת מהנדסעפ מותבמיקום וכ, סמוך לתקרהב בקירות או

 ן  בי דיקובלי פלהעברת גז וכוצנרת  פוצלמאו ו/ י מרכזיינ למזגן מה. ניקוז ינסטלצי החלטת מהנדס האילפ ,וםמיק ב ארון למחלקי מים

 .  למאיידהמיועד ום יקד למעבה, עד המועהמי  המיקום

 

 ערה:ה

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

  .סמוך לקירות ורצפהבו/או ירות ותקרה  בסמוך לק ,"ספסלים"

כן  רת, ולביקו  פתחי  תכן וידרשו י   ן הבניי  הלגוב ריםבקולטנים העובדס האינסטלציה מהנ הנחיותו  לקחת בחשבון כי לפי הת"י, יש ,בנוסף

 קה. תחזו  גישה לצרכי  תם ויש לאפשרו ם א, אין לחסו יקורת אלו ב וע פתחי צבי שריידבדירות בהם 

 

  בהתאם, התקנתה תהיה ריתאכת סולערנדרשה מפי הוראות כל דין. ה לתהי באמצעות מערכת לדירות ם הספקת מים חמי :יםמ  םחימו    3.6.2

 .  579לי אישר  ןתק לדרישות

תכנן  ל שרמאפהפסק וצב זמן )טיימר( הכולל מקקן חשמלי והת אלמנט עזרם חימום ע הכוללמכל אגירה )דוד(  יותקן דירה לכל     3.6.2.1

 זמני ההפעלה.  את מראש

   צעי חימוםמם באיהמ , יעשה חימוםתת מערכת סולארי צעומבאמים ח ת כל דין לא ניתן לספק מיםראו לדירות שלהם לפי הו   3.6.2.2

 . ר()טיימן קוצב זמן לחימום המים קהת לרבותינם. ימים בעניקיתקנים הבמדים ופקים באמצעותם עוים המסד שהמאחרים, ובלב  

 ן לפי המחמיר מבניהם. להלוראות כל דין או מהמפורט מה ל האגירה לא יפחת יכמנפח  3.6.2.3

 ;ליטרים 150 -יםחדר 4,5,6ת בדירו ליטרים, 120 -חדרים 3 רתיבד :תבקיבול חמיםלמים רה )דוד( אגי  כלי מ 3.6.2.4

      ציה.טלמהנדס האינס תכנוןי פג עליון לג או להסמוך בשירות או כגון במרפסת  שנגי מוסתר אך   במקום :ודהד מיקום  3.6.2.5

 ילת ידיים.כיור נטת. מקלחה, י, אמבטצהקערות מטבח ורח :מים לכליםם חחיבור מי  3.6.3

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

 רה(.החלטת החבי יקום לפמ )יש  :למונה מים לדירה הכנה 3.6.5

  PPR, .S.Pול, פלדה מגולוונת, פקסג  :חומר הצינורות: מים חמים וקרים 3.6.6

 פלסטי או אחר.: םי שפכפלסטי או אחר, : דלוחין   

  הגז ודתהגז ועד נקור הספקת בדירה ממק רת גזיר הדירה יכלול צנמח  ,יש :טבחעד נקודת הגז במקור הגז ו מה מרי בד גזצנרת  3.6.7

   .דירתיגז  ונהנה למ מטבח וכן הכהראשית ב

 : יש. רהדי הכנה למונה גז ל 3.6.8
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  הערה:

 וםמיקאו ב ,נית המגרשמתואר בתכהרש ו גם במיי ובמיקום הקם עם חברת הגז יאו תים תת קרקעי/ים מרכזי/ים ב/ ות צוברמצעידור באס

 . התחזוקתגז ו ת הת צנרלעניין הנח ה לחברת הגז,מתאי יקת הנאה מ ן במגרש זצורך תינתהמידת יקבע ע"י החברה. בחר שא

כל בעלי ת שמש או לשל מערכת גז מרכזית שנועדת , מיתקנים או צנר1969 -תשכ"ט  עין,קרקמוק הה )ב( לח59כי בהתאם לס'  זאתמובהר ב

 . המשותף  כושו חלק מהרו , יהקסת הניתנים לפירוו ונה איכל, מוט מעהדירות או חלקם, למ

 

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

 ח ג'פון, ראה נסטלפות דונקו לנקודות מאור, בית תקע  י יכו מחיר ז
 

 מיקום 
 ר או נקודת מ

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  יתב
 ל גי ר

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 הגנה
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;זיהי טלוו

 ;תקשורתנק' 
 .ון נק' טלפ

 נקודות  3 כ"סה

 הערות אחר/

 לדירה  הסכני 
 מבואה  ו א

1 1 - - - 

 ון+ לחצןמפע  -
 אינטרקום  -

  חדר לה אורת פסק מ -
 . מדרגות 

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

 או למבואה(   סהלכני 
 . שקע   וללכ ארון תקשורת  -

 פוניה/טלוויזיהטל  ארון-

 ור יד חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 

1 

וספת  ת  -יס חשמלי תרכנן  תו 
ת  שמל להפעלח קודת נ

   התריס 
 ( שמש פסת )ראה גם מר

 - - - 1 1 פרוזדור 

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

לפחות  ור נקודות מא   2"ר", 
 חליף. מ +

 1 מטבח 

 
 
 
4 2 

במעגל   א, כ" 3
 ור: בד, ע נפר

ר  רמקמדיח, תנור, 
י עבור  תלת פאז 1+

 שמליות כיריים ח

- 

  למע  יהיה ום בתי התקע  מיק
ה ככול  משטח העבוד

נון  כ אם לתפשר ובהתהא
ר  בתי התקע עבו  .המטבח

בור  יות וע חשמל   יםיכיר
ת  מדיח ימוקמו מתח ה

 למשטח העבודה. 

 1שינה  חדר
 רי  יקע

 ( םרי הו )

1 
)כולל מפסק  

   (הרלמנו  מחליף

4 
  יד ים ל)שני 

 המיטה( 
- 1 1 - 

 "דממ
נורה לפי  מ

הנחיות פיקוד  
 העורף

 פקע"ר נות לפי תק  1 1 - 3

 שנימ שינה רחד
 )ילדים( 

 
1 3 - 1 1 - 

 ורים ה חצהר רחד
 )מקלחת(

1 
 גן מים( )מו 

- 1 
1 

 לתנור( תקע   תבי )
- 

 חימום.   נורלתבית תקע 
יכן  ה אוורור מכני + מפסק 

 ש שנידר 

 כללי חדר רחצה
 מבטיה( א)

1 
 ים( ן מ)מוג

- 1 
1 

 לתנור( קע  תבית )
- 

+  קע לתנור חימוםת תבי 
  מפסק  לן הכולזמ  התקן קוצב 

  עפ"י יקום ש במלדוד השמ 
 התכנון.  

ן  היכמפסק אוורור מכני + 
 שנידרש 

 

 רפסת שרות מ
1 

 מים(  וגן)מ
- - 

2 
  44IPבדרגת הגנה 

למכונת כביסה  
 למייבש ו 

- - 
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 מיקום 
 ר או נקודת מ

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  יתב
 ל גי ר

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 הגנה
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;זיהי טלוו

 ;תקשורתנק' 
 .ון נק' טלפ

 נקודות  3 כ"סה

 הערות אחר/

 שמש  סתפמר
1 

 )מוגן( 
- 1 - - 

פסק  + ממלי יס חשתר לל ו כ
 . י ה ידנ חפתי נון  + מנג 

 חסןמ
 ( שהוצמדכל )כ

1 - 1 - - 

סנים  חובר במכאשר מד 
ת, אין  דירו שאינם צמודי  

"ש  הבמניעה מבחינת מש
שהזנות החשמל של כל  

  ונהנים  יחוברו למהמחס 
ד למחסנים  משותף ונפר

ן מונה  ו לחילופין יותק בלבד א
מחסן, להחלטת   ל לכנפרד 

 ו. ירת בח  המוכר ועפ"י 

 יסה כב סתורמ
 (קיים)באם 

- - - 
1 

 למזגן( הכנה  )פקט 
- 

 
- 

 

  חרותטבלה ואת להערו 

   מ"מ.  2.5 ד עם כבליםרנפ  זרם קילוח למפס, מחובר ישירות ללי נפרדחשמל  על גבי מעגבית תקע " = נפרדבית תקע כח במעגל " (א)

  רד(.שקע בנפפר כל , נסדנל אחפיותר ב  שקעים או שני) ל.ל רגיחשמם ר יבור מתקן חשמלי הניזון מזחל = "שקע" בודד קע מאור )רגיל(בית ת (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5לים וצע בכביב  חיבורה

 ם עוד שקעיםל להיות מחובר עיכו רם חשמל רגילהניזון מז ישמללחיבור מתקן ח עם כיסוי, מוגן מים בודדקע ש  מוגן מים: מאור )רגיל( תקע בית  (ג)

 ת. "ר לפחוממ 1.5לים בצע בכ ו יבור יבהח נפרד(.ע בל שקספר כ, נחדאשני שקעים או יותר בפנל י רק)

  –לוויזיה טדת  ין מחשבים, נקוב –פוניה, נקודת תקשורת טל דתקומפלט לחדר וכוללת נקויעה נקודות, מג 3  ון =פרת וטליה תקשו ויז טלדת נקו  (ד)

שת  רירה לד חיבור הללא דין. כל פי  רש עלכנדל ור לקליטת שידורי כבלים. הכויב, ואפשרות לחורי חובה, כאמורחיבור לקליטת שיד

 כיסוי.  כולל 1מודול  55וקופסא  קירב תקשורת ועד נקודת ההכנהוז הר וחוט משיכה מריכוול צינורת תכלתקשודת הנט. נק אינטר /םטלפוניה

 ת. חטורה(, כולל נקודת הדלקה אמאר אהיל/   -יסוירה )ללא נורה וכעל גבי קיר או תקבית נורה  רמאו נקודת  (ה)

לכמות   תוספת אינםוש ' הוינים בסעיף צר(, המה או קיתקרור )בות המאשל נקוד  הדלקהפן הובד לאלתאור ב קה כפולה=הדלאור ודת מנק (ו)

 '. המצוינות בסעיף ר האומה נקודות

הגנה  גת דרבד אך אביזר הקצה מוגן מים רנפבמעגל חשמל  וגן שאינו בהכרחבית תקע מו אחר= א IP44גנה הות עם דרגרגיל קע בית ת (ז)

 ה.גבוה

נה  ההכת מריכוז תקשורת ועד נקודשב( ה לנק' תקשורת )מחנהכ בד.שיכה בלט מ( וחו צנרת )"שרוול"וונה לת הכרין אחואם לא צב"הכנה"=   (ח)

 .בקיר

(.  לירחום" ולא "תנור להט" )ספי רפז"מ ת הדייר(,תקן )באחריויוה מעל דלת חדר הרחצמום נמצאת יר חבאם ההכנה לתנו הכנה לחימום = (ט)

 ע מוגן מים. קוללת שחימום כור ה לתנההכנ י החברה.קים ע"מסופ ום לאמ מצעי חיודגש כי אק י ת ספלמניע

ם  ים את אותה/מכב/דליקיםניהם, אך מבריחוק בי  םצאירדים שונים הנמכיבוי, משני אביזרים נפ קה/דלודה/ות מאור הניתנות להנק  =חליףמ (י)

 . ראומ נקודה/ות

בר ישירות  וודה תח ים. הנק ירי נן לכת למקום המתוכח, מתחהמטב בארון ת פאזיתנקודת תל  תקןתו= פאזי  תלתר ו בדירת מגורים הכוללת חיב (יא)

 . ירתיסק בלוח החשמל הדת שקע והמפ י ת בכל החיווט לרבו. הנקודה תכלול את 2.5/5בל בכאזי בלוח החשמל ותחווט לת פלמפסק ת

 

   .יש: אורמ תו ה קומתית: בכל קומה: נקוד אבו דר מדרגות/ מח 3.7.1 

אם אין  )בת או חדר המדרגו  תיתמקו  ואהאור במב קת להדל צן מתוך הדירהלח יש. ור: אדלקת הלחצני  יש. מאור:פי גו 

 . ר/י מדרגותיש, לתאורת חד. )משותף( שבתן שעו  יש. :מבואה(

 סוי. כולל כי 1ול מוד 55סא קופו רקשורת ועד נקודת ההכנה בקי תז משיכה מריכו כלול צינור וחוטתנקודת התקשורת  :פון חוץ טל 3.7.2

 חברה.ההחלטת חר לפי ו א, אזםזמ צליל: .חצןל סוג:ון: מפע 3.7.3

 רישות הת"י. י דלפ, סטנדרט  :: סוגי הדלקה/שקעזראבי  3.7.4
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  ,ל(י)כולל שקע רגדירתי תקשורת  וחול (בה בעתידלפחות לצורך הרח מודולים 6-נוי לת מקום פארשל ה)כולדירתי  שמללוח ח 3.7.5

 . יש :מפסקי פחת חשמל.ה דסנון מהנ לפי תכ מיקום: .שי :דירהתוך הב

   כולל קוצב זמן. יש. :חשמלי שמש/מים,  דו ל לדשמנקודת ח 3.7.6

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

הכניסה  לת דם בקות אינטרערכית למחיצונפנימית ותית תשן, וו ת פעמלום הכולכת אינטרקמער. : ישקוםנטראי  מערכת 3.7.8

ור באחד מחדרי ע/דיב ית שמפומ  ה לדירה, וכןיסהאינטרקום במבואה או בכנדת קות ניש למקם א  מיקום: בניין.הראשית ל

 גורים בדירה. המ

 ן. אי: (דתרסגור )נפ יזיה נוספת במעגלו מערכת טלו  3.7.9 

  2010-( תש"ע3מיתקן לאנטנות תק' )מס'  וציתער בה רזית טלוויליטלקים לכבל לחיבור ההכנ :הויזי ו טל רי ו יטת שידהכנה לקל 3.7.10 

 :  799אלי, ת"י ישר, לפי תקן יטת שידורי החובהטנות לקל יין יותקן מיתקן לאננבב

 ית )אק"א(. ליתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואומ פת )אק"מ(ות לקליטה משותטננמיתקני א                    

 חרחובה אם קיים הסדר אהרה מחובת התקנת מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החב ור את רשאית לפטית המקומ הוועדה  . 3.7.11 

 ידורי חובה בלא תשלום. ט שניתן לקלו   ח שבכל דירה יהיההמבטי

 : םי מיתקנים אחר 3.7.12 

  ת שירות, ישרפסים למבחים הפונ במט ותחוץ לרב קירלבמטבחים ללא אוורור ישיר ם וריייטנ בחדרים ס י שירות,בחדר -

   ת כיסוי.פינור מצויד במאוורר מכני לקיר חוץ, לרבות רפן צ ילהתק

ראלית  שילרשת החשמל ה י ותאים לחיבור תלת פאזהמערכת ת .הדירתית למהחש של צריכתקרה לניטור ולב תמערכ -

 תנים. המשמל חש הת תעריפי זנ האפשר ות

)שלושה חיישני זרם  חשמלי זרם המודדסת כל רכיב תבסאשר מהדירתית  חשמלה ידה בלוח מד תיחיד :המערכת תכלול

ציג ומ נתונים בצורה מקומיתמעבד את הוי המקבל טו אלח דיגיטלי , צגידור אלחוטישורת ל, יחידת תקש(עבור לוח תלת פאזי

  מ' 1.5ובגובה  גיש  נ במקום ה,ניסכ/ במבואת ה ך לדלת הכניסהסמוה בירדן בפנים ההצג יותק ברורה. הראותם בצו

 ספית.  כותם הואת על ט"ש(ו)בק והמצטברת השוטפת את נתוני צריכת האנרגיהות חיג לפהצג יצצפה. מהר

 .3.5 סעיף ת פתחים גם בטבל האר  פתיחה ידניון לרבות מנגנ, ים/תריסלהפעלת ה  לקודת חשמנ כוללחשמלי  םי/יסתר -

 

 : קני קירור / חימום, בדירהמת   .4 

 ן. אי  זי מרכ י דירתי מינ ויראו מיזוג  4.1

    :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית נימי תלמערכ הכנה

 פיזור שרמאפה אחר או במיקום רוןהמסד או היהאמבט  דרח תקרת לתחתית צמודב למאייד נןכמתו םמיקו .1

 ;הדירה לקיח לכל צרוק יעיל ריאוו 

 הרצפה  יילומב נעהו כנסת בקירמו חשמלי ופיקוד תנחוש תצנר של "צמה"ת לרבו הנדרשות התשתיות עיצוב .2

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

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

 .בפועל רכתעהמ להתקנת

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד יידאהמ וםממיק  קיר ודפיק ל ריק שרוול נתהתק 3.

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

 .יםבעהמ / המעבה םיקולמ ומוסתר מוצנע קוםמי 5

ת מזגנים  תקנהל כנהרת ניקוז כהצנ צע גםתבומטבח( ם והתיה, השירורחצהמחדרי הדירה )למעט בחדרי חד ל אבכ .: איןוצלמזגן מפ  4.2

 צאה יהיה הרצפה ומו ובמילוי  ריר בקקוז תוסתהני לחדר. צנרת ץז מחויבוצע ניקו יעיליים )מפוצל(. למרחב המוגן הדירת

ר  ר עם אביזיוסתת וצא הצנרם מונון מהנדס האינסטלציה. מק לתכאם התבור, הכול מתחת לכי לסיפון  ןיפה או לחילופ הרצעד מחסום  

 קק. פר עם מתאים וסגו שתיחרו

ע זית אחת כאמור, תבוצמיני מרכ תעות מערכצמה באלכל חלקיזוג נו מאפשר מיי ירה איר תכנון הדוקביעת מהנדס מיזוג האו  ככל שעל פי          

 יקוז מים.ת נ וצנר , צנרת גזחשמלת רבות צנרת לוכלול את כל התשתיות הנדרששת ירההד  יתרת חלקיוצל/ים לן/נים מפגזנוסף הכנה למב
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   .איןיין: ית בבנירתי הניזון ממערכת מרכזיר דג אומיזו   4.3

   .איןדירה: הימום ם מים וחרות להפרדת חימו שאפלת דיאטורים למים, בעירתי עם רדעל ידי תנור גז מערכת הסקה הפועלת   4.4

 גן.שקע מוום הכוללת חימר תנוודה לנק צעתבוה יבטמקלחת ואמי הבחדר. אין :חשמלב  חימום הפועל רנו ת  4.5

 : אין. בקטורים חשמלייםקונ  4.6

 .: איןרקק"ל/מ" 120-80, רצפתי ימום תת חרכת מע  4.7

 : אין.םקנים אחרי תמי   4.8

 

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

 .ש: ים נרכש()בא ן מחסב .ותהכבא שותר  יע"דרש יל שיככ :הבדיר ם(:נקלרי ירוטומטית )ספא אשכיבוי  כתמער 5.1  

 .באותדרש ע"י רשות הכיככל שי :עשן לאי ג 5.2  

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

 

 :עבודות פיתוח ושונות .6

 חניה  6.1 

      ;רשהמג: בתחום כולםניה. היתר הבי פל: כל הבנייניםל סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 אין. (: רטפ)ל רחבמקום א חניות    

 המכר. ן בתוכנית צויכמ: םמיקו  הבניההיתר  פיל: חניות ספרמ: יש, פת(ותמש/תי לנכים )פרט הי חנ 6.1.2  

   רשמי תג נכה גתצדירה נכה )עם הנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש וח ובבה/פיתכמסומן בתכנית המגרש/סביכים לנ חנייה

 ינו נכה.אשר וגם לדיי דירי הבית ללכ ןנכה, בי ה(, ובהעדר רוכשרבוהתחמטעם משרד 

 .  2.11עיף ס ראהקורה: מ ההחני  רצפת מרג 6.1.3

 . יש: ישלחניה מהכב שה גי  6.1.4  

 לפי סימון בתכנית המכר. : קוםמי   ות.אחת לפח: פר חניות לדירהמס 6.1.5  

   .אין :יהחנ לבכניסה מחסום  6.1.6  

 רש פיתוח המג 6.2 

 החיצונית  הרחבה .יןיבנל  הכניסה למבואת עד ובמהרח חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש תחוםב רחבת כניסה חיצונית:   6.2.1

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

 . בהירהניתן בעל גוון  הריצוף יהיה ככל בעית/ט : בטון/ אבנים משתלבות/ אבן: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2  

 . : אבנים משתלבות/ אבן טבעיתחומר גמר .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

 גינון חסכוני במים בהתאם  ית אדריכל הפיתוח()על פי תוכנ .יש :צמחיהמצורפת(.  )על פי סימון בתכנית .יש: חצר משותפת 6.2.4  

  להנחיות משרד החקלאות.    

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

  (.ת שורשיםולא צמחיה עמוק    

  .יש :בכת ממוחשכולל ראש מעררש גבמ יההשק מערכת 6.2.5  

 שטח ל ונהוה/חלקה( הככולה קרתל מע )חצר,המכר  יתלפי תוכנ  :דראה לחצר מחיצי ; שי:  רות הגן די ל דהחצר, צמו  6.2.6  

 וללא מערכת השקיה.  ונן  לא מג   

 הרוכש בעת  י ע"שה יע משולי הבניין (מים  רחקתה)לידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות : סרההע   

 .  רטיתפינה הסידור הג     

 , (וכו'וחות  ש צנרת, זב/ים,מר)חלחול  ,ומיםב וביז, ות, ג גישמה/ן יתכ:  ת גן דירר הצמודה ל , בחצתו כות משותפערמ וטפיר 6.2.7  

 .(ושלא בהכרח יוצג בתוכנית המכר ןהעניי ל לפי)הכ יכיבו ,קשורתתחשמל,    

 אה נוספת  יצי שישככל  מ'. 2.5 שלמק לפחות עווב מ"ר.  7-ת מלא פחוח : יש, בשטירת גן ד ל ודהטח מרוצף בחצר הצממש 6.2.8  

 . כל צדס"מ מ 30ח היציאה בתוספת ב פתברוח ' ולפחותמ 1.20ינימלי של ומק מבע  צף מרומשטח יהיה  יתלחצר הפרט   

 ודרישת הרשויות.  תר הבניה יה לפיחומר:  : ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.9  

 . הרחבי קביעת הלפו  אושרתמתוח הכנית הפילפי תובה ממוצע ו בג   
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 . אין: (בחלקה הקומה פתוחת )ודים מפולשמת עמו ק 6.2.10  

 

 משותפות ערכותמ .7

 כת גז: מער 7.1 

 המתואר בתוכנית   ובמיקום ,גז, בתאום עם חברת הקרקעי -גז תת י/צובר אמצעותב כזידור מרסי כנה לאספקת גז:ה   7.1.1  

   הנאהת וזיק נהורך תינתת הצ במיד ומית.המק  תושרישות הרד י"עפ ו/או חברההקבע ע"י יאחר ש במיקום  רש או הבניין אוגהמ   

 חברת הגז. בעלותהינם ב ,ובר/י הגז כאמורכי צבזאת  מובהר  זוקתה.נרת הגז ותחנחת צלה    

 ;יש :המרכזי לדיר ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (..63)סעיף  4בלה ראה ט: םמיקו : יש. הדירה וךבת צנרת אספקת גז .1.37  

 

 :שאלכיבוי  יםר ו סיד 7.2 

 ת. טיחוועץ הבנחיות י בוי וה"י רשות הכיע דרששי לככ :רגותי מד/רבחדעלת לחץ להפ מערכת 7.2.1  

 ת.נחיות יועץ הבטיחו כיבוי וההת ע"י דרישות רשו  שידרש ככל: במבואות/פרוזדוריםעשן  ליניקתמערכת  7.2.2  

 ת. הבטיחועץ נחיות יוי והרשות הכיבוישות רדע"י  דרששי לככ :ינקלרים(רתזים )ספמ –ית י אוטומט מערכת כיבו  7.2.3  

 נחיות יועץ הבטיחות. וי והת הכיבש. לפי דרישות רשו: ין ותכולתכיבוי   ארגזי  כיבוי לרבותמדות ע 7.2.4  

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

 םשותפי מ םיבשטחבוי י נות כארו רנטים( ו )הידרזי כיבוי , באש י כיבו ו  וי ילג כותמערלרבות  הכבאות, י סידורכל ערה: ה     

 . רישות רשות הכבאותפי ד כמות למיקום ו  טיים,פר או     

 יש.  :בחניוניםור מאולץ אוור 7.3 

 ן. אי: להזנת הדירות() מרכזית ירמערכת מיזוג אוו 7.4 

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

    ניסההכ תדל  ליד הקרקע בקומת ימוקמו דוארה  בותתי :יקוםמ י.אר שגו לדו 1הבית, ועד לו 1דירה, לכל  :ריבות דואת 7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית תבעלו ויהיו  ,בנייןל   

ן  בבניי  יםדייר ימוש כלל הים לש/רחד פים(,ותשמים קבחל)ורה אמערכות ת  מים, מאגרים, ת מסניקה ומשאבו ותערכ: ממיתקנים אחרים 7.7 

 המתכננים והיועצים. וכניתתלפי  מיקום וכמות: .כו'ו  יןת הבני בים לטוסמוכ םבבנייניאו  וכים,סמ םנייי ת בנולטוב  

 

 תית שת חיבור המבנה למערכות .8

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

 ש. י  כזי:מר ור לביובחיב 8.2  

 ; יש. ת החשמלחבר הוראותלבהתאם  ,חשמלניין לרשת הור הביבח 8.3  

 . וניםלחב' הטלפ הדירהחיבור ל כולה להיתר(: לא שבק) והבניה וןתכנבהתאם לתקנות ה  :בור הבניין לרשת הטלפוניםכנה לחי ה 8.4  

   (.3.7.10 ף עיס ה גם)רא נה בלבדהכ .אין (:טאינטרנ/הלוויזי )טת ורשקלרשת ת ן יהבני חיבור  8.5  

 בפועל  עםעבודות שביצובמחיר הרכישה.  כלוליםרכי גישה, יקוז, דומכים, נ דרכה, קירות תמ ש,: כביבל במגרשלי הגו תוח כלי פ 8.6  

 .יות החברהרם באחומית אינשה ע"י הרשות המק עי  

 . בד(בל  3,4נים יבבני ) -דחסנית דים,יינ  מיכלים :ריחזו מ /ר אשפהדבח 8.7

 . שי :פהאש ורלמחזמיקום 

 .קומות בלבד יבבניין רב  ,יש :םגורי המבקומות  מתי קו  פתחו )שוט(  פהשמצנח א

 . הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה
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 גרש( מ בכל) תףו רכוש מש .9

 : משותףהרכוש ה תיאור 9.1 

 . ם בתוכנית המכריפתכמשו ם סומנואב :ניה משותפיםחמות מקו  9.1.1   

 . ןאי: (תחלקי  פתוחה ועמודים, הסכני מת קו ) יתחלק ולשתמפ קומה 9.1.2   

 לפי החלטת בחברה.: ירותדים שאינם צמודים למחסנ 9.1.3   

 ;   מ"ר 20-ות מחפלא  :3,4 ניםבבניי  ;מ"ר 14-מ לא פחות :7,8נים יי בבנ. שי: המבואה )לובי( בקומת כניס 9.1.4   

 .  יש: )לובי( קומתית האו מב 9.1.5   

 ; 2 :3,4 םניבבניי;  1 :7,8נים יי בבנ (:ר)מספ תגו מדר חדרי  9.1.6   

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

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

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

 אין. : משותףם דר דודי ח 9.1.10   

   תמוסמכ וש רשותדרת אחר ש ל מיתקןכו,  ותמערכות סולארי :( כגוןשותפותמ ו/אוערכות טכניות )פרטיות יש מ: נים על הגגמיתק 9.1.11  

 ן. יהד י כלעל פ   

 . שי  ;א גינון ללשטח  .: ישהמגרשומי פתוח בתח ושטח רצח 9.1.12   

 חדרים טכניים, מרכז מחזור אשפה ו רתת לרבות תקשוכו מער חדרי: נם רכוש משותףהי הבית ש ם שלפי וחלקים נוס יםמיתקנ 9.1.13   

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

 

 המשותף:  שו ם מהרכין להוציא שא (מיםיאם קיב) ים/קלח 9.2 

 )מילוט(. ,תמדרגו י /דרח 9.2.1  

 ית.כנקומה ט 9.2.2  

 שותפת.חניה מגישה ל 9.2.3   

 ובי בקומת כניסה. ל 9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 על הגג. (םשותפימה) וניםהש ת אל המיתקניםו דרגמ גישה מחדר 9.2.6  

 .דר מכונותת אל חו גגישה מחדר מדר 9.2.7  

 . ים(תפ)משו  ני/יםכט דר/יםתי לחלובי קומ מ דרגות או מ ה מחדרגיש 9.2.8  

 .הגג על םמשותפי  תקניםידי מי וס על התפ –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

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

 ף. כוש משותכרי החברה "עוגדרו ככל שיים וחלקם טכניים  , חדריתו מעט חניות פרטילון חני  קומות: חראחלק  9.2.12  

 

 משותף  יתב 9.3 

 חוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית משותף או בבית   –לן )לה  1974 – דהתשל" ירות(,לחוק המכר )ד 6 ם לסעיף בהתא ()א  

 המצוי  ל התקנון ש  אהמשנה הור  בטל אומ להחיל על הבית ודעתו שבעל הבית א ן שחלו ף והתקנותשלהירשם כבית מ ועדמיה    

 יין; ואלה העניינים:ו ענ אות פרטים עלהמכר  לחוזה במפרט או לצרף ל יב לכלו, חילןהמנויים לה יםעניינ מן ה ת לענייןחסהמתיי    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 ; מוד לדירהצותף ה ש רכוש המב קשיעורו של החל (2)   

 יו; אלים בקשר בים המחו ובשירותי  שותף ת הבית המבהוצאו תשיעור ההשתתפו (3)   

 שותף; המל הבית ניהור החלטות בדב לתרי קבסד (4)   

 )א( לחוק המכר דירות; 3בצו בדרך האמור בסעיף כון שקבע שר השי ין אחרכל עני (5)   

 ב  מי שהתחייר, כבחוזה המכהאמור  ף ( יראוהו, על אאן )קט  ף ויים בסעינים המ נמהעניי  יןיר פרטים על ענסא משלמוכר  )ב(  

 .  תף המשו  יתל הבע ניין יחולוע ו י אות י לגבנון המצו תק הוראות הש    
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 לדירה: מוד צכוש המשותף החלק ברו של השיעור 9.4

 . ויותש הר שתבהתאם לחוק המקרקעין ובכפוף לשינויים בהתאם לדרי

 

 :הביתבר ניהול  דטות בלבלת החקי רסד 9.5

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

 

 :ליו א יבים בקשרמחום הובשירותי  תףו ת המשהבי ת פות בהוצאו ר ההשתתו עי ש 9.6

 בהתאם לדרישת הרשויות  וייםנ ין ובכפוף לשיהמקרקעלחוק בהתאם  

 

 ה.רבהבלעדית של הח היעתי קבהמשותף לפ  בבית תלדירו  ומדצוש המשותף ויוכמהרם החניה שבתחום המגרש מוצאי עמדות .א

 חברה. ה לת שתה הבלעדייעבלפי קתף שות שבבית המו לדירודמצתף ויומשוכוש הו מהרסנים יוצא המח .ב

 ל(. לעי 9.2.9ור בסעיף לק כאמעט החות וגגות )למפסמר .ג

 מוצא מהרכוש המשותף.   )ככל שיש במגרש( חדר השנאים .ד

 

 

 שותף. מ ת ההבי ולנציגות ה לקונ ו שיועבר יםפמסמכים נוס א'  ספחנ

   .ליותרות כלעה נספח ב' 

 . םייוזיכ לת טב      פח ג'נס
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 הדירות  ליים שיועברו לקונה ולנציגות בעמסמכים נוספ – 'פח אנס 

 

 ט:ל המפרש רדלתי נפלק בו כחפ צורי  תוכניות אלו 10.1  

 ה. רדי הל ת( שיו)חיצונ ותדות כלליימל חדר ומידות של כלת הכול 1:50 -ה לא קטן מ דיה בקנה מ רדינית התכ 10.1.1   

 ומה. בק המשותף הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מא קטמידה לבקנה  הומה בה נמצאת הדירת הק תכני 10.1.2   

 ה. מובקמשותף הש הרכו ללת סימוןוהכ 1:100 -מן קטדה לא ה מיבקנ תוסייפתכנית קומה ט  10.1.3   

 מון הרכוש המשותף  ת סיכוללה 1:100 -מ טן ק ה לא מיד נהרתף בק מת ות; קומו שלמות מפוכניסה/ קו ומתתכניות ק 10.1.4   

 . 1:200מוקטן לקנה מידה ם בצילו ; תכניות אלו ניתן לצרף רתיים מוצמדיםחים דיושט   

 . 1:100 -מ  ןלא קטמידה  נהבקמת גג ת קותכני 10.1.5   

ת  פתמשו חצרן מויללת סהכו 1:250ידה מ  ניה בקנהב לת היתרבמקומית לקת הוגשה לרשוהמגרש כפי שה  תתכני 10.1.6   

 צמודות.  ינותוג

 

 פיל רבות עין לכל דלאם התבולחומרי הגימור, שיש למסור ת ורכלכל המע ושימוש אות תחזוקהרה יינתנו הוררת הדיעת מסיב 10.2  

 ניין: דירות בע רק המכחו   

 . גימורם י הדירה עלכיבזוקת כל רת שוטפות לתחולפעו )א(   

 מיזוג אוויר,   מערכותטיחות, רכות במעבות רהמותקנות בדירה ל ירותהש תוכעת של מערונמ זוקה ותח לתוקה כולחזת )ב(   

 ומכניות וכיוצא באלה.טרמערכות אלק   

 . דרשותיות, אם נתותקופוטפות ש ותביקור פיוןת ואודיר ת )ג(   

 שר. רת קליצי ןמספר טלפו ו  קספרן/ת יצמולרבות ש, ים בדירהנ קתות המו ציוד ומערכשל ת אחריות טכני ותעודו טרמפ )ד(   

 

 ר של  גימורי המוחות של המערכוית והוראות תחזוקה כנ ת   ה בבנייןמסרת הדירה הראשונדירה אשר לו נ לרוכש ימסור  המוכר 10.3  

 ניין: עב  מכר דירותהפי חוק  על תודין לרב ללכהתאם ה למסור בביש חוניין שהב  

 . םעל גימור יןיי הבנרכיבל חזוקת כלתשוטפות  תופעול א()   

 ג  בטיחות, מעליות, מערכות מיזות מערכוהמותקנות בבניין לרבות  השירותמערכות עת של  קה מונותחזוקה כוללת ותחז )ב(   

 .באלהוצא יכיות ורו מכנקטאלערכות ר, מאווי   

 נדרשות. אם   פתיות,תקו שוטפות ו  פיון ביקורותאותדירות  ()ג   

 ן ליצירת קשר. פק ומספר טלפוצרן/ סשמות י קנים במבנה, לרבותהמותכות רעל ציוד ומש תאחריודות עוטכני ותט מפר )ד(  

 מיליה. יסקפספר ומ  פוןטל ר ות מספלרב יתוחפוה ותת המתכננים של הבניין, המערכוורשימת צ )ה(   

 ת בטיחות  כורת, מעקשור ות חשמל , יתיה סניטר צלל אינסטות בלבד שפ שותמערכות המ( לAS MADE) תוכניות עדת ()ו   

 על רוכש הדירה האמור   יהסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפהמוכר יצרף למ יתוח.נה ובפ בת אלקטרומכניות במערכוומ   

 נויה.ה( מיד עם מינושונה שתמאהררות )בעלי הדי לועה שאו הקבת  ניות הזמנציגתם לור אסולמ   
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 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

   יו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי,וצרים והמלאכות יהכל המ .1

 . 2010-( תש"ע3לאנטנת תק' )מס' ן מיתק  .2

 : מיתקני אנטנות לקליטה משותפת )אק"מ( ומיתקני אנטנות         799בבניין יותקן מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה, לפי תקן ישראלי, ת"י               

 דיווידואלית )אק"א(.לקליטה אינ              

קיים הסדר אחר המבטיח שבכל אם  חובהרי המיתקן לאנטנות לקליטת שידומחובת התקנת ה החבררשאית לפטור את הוועדה המקומית  .3

 .לוםדירה יהיה ניתן לקלוט שידורי חובה בלא תש

גירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן  בתקרה קלה ו/או ס כאמור יכוסוגז וכו'  מיזוג, חשמל, תקשורת, מים, ביוב,ן: כגומערכות  .4

 עוברות. 

)ברזל( מינרלים וכן התחמצנות   ,"עיניים" בדלי מרקם, גוון, גידים,תכנו תופעות טבעיות כגון: הי ם, ובכפוף לתקניאבן טבעית, בריצוף וחיפוי ב .5

 המקצוע  ולכללי התקינה לדרישות בכפוף  הכול .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

ם לא יבוצע קיטום פינות פוליבחיפוי קירות ו/או שי . תקנים הישראלייםב פוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( במידות לא פחות מהנדרשבחי .6

 .)גרונגים(

רכות מיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מעלהעלמניעת ספק יודגש כי באם תידרש החברה  .7

ובזכות  , כןגישהלצורך  ןלרבות שימוש במתקני הבניי  פשיתחוין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה המשמשות הבני

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

 פתוחות או סגורות. ת דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזו מור לאחסן במחסניםחל איסור ח .8

משרתים כלל הבניין.  יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, ה  רכשו ע"י הדייריםשי  ם(,)ככל שקיימי  במחסנים .9

 א יפגע בשימוש ובתפקוד.ובאופן של ים בלבדונפרד למחסנ הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף 

אך לא   ים ליצור הפרעהמקטינים החלל ועלולסה,  זוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כבימישל דוד המים החמים ויח'    מםמיקו  .10

 פחות מן הקבוע במפרט.

בדרישות עומדת הרעש שלהם  ותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמתבאם יסופקו וי  .11

 התקנות לרעשים ומפגעים. 

וכש ירצה להתקין מערכת מיזוג אוויר לרבות הנמכת  והר ( בדירה,אוטומטית )ספרינקלריםכיבוי אש ת קיימת מערכויתכן והואיל   .12

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

נת  ת הדירה לרשות הקונה וזאת על ממדהמוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת הע חב כי יש לאוורר המר חשוב להדגיש .13

 .שוי המרחב המוגןהבטון שמהם ע באגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות אלהימצי גז ראדון אשר עלול שרידלסלק 

  מחסנים, ירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון גינות, חניותת המשרתות כלל הדייתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרו .14

 ו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט. יקבעומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן 

לל יקורת, השייכים לכעוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי בהמחסן או החניה, יתכן ואו דירה, ה תקירות ובסמוך לתקר  ברצפה, .15

 הבניין, ומהווים חלקים משותפים.  

 ם באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.וצפי ם, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרשבילי עלברכבים כבדים נסיעה  .16

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

 משותפים במרתף/ים. ו בשטחים פרטיים א בגז פחמימני )גפ"מ(,חסן כל מתקן המופעל ור להתקין ו/או לאבנוסף חל איסור חמ .18

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

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

 גברנה ההוראות. ת
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 ם  טבלת זיכויי  –' גנספח 

 

 
 הערות מיוחדות 

 . 11.12.2017  - 12הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה  במפרט המחייב של משרדריכוז זיכויים אלו הינם אך ורק הנדרשים  .1

 .  כוללים מע"מלהלן  המחירים הנקובים .2

 
 :  מקרא

 יחידה.   -יח'

  מטר אורך.   -מ"א

 
 

 תכולה נושא 
 ך כללי לזיכויער

  כולל מע"מ 

 ארון מטבח 
המטבח  עצמו, משטח העבודה, חיפוי בגובה  רון א

מים  ס"מ לכל אורך המשטח, סוללה למים ח 60
 וקרים וכיור מטבח, הכול כמוגדר במפרט זה 

 מ"א ₪  1,000

 סוללות למים 
 רחצה: כיור, אמבטיה, ומקלחת וללות למים בחדרי ס

 הדירה()לפי הקיים בפועל 
 ליחידה    ₪ 200

 ₪ ליחידה  75 --- נקודת טלפון 

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

 מעגל נפרד / כח(. 
 חידה ₪ לי 125

 דלת כניסה 
 למרפסת שירות 

 זיכוי בגין כנף הדלת בלבד. 
 ף בפתח. חובה לבצע משקו

 ידה ₪ ליח  750

 
 

 


