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 בע"מ  אביסרור משה ובניו   

 
 

 03.12.20תאריך עדכון:                                     

 אגמים באביסרור למשתכן  שם האתר: 

  
 חדרים  5 מס' חדרים: 

  
  : מס' ודירה  קומה 

ודירה   ודירה  ודירה

: 

 3לפי טבלה בעמוד 

  
 DZ : דגם 

  

 505 :  מגרש 

  



 יה מותנה בהיתר בנ
 מפרט נערך לפני קבלת היתר  

 רק ע"י רשויות התכנון   וכפוף לשינויים 

 

 
      _____ ______                                             
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 תוכן עניינים 
 

 פרטי זיהוי פרק א.
 

 .רשכתובת המבנה ומיקום המג : 1סעיף 
  .זכות שהקונה רוכשוהבעל הקרקע   :2סעיף 
 . חסן וחניהה בבניין, מ מיקום הדיר  : 3סעיף 
 ה. הדיראור ית   :4סעיף 
 חישוב שטחה. ואופן  שטח הדירה  :5סעיף 
 ואופן חישובם.  ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את     לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף 
 . סטיות קבילות   :7סעיף 
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.   :8סעיף 
 ד.השללתכנון  דס אחראיי מהנפרט  :9סעיף 

 
 ה, הדירה, ציודה ואביזריה המבנין, יאור הבנית '. פרק ב

 
 . הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה אורית   :1סעיף 
 .חומרי הבניין והגמר  :2סעיף 
 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית   :3סעיף 

 גובה הדירה.           : 3.1סעיף 
 ם לה.ודיהצמ טחים  ם בדירה ושיחדרים וגימור  ( רשימת 2)טבלה  : 3.2סעיף 

 ארונות מטבח ורחצה. : 3.3ף סעי
 מתקן לתליית כביסה.  : 3.4סעיף 
 רשימת דלתות, חלונות ותריסים.  ,(3)טבלה  : 3.5סעיף 
 פים.נסטלציה נוסואביזרי אי  ,ברזים( מתקני תברואה )כלים,  ,(4)טבלה  : 3.6סעיף 
 . קשורתמתקני חשמל ות   ,(5)טבלה  : 3.7סעיף 

 בדירה. רור/חימוםמתקני קי   :4סעיף 
 . סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן   :5 סעיף
 . פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

 חניה.  : 6.1סעיף 
 פיתוח המגרש. : 6.2סעיף 

 .מערכות משותפות   :7סעיף 
 מערכות גז.  : 7.1סעיף 
 סידורים לכיבוי אש. : 7.2 סעיף
 חניה.    תפימרץ ב ולאוורור מא : 7.3סעיף 
 . זיתאויר מרכ ערכת מזוגמ : 7.4סעיף 

 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5ף סעי
 דואר. תיבות  : 7.6סעיף 
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  : 7.7סעיף 

 חיבור המבנה למערכות תשתית.   :8סעיף 
 . וש משותףכר   :9סעיף 

 אור הרכוש המשותף.י ת : 9.1סעיף 
 .תףרכוש המשוהלהוציאם מ חלקים שאין  : 9.2סעיף 
 ותף )רישום ופרטים(.מש בית  : 9.3סעיף 
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  : 9.4סעיף 
 הבית.    החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף 
 קשר אליו. המשותף, ובשרותים המחייבים בשיעור השתתפות בהוצאות הבית  : 9.6סעיף 
 תף. מהרכוש המשו ים המוצאים לקהח : 9.7סעיף 

 
 

 תוכן מפרט המכר והסדר המוצג במפרט הוא הגובר על תוכן העניינים.  -בד לצורך הבנת המפרטני בלעקרו הינו ניינים זהן עתוכ
 
 
 

 נספחים
 

 תף. מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשו נספח א' 
 . הערות כלליות נספח ב' 

 זיכויים. תנספח ג'   טבל
 ה ושימוש. ניות לתחזוקות ראשוחיהננספח ד'   
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 ר" ט מכ "מפר

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

 2015-ה , ותיקון התשע" 2008   –ס"ח ש)תיקון הת 

 ים שונים( י וזיכו בעניין חיובים  

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת")להלן                                        בע"מ  משה ובניורור אביס:  בין נספח לחוזה 

                                             ת.ז        לבין:  

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

 

       מתאריך:

 פרטי זיהוי     א.

 פרטי זיהוי    א.   
 

   המקומית בהמשך.יקבע ע"י הרשות  רחוב ומס' בית:: אשקלון. ישוב      .1          

  )בחלק(67 , )בחלק(60)בשלמות(,  53,  ק(חל)ב49ק(, חל)ב 1ת מס' קו חל 1476 גוש מס': 1.1

 )בשלמות(67)בשלמות(, 65)בשלמות(, 63, )בשלמות( 61,  )בחלק(55חלקות מס'  1477': מס גוש

   505 מגרש:

 . 1022תמל/התכנית החלה במקום:           1.2

 רשות מקרקעי ישראל )ר.מ.י(. קע:בעל הקר      .2        

 חכירה. ה:ש בדירכו ר נהת שהקו כו הז

 ישראל. רשות מקרקעי  שם המחכיר:           2.1

 09.07.2018: תחילת תקופת החכירה    98 תקופת החכירה:           2.2

 

 ( "הדירה")להלן  דירה מס' וקומה: .3

 גמים אשקלוןבאאביסרור למשתכן  : שם פרוייקט   ע"מ  ובניו בר משה רו אביס

 DZ : דירה טיפוס טבלה מטה סימון לפי  דירה מס':  62 יח"ד למגרש:  505 מגרש:

 5 מס' חד' : מטה   להטבסימון לפי  ה: קומ    

    מס' חניה:    1 מהדורה 

 ךי רתא 3/12/20 :תאריך עדכון 
 ההדפס

)במידה  מחסן  26/01/2021
 : וצמד(ומ

   

 

  17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 קומה  

           31 27 23 19       רות מס'די 

    20 24 28            
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 ,(ינהר שדחכ גם שמשמה מ"ד,מ  –רתי )להלן מרחב מוגן דישינה,   יחדר 2,ה הוריםחדר שינ  ,פינת אוכל, מטבח, כניסה, חדר דיור בדירה: .4

)יציאה   מרפסת שמשו מרפסת שירות מקלחת(,) חדר רחצה אורחיםמקלחת(,רים )חצה הוחדר ר ,( יהבטאמ) כללי חדר רחצה, פרוזדור

   .מחדר דיור(

   שטח הדירה .5

 : אלהם כללי המחושב לפי .מ"ר _____ -כ  20,28,24דירות מספר  "רמ מ"ר_______19,23,27,31דירות מספר  :הואשטח הדירה 

 רה. יהדחוץ של הקירות וניים של פניהם החיצ ברים עלעוה י הקוויםידנוצר על המצולע ההשטח הכלוא בתוך  ()א 

   –לעניין זה 

  בינה לבין שטח משותף  הדירה לבין מרפסת השמש,ה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין יר יד בין הדר המפר קי –" קיר חוץ " (1)

 .נית אחרתוכדירה או תאו בינה לבין מה בקו

 החוץ;  במרכזו של קירצולע האמור מה יעבור קורה אחרת  דין דירה לבייד בין הכאשר קיר חוץ מפר

 פני הקיר יכללו את החיפוי.י אבן בקיר עם חיפו בלא גימור;  קירפני ה –" פניו החיצוניים של קיר חוץ " (2)

 ירה.פלסים בדסכום שטחי כל המיה הדירה יה ח כל מפלס בדירה; שטטח לגבי בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט הש (ב)

 פקיים;  המשטחים המשופעים והאוהאופקי של כל  ליטלפי הה  דחת בלבבדירה יחושב פעם א תומהלך מדרגשל כל  טחוש (ג)

 המדרגות. למפלס  שממנו עולה מהלך ורף ח יצהשט

  1970 –ל ת(, התש"תנאיו ואגרו להיתר,)בקשה ה נילנדרש בתקנות התכנון והבם ואבחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)

 והבניה )בקשה להיתר(.   ות התכנוןתקנ –להלן )

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ו'בחלק ב 9.4 סעיף : ראה המשותף הצמוד לדירה החלק ברכוש שיעורו של (ה)

 

 :הדירה באופן בלעדי  פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את .6

( הנמצא  )לא פרגולהה תקרוי א דמ שטח מלהכוונה למ ]קירוי  ____מ"ר  בשטח  ורהקמ ר._______  : (1) טחשבשמש  תספרמ 6.1

  , בלבד[אחת מעל  קומה

מדה תהיה וצשהניה ככל חום הצמדה תעשה על פי הסכם עם הרוכש, מיקלמפרט )ה 3' כמסומן בתוכנית המכר ובדף מס מס'חניה  6.2

בקומת  ת יו חנ,  המוצמדת( ה עם סימון מקום החניהשטחי החני תכנית לצרף )יש  מצ"בה וכנית המכרלפי סימון החניה בת

 חניות בחניון תת קרקעי מקורות., לא מקורות (ותקיימ  באם) קע/פיתוחהקר

 חסן המוצמד(. יקום המסימון מעם  ת המחסניםיניש לצרף תכ –מד באם יוצ )אין :(2)בשטחי רתדימחסן  6.3

 

 

 אין. :(3)שטחרתי במרתף די  6.4

 אין. : גג מוצמד לדירה בשטח 6.5

 אין. : (4)בשטחרה לדיצמדת מו חצר 6.6

 שטח(.  ו )מהות ופן בלעדי יש לפרטםמשמשים את הדירה בא או  המוצמדיםנוספים  ,םי חלקים/אזור/טחיםאם יש ש 6.7

 ירה(. הד ת רצפמפלס )יתכן ומפלס רצפת המסתור יהיה נמוך מ המכרכנית מסומן בתוכל שכ :מסתור כביסה
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 הערות לחישובי השטחים: 

  יםעל ידי הקוו צולע הנוצרמהוא בתוך לכח הרצפה השט הוא מרפסת שטחה של  ירה;ת לדיחיצונמרפסת  –" ש מרפסת שמ" .1

של קירות הדירה  ם החיצוניים ניהועל פרפסת הבנויים של המל קירות החוץ או המעקים ים על פניהם החיצוניים שהעובר

 ת.רפסים במהגובל

של דירה   בינו לבין חלקד המחסן מפרי ; כאשר קיר תשטח הקירו ן בתוספת המחס  לוא בין קירותהשטח הכוא , השטחו של מחסן  .2

 לואו. יכלל שטח הקיר במיתף  הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משוהרוחב של  מחציתשמתחת לק השטח ר לכליי אחרת

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעוביי שטח תיאורט פת ץ של המרתף בתוס ון קירות הח , הוא השטח הכלוא בימרתף שטחו של .3

כאשר קיר   חב של הקיר;ת הרות למחציטח שמתחהש רקייכלל  דירה אחרתן חלק של בי ל נוריד בי קיר המרתף מפ שרכא

 . כלל שטח הקיר במלואויי המרתף גובל בשטח משותף 

המופיע במפרט   חצר בין שטח ה  5%ר של עד יעויה בשיה; תותר סט מכים בהיקפ, את שטח הקירות התוכולל חצרשטחה של  .4

 השטח למעשה.המכר לבין 

 

 ת:לו בי ק סטיות .7

 ה:אותן כסטייה ממפרט זיראו ות ולא  ות קבילסטין המפורטות להלן ה  הסטיות

דולה  ה גשל חצר תותר סטיי ניין שטחה בין השטח למעשה; ואולם לעו 6-ו 5יפים בסע פורטבין שטח כמ 2%עד סטייה בשיעור של  )א(  

 יל.לע 4והערה  6.6כמפורט בסעיף יותר 

אור זה ובתנאי שלא יעלו על מה מתיאי התא ו/או כסטייה שבו יחות למעשה לא י מידהמכר ובין הת יוהמצוינות בתוכנ  במידותסטיות 

 לעיל.  6-, ו5טים בסעיפים שטח חצר(, המפור ה ושטחים אחרים )למעטמשטח הדיר 2%

  רטכסטייה ממפ אותן   א יראוות ולילקבהן סטיות  עשהלמ רים בזהא זרים במפרט ומידות האבן מידות בי 5%של עד בשיעור  סטייה ב()

 . (רונותקבועות שרברבות, א תריסים, דלתות,חלונות,  , יםאריח ים קרי:)אביזר זה

    

 סמי   טיטו "(:האדריכל)"להלן "  שם עורך הבקשה להיתר .8

 : טלפון  
073-

2222222                                  
    

 בני ברק  1וריון ג בן : כתובת 073-2222227 : קספ   

 yoavo@tito.co.il :דוא"ל 

 

 סים בע"מ  נדהן מהא.ד כ   "(:המהנדס"  הלן)ל תכנון השלדראי לשם האח .9

 , באר שבע 31ות שז"ר דרש  : כתובת 08-6490943 :פקס 08-6490730 : טלפון  

       diana@adcohen.co.il   :דוא"ל 
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 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה  

ו הבניין א  חזית  ו אתבתנאי שלא ישנ יין,בבנ וחלקים אחרים חרותארות יל דנימית שם בחלוקה פניס שינויישאי להכהמוכר ר    *

 . תף כוש המשוים ברשטח

 . הבניה מועד קבלת היתרלם הרשמי והתקנות, התקפי התקן הישראלי דרישותו לפי ות יהי כם והמלאירכל המוצ *

 

 הבנייןתיאור  .1

, כמו כן מתוכנן מבנה מסחרי בשטח  505במגרש ;ת קרקעיתתף מר תומק 1ת" ,הנמצא מעל ם,"רב קומובנין מגורי 1.1

 גרש המ

כמו כן   ;דבלב יםור מגנה להכוו , )*(דירות ם,מגורישלא ל)*(אחרלצורך  ירות""דש בבניין ידירות למגורים;   62: בבניין       1.2

 מסחר.  במגרש שטחי ם מתוכנני

 ם,חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורי  -רה""די נאמר, דרות" "הג 1סעיף  4197 - ד( התשל"דירות)ר וק מכחי לפ )*(

 .או לכל צורך אחר לעסק,

 ה כל קומה של ייעודיין ו בנ ב ט הקומותפירו  – 1טבלה מס'  1.3 

 כינוי או תיאור 

 הקומ

מעל  /חתמת תקומו

 כניסה מת הוק למפלס

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 מרתף  תקומ

 
1-  

עלית, חדר  ת )כניסה(,ממבואה קומתי 

ת  ו מדרגות, מחסנים, מתקנים ומערכ 

ת  ננים והרשויו דרישת המתכ פי כניות ל ט

 יה. בני  היתר ל כפוף וב

 :קנים טכניים כגוןמתו רכות מע ריחד

עוד  ש וי שימושאבות  מ רי ם חדי מי גרמא

ו/או לפי החלטת  וחניונים מגורים  מסחר 

 ועצים , י 

ו/או מתקנים טכניים  שיוך ויעוד שטחים 

ומערכות לשימוש מגורים/מסחר ו/או  

המתוארים לעיל   שטחים עם זכות מעבר

ע"פ  קבע ופי וי ומוצגים בתכנית מכר אינו ס 

 ים ,  עציו וה  החברה הנחיות

קבע ע"י  לחלוקה שתבהתאם  חניות כללי:

  יםסנמחמעברים,, מסעות, חברה וה צים יוע 

ומעבר  מל מוני חש/מל חדרי חש מעברים,

ומערכות    ניםמתק . שרותכבלי חשמל ו

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

 . בנייה   להיתר  וף ובכפ 

 

ם  המתקני סופי של מיקומם ה

ונות יקבע  הש מותקו ב ות רכמע וה

 י החלטת המתכננים. לפ

 

  ינות לעיל צוהמשונות   מערכות

ישרתו   ו/או בסמוך לו  אחד  בבניין 

מו  קמו י או   הבניינים הסמוכיםגם 

 . יןניהבאת וישרתו    סמוך  ין בני ב

 

רכות/  ם מע במיקו  ייתכן שינו  

 קרקע. תף/ מרת מו קו מתקנים, בין 

 

שונות  מערכות ן ו כית

ין  ניבב ת קמו מוהמת שופו רטיות/מ פ

  בבנייןו/או   ן בבניי ישרתו מסחר 

 הפך. ך ולסמו 

,  תפותשו רטיות/מ מערכות פ כןית

משרדים שיעברו  מסחר/מוש הלשי 

 ין. בה הבניו גבפירים ל 

וקמו  מ י ש  יתכן ,  ,קרקע -1בקומות 

מסחר   משיםהמש ניםמזגמנועי 

 ים עצחיות יו נהפ ע"קום י מב

 

תת   חדר טראפו()ר חשמל דח

  ת ו ה מקומ ישג  ית תכנ לפי קרקעי  

 ים  יות יועצ ולפי הנחקרקע 

 

 ןלבנייקומת הכניסה 

 
 --- קרקע 

 

פרוזדור,   מבואת כניסה )לובי(, מגורים:ל

חדר   חדר כושר , מעליות, חדרי מדרגות,

אופניים,  הדיירים, חדר עגלות/  לרווחת 

ה פאש יחדרחשמל ומונים חדר   , ניםמחס 

ת,  יו חניות חיצונו כניתבפיתוח: 

  ים רו ג מל גז   צוברבות, , רחמיסעות

 סחר  מו 

 

לאמור בסעיף   פוףבכ פינוי אשפה



 יה מותנה בהיתר בנ
 מפרט נערך לפני קבלת היתר  

 רק ע"י רשויות התכנון   וכפוף לשינויים 

 

 
      _____ ______                                             
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 כינוי או תיאור 

 הקומ

מעל  /חתמת תקומו

 כניסה מת הוק למפלס

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 . ני(, חדר טכ רו חז ומ  )דחסנית

 

וכנן  גרש מת מב,ר  סחת למחניו:מסחר

  תעסוקה  או / חר ו ים למס / מבנ המבנ

, מרחבים םי לרבות מחסנ  שטחים למסחר

עינה , אזור פריקה וטמוגנים, חדר אשפה 

 . ספקים 

יתכנו מנועי  ,  חדרי מדרגות  מבואות,  

ר  , מעבים ,מאיידים , יחידות קירו מזגנים

מרתף  בם כניי קנים טת ומת מערכו ומפוחים 

ר  חס מ שיםמשהמ חר ע וגג מס קרק

 . ים עצת יו יו ע"פ הנח במיקום 

 

מסחר  ש ויעוד ר שימוגנרטו  חדר כללי:

 ו/או לפי החלטת יועצים , וחניונים   מגורים

)למגורים ו/או   מתקנים ומערכות טכניות 

  לפי דרישת המתכננים והרשויות. למסחר(

 .   ובכפוף להיתר בנייה

 

 

 והנחיות ההיתר  8.7

)בסמוך  בפיתוח תמתקני פסול

 לבניין לתעסוקה(. 

 

כפול ו/או לפי  י בחלל לובמגורים 

   תכנון אדריכל

 

תת   חדר טראפו(ר חשמל )דח

ות  גישה מקומ  לפי תכנית  קרקעי  

   נחיות יועציםי ה ולפ קרקע 

 

ף  ותש מש תוח בשימוז בפיר/י ג צוב

  פינפרד ל ו/או  רים ומגו  חרמס 

 הנחיות היועצים . 

 

 1-14 מגורים קומות 
4 

 ה( ומל ק)בכ

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

מעליות, חדרי מדרגות, מצנחת אשפה  

  מתקנים ומערכות טכניות רים, י פ )שוט(,  

כפוף בו  ת. לפי דרישת המתכננים והרשויו 

 יה . בני להיתר

 

 ות מגורים עליונת וקומ

 ז(אוטהפנ)
15-17 2 

רים,  קומתית, פרוזדו אה מגורים, מבו 

נחת אשפה  מדרגות, מצ  י מעליות, חדר 

מתקנים ומערכות  פירים, מחסן, ט(, )שו

 כננים והרשויות. ישת המתלפי דר  טכניות

 ובכפוף להיתר בנייה . 

 14-16ת מו קו בדירות חלק משטח 

משמש מרפסת  נות עליו קומות 

 נית ולפי תכל  מה מע שמש קו 

  21ראה הערה זי ג'קווגע לנב

   בנספח ב' 

 גג  

 י()ראש
--- --- 

ות,  רי מים וחדר משאבמאג, חדרי מדרגות 

קומות   7משמשת  מערכות סולאריות 

ם דירות  יתכנו מעבי מזגני   ,עליונות בלבד

ול במצנחת  פחדר לטי,  ות עליונותקומ

ומערכות   נים מתק מפוחים ,פירים,  אשפה, 

  ות.והרשוימתכננים רישת הלפי ד ,ות  י נ טכ

 נייה . ב תר ף להי ובכפו 

 

 --- --- ן גג עליו

  רית , גישה למתקניםלסו ים , מערכת וח מפ

ים ומערכות  קנ מת ומערכות טכניות יתכנו 

,  מעל חדר מכונות מאגר מים   גג  ,ות  טכני 

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. גג טכני 

 . ה .ובכפוף להיתר בניי 

 

 --- --- --- 17 ם גוריממות לוקסך הכל 

 . ליון ג הע ג וה )הראשי( הראשי הגג נכלל   לא במניין הקומות 19 ןת בבנייומוק כל ה סך

 



 יה מותנה בהיתר בנ
 מפרט נערך לפני קבלת היתר  

 רק ע"י רשויות התכנון   וכפוף לשינויים 
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  :והבהרות הערות

  .הבניה יאם להיתרטבלה בהתב יםייתכנו שינוי (א)

   יההתכנון והבנ רתה בתקנותדגבעת לבניין ]כהות היא הכניסה הקומהכניס לבניין, יש לציין איזו  אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

  .יתר([להה קש)ב  

 ו בשיטה המקובלת  א', ב'.. וכו' ו/א, כגון: קרקע, ביניים ל עשוי להשתנותועבפומות קה ויומינלי. כינהינו נ  רטמפב תו ' הקומסכינוי מ ()ג

 .המעליותבחב'   

 י פל (, למסחר–תפות/ פרטיות ת )משו ו טכני כות קנים ומערמתמעבים , ויר מערכות מיזוג א יתכנו  מסחרבגג מבנה     ד()

 . באם יהיו  ניהתר בף להי פובכו  ויותוהרשם י ננהמתכ תדריש 

 סחר  מיועדות למ הקרקע בקומת החניותהמגרש מתוכננים מבנה מסחרי  בשטח    ()ה

     בבניין: ףמשות תמדרגו  דרח 1.4

 .2 ות:רגהמד י דרמספר ח

  הגג. מפלסלעד  -1קומת מרתף ממפלס ורה קמ ל חדר מדרגות:אפיון כ

משמש למילוט בשעת  ר,ר מסחיציאה באזו קרקעי לפיתוח  תתה למילוט מהחניון תגומדרחדר מתוכנן   .אין :ן נייבב יםנוספ דרגותרי מדח

  ובשימוש לפי הנחיות היועצים והחברה, חרום

. נותכומר חד עםיה חשמלית ללא ו/או ותה 24.81 למעליות מס'לדרישות התקן הישראלי תתאים  המעליותיש;   :בבניין  מעליות 1.5

 . 3 ות:המעלי מספר 

   תחנות.  19  :ן נייבב תלי מעכל לחנות תה פרסמ        

 ; 8,8,13בבניין:  מעלית:לעים מספר נוס

 . (ם להוראות כל דיןהתאב) .יש :)*(פיקוד שבת מנגנון  .

ל עד לתקרת התא ולכה המעקה ומגוב מראה תותקןחורי בלוחות אנכיים. על הקיר בא ב"םפל תא יצופוקירות ה :תאכל  ורגימ

צבוע בתנור או   עה בצבע סופיא תהיה צבוהתת. תקרת מ לפחומ" 27של  או שיש בעובייט רנפה בגוא תצוחב התא. ריצפת הת ר

  יפה.ו עק רה אבה תאורה ישי ןמונמכת ותותק  תכוסה ע"י תקרה

י  פיקוד מאסף מטה מלא )בקומת הקרקע מאסף לשניות ומעלה מעל 3רק בבניינים בהם מתוכננות ות:מעלית/י פיקוד ה

בניינים בהם מתוכננת   יתוכנן פיקוד יעדהכיוונים(. במידה ובקבוצה תהיינה שלוש מעליות או יותר יהיה הפיקוד פיקוד "יעד".)ולא 

 מעלית אחת (

 .ש' /מ' 2.0:  ומותקהספר למבהתאם  עתנקב תהמעלי  הירותמ

 ים ובכפוף להנחיות היועצ

 . אין :מרשו  תעמד 1.6

בהתאם לסעיף   ו/או חב' הניהול דיירי הבניין נציגות יקבע ע"שהפעלתו ת קוד שבת,  מנגנון פי ת בעלתלי מע מובהר כי הכוונה ב  –שבת"   "מעלית  ()*

 . 1969-טז' בחוק  המקרקעין תשכ" 59

 : מרג ודותחומרי הבניין ועב  .2

 .לדהש מהנדסתכנון , לפי משולבת ועשת ו/אואו מת ה ו/רגיל :יהטת הבני ש; השלד מהנדסלפי תכניות  ין:הבני ד של 2.1

  ;השלד לפי חישובי מהנדס :עובי  .םו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיי זויןבטון מ :חומר :עת קומת קרקרצפה ותקר 2.2

    . 1חלק  1004מס' לפי תקן ישראלי  טי:וסאק ודידב 1045 מס'לפי תקן ישראל  :י מרתד בידו

   .1045מס'  לפי תקן ישראלי :בידוד תרמי ; השלד סובי מהנד לפי חיש  עובי: .מזויןבטון  :חומר :תיתקומ ותקרהפה צר 2.3

   .1ק לח 1004לפי תקן ישראלי מס'  . בידוד אקוסטי:יועץלפי החלטת ה :בשיטה

  .הקהחללי למניעת התקן הישראלדרישות  אםבהתה לקהחד נגהיה יין המגורים י ף בנצו י ר

  השלד. בי מהנדסלפי חישו עובי: השלד. מהנדס  תכנוןי בטון, לפו אלמנטים מתועשים מאזוין, מבטון  :מרחו בניין:ות הגג 2.4

   .1045 ס'מ ראלילפי תקן יש :תרמי  דודבי  .ייםטודרישות התקנים הרלובנ  לפי הנחיות היועץשיפועי ניקוז ואיטום: 
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 מפרט נערך לפני קבלת היתר  
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שיטות(.  ילוב מס'בנויים )יתכן ש קירות ו/או   תבאבן טבעיפה מבחוץ מחו רבאת יצוק  ןאו בטותועש ו/מכלול מ קירות חוץ: 2.5

 ,המתועש למחצ/מתועש באם מכלול .השלד מהנדס והנחיות התכנון האדריכלי לפי ילהוב רגבשיל למחצה,עשת מתו/מתועשת

 בטון,לוק או ב( ונג)איט , יאו בלוק תא ,סגבבלוקי לוחות גבס, , רותדיל נהפוה  ובצדיר החוץ ימית של ק פנ  פןבדו

 .  1045ישראלי מס'   לפי תקן :מי בידוד תרהנדס. מהתכנון : לפי עובי  .תבכפוף לעמידה בתקינה הרלבנטי להכו  

 תקנים הישראלי.ה ן כו של מ "ירוק צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן 

 ץ: רות חור קי מוגי  2.6

 ו/או טיח   דוגמת קרמיקהחיפוי קשיח ו/או ית  תואכלמאבן   אוו/  טבעיתאבן  :עיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1

 בהיתר הבניה.  לפי התנאים להכ. ו/או משולב יביט דקור 

 ;  םמשולב עם חיפויים אחרי שכבות( 2טיח ) :טיח חוץ  2.6.2

 . בלו משוא טיח,, מה(ואו ד G.R.Cם )דקורטיביים טימנון צבוע, אלבט, וגיגז ם ואלומיניוקרמיקה,  :י אחרחיפו 2.6.3   

   .ת ו/או טיחאבן טבעי ואמה לקירות חוץ ר דומחו ,ומעקותוניות בלבד( ות חיצ )בחזית חלונות ני באד 

 מית. ת המקורשו ם הום עאוחלוקת הציפויים בת , גוון האדריכל יהיה רשאי לשנות סוג

או משולב, ו/ ()איטונגבלוק תאי או /וס בגחות ול ו/או גבס  קבלואו ו/או בלוקי בטון  ו/ ן וימז בטון  חומר:: ותירדהבין הפרדה קירות  2.7

 .  1ק  ל ח   1004ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י    האקוסטי,   עץ ו י השלד וה   ס מהנד   יות ח נ ה לפי 

 .לריכדהאון י תכנדס, גובה לפ נפי תכנון המהל שולבק ו/או מבלובטון ו/או  :בהו ג ו  רחומ: ל שיש(מרפסות )ככבין  רדההפ קיר

 :)מגורים( תמדרגו חדר  2.8

הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות   ;לפי חישובי המהנדס עובי:משולב.  או בנוי או ן מזויןטוב ר:: חוממעטפתקירות  2.8.1

 הוראות כל דין.על פי צע יבולית עוהמ

  תקניםן ה ם מכוטעמ ק"רון יקת "תובעל ) צבע אקרילי וטיח  )פנלים( +לים בשיפווי חיפ  פנים: חומר:ת ו רקי  גימור 2.8.2

 הישראלי( עד לתקרה. 

 הישראלי(.  בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים) יד סינטטיסוטיח   ומר:ה: חרר תקגימו

  ים,רלבנטיים השות התקנמנט לבן בהתאם לדריצו צרצלן או טראורה או גרניט פואבן נס ו מ יהיגות רהמדת: מדרגו  2.8.3

 ה. כנגד החלקיים )פודסטים( ופסים מחוספסים שטחי הבנ ומת גודרהמ  ךורלא ואמיםלים תת שיפווובעל

 יבוצע על פי כל דין. הבידוד האקוסטי לחדר/י המדרגות והמעלית/יות דוד אקוסטי:י ב 2.8.4

 . 1142י ם לת"התא , בלרבות מאחז יד() לבונוי ו/או משמתכת ו/או ב :ידמאחז  /קהמע 2.8.5

  ים.צעיות היו נחלם ולפי הבאמצעות סו (מעל חדר המדרגות) העליון לגגיה לע ות.גדרהמ חדרת באמצעו :לגג עליה 2.8.6

 : בבניין  קומתיתמבואה )לובי(  2.9

יט  נ רקה או גאו קרמי)שיש(   ה רו סנ  ןח, דוגמת אבבחיפוי קשי יהיהפנים   רותקי מוריג קומתית: חומר:מבואה  גימור קירות פנים

  םיקנתהוק" מטעם מכון בעל "תו תקן יר)בוצע טיח וצבע הקשיח יוי חיפהל מע ,ותלתה משקופי הדבלגו עד חותלפן, פורצל

 עד לתקרה.  הישראלי(

לא   תמכנקרה מושל ת במקרה. הישראלי( תקניםן המכוטעם מבעל "תו תקן ירוק" )סינטטי  סידטיח +  תקרה: חומר:גימור 

 .  צלןו גרניט פוראנסורה ן אב: ריצוף תקרה זו.ע טיח מעל יבוצ

 :בבניין ראשית כניסה בי()לו  אהמבו  2.10

ת  ללפחות עד לגובה משקוף דאבן נסורה )שיש( או קרמיקה או גרניט פורצלן,  כדוגמת ,חקשיחיפוי  :חומר :םימור קירות פני ג

 .י(ל הישרא יםהתקנמכון וק" מטעם בעל "תו תקן יר )לי יקראע טיח וצבע יפוי הקשיח יבוצמעל החה. ניסהכ

 ית. בירט או תקרה דקו משנהו/או תקרת  ירוק"(, בעל תו תקןסינטטי )" סיד+  טיח: חומר :רהקתגימור 

בתקן   העומדיםו מ"ר,  0.64-מ פחתא ידד לואבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן. שטח האריח הבחומר:  :ריצוף

 . למניעת החלקה 2279י לישראה

וע בצי בטון טבע חומר: :גימור תקרהבמלבין סינטטי. וע בצמשולב,  וו/א יח ט  וא/ועי  טב וןבטות חניה: ר גימור קי  ורה:ה מקחני  2.11

יות, , כולל סימון חנ משופעתלא עה במס קמוחל בטוןבמסעה משופעת בין הקומות.   בטון  גימור רצפת חניה:. במלבין סינטטי

 התנועה. וט לפי הנחיות יועץלשיומספור 



 יה מותנה בהיתר בנ
 מפרט נערך לפני קבלת היתר  

 רק ע"י רשויות התכנון   וכפוף לשינויים 

 

 
      _____ ______                                             
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 . 6.1.3ודות פיתוח סעיף ה עב: רא(כנןותות ככל) הורא מקנית ליה חיצו ר חנו גימ              

 יד סימלבין סינטטי דוגמת פולטיח + צבע  קירות ותקרה: רים טכניים ואחרים:דחל דורים למחסנים,וזפר

 :תףוש משו מי שם לרי חד     2.12

 כללי זורואב ותקיר ה ו צפר ורמ גי )ככל שיתוכנן ויבוצע(: דירים תחדר לרווח

 ( וכדומה.  שיהיו ם )ככלייטכנ חדר/ים, חדר עגלות        

שמל, מים  ות חונ רא ות,מח)למעט גוריכל , לפי תכנון האדאחר ציפוי/וייפח  ואסינטטי דוגמת פוליסיד,  צבוע בצבעטיח  :גימור קירות

נון לפי תכ, ו/או משולב ו/או תקרת משנה  נטטילבין סימבוע טיח צבו ו/א נטטין סייבלמבטון טבעי צבוע ב :גימור תקרה .(וכו'

 בטון צבוע בצבע סינטטי.   -בחדרים טכניים  .דריכלהא

 .דריכלהא, לפי תכנון באו משולורצלן פ אוראצו ט או  מיקהראריחי ק  :גימור רצפה       

, שאר חדרי האשפה  טראצובאו ו/ עצבו וחלקבטון מ ב ו/אוקה י בקרמ שהיע  ת חדר דחסניתת גמר של רצפודועב אשפה: י חדר       

  יןות כל דלדריש תאםבה הכל .או משולבפורצלן  וא אריחי קרמיקה או טראצו )חדרי מצנחת אשפה(,  ומתייםק  אשפהחדרי  ות)לרב

 .והנחיות היועצים

 

  :הערות

 .ראלי היש קניםם מכון התעטמן ירוק" "תו תק צבוע בצבע, בעל בבטון  או  פנים חבטי  קרה יעשו תקירות/ת עצבי  .1

  י ראלשהי  קן לדרישות הת יהיה בהתאם )בדירות ובשטחים המשותפים(ונים שהיין הבנ  חלקי בצוף  י רהקה של דרגת מניעת ההחל .2

    .החלקה למניעת 7922

 

ת על ידי מערכ לטתית הנשיחה חשמלאלומיניום מזוגגת, בעלת פתלת יה דבניין תהניסה לכה תדל :יין נבב ראשית דלת כניסה 2.13

  .קום ומחזיר שמןאינטר

 נון. פי תכ, לכמותותאור, חומר שותף: דלתות וחלונות חדרים לשימוש מ ן.ל מחזיר שמלוש, כות אדלת :דרגותמ דלתות חדר 2.14

 .וןתכנ לפי תאור, חומר וכמות,  :ףלשימוש משות ת חדריםנו ו תות וחלדל .דלתות פח רים טכניים:ת חדדלתו   

      .הכבאות רשות יותנח להובכפוף  שמן, כולל מחזיר עשן/אש  דלתות. יש :י קומתי בלו  דלתות 2.15

  חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ,ותמבואות קומתיות, מדרג  , חדרובי , ליםמגור  ן בנייכל לבכניסה , תאורה 2.16

 .שי  :תפיםו מש קיםוחל  

צן  חלו תתיוממבואה ק /ה קבועה בחדר המדרגותלילרת לתאו גנון שבת מנו ה,ל קומכב ת אורקלבבניין המגורים יהיו לחצן הד              

   .תמבואה קומתי/בחדר המדרגות ה להדלקת אורך הדירמתו

  האדריכל. עיצובון לפי בגו  לבד(ב ינ יצוחה חלקםפח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר )ב  ים: חומר:מל, גז ומארונות חש 2.17

 נת מונה נפרד  ין התקלופ לחי וא ,רדנפשמל של כל המחסנים למונה זנות החחיבור ה :וקיימים( כל)כ םתיי רי דסנים חמתאורה ב 2.18

 . בחירת המוכר והחלטתו עפ"יחסן ו משויך המאליתי ירהדאו למונה לכל מחסן,   

 ם  י/יןנישל הב ף תהמשו שוהזנה ממערכת החשמל של הרכ יש.: ותפותמכניות משטרו אלק תלמערכו לתאורה ו חיבור חשמל  2.19

 ך  סמון הייבנן הסמוך ו/או ימוקמו בך ימוקמו בבניייין, אהבנתו רשיר  אשת החשמל )יתכנו מערכות משותפוהנדס נון מתכ לפי  

 הבניין, בכפוף לאישור הרשויות השונות(. ו גם וישרת  

 ת. ומיקמ הרשות ה שתריד  ה לפייהיהמספר  חיצוני ומואר. עיצוב ןפר בניי ותקן מסן יהבניי זיתבח :ן בניי לכמספר  2.20

 

 וי( זיה פרטי  –' א רק תיאור הדירה )בנוסף לאמור בפ .3

 גובה הדירה*:  3.1

 מ'. 2.64-לא פחות מ :התית התקרעד תחיצוף גובה הדירה מפני הר    

 '; מ 2.05 -חות מ: לא פגובה חדרי שרות ופרוזדור   

 ;מ' 2.05 -לא פחות מ: )באם נרכש( ירתי סן ד ה מח*גוב  

 



 יה מותנה בהיתר בנ
 מפרט נערך לפני קבלת היתר  

 רק ע"י רשויות התכנון   וכפוף לשינויים 

 

 
      _____ ______                                             

                                                               

 

 ' , ג', דב',  א'ם ינספח

 33  מתוך  11 'עמ 2.12.20תאריך:  /  DZ מים דג / 505מגרש  /  12משהב"ש מהדורה  – שתכן למרט מכר מפ /  בע"מ בניו אביסרור משה ו 

 

בה הדירה בשטח בכל מקרה גו .הנרות משתק , בליטות, הנמכות מקומיות וכותרות, מערקו עט תחתמל ה:הער *

 ע על פי דין. ת לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבותקנופי הה על י דירהקבוע לגבי חלק המינימלי



 יה מותנה בהיתר בנ
 מפרט נערך לפני קבלת היתר  

 רק ע"י רשויות התכנון   וכפוף לשינויים 

 

 
      _____ ______                                             
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 ותה.א םהמשמשי ו בדירה ובשטחים המוצמדים לה א וגימוריםחדרים מת רשי  – 2 מס' טבלה 3.2

 שלאחר טבלה זו(. הבהרות,/ר בהערותית פרוט אה)ר  

 

 ( 2)קרותרות ותגמר קי (1)תרוקי חומר ור תיא 
 בס"מ( ) (4)ומידות אריחי חיפוי

 (4)פוי וחי (3)ריצוף
 מידות אריחים )בס"מ( 

 הערות

 כניסה 
 אית  טון בלוקי ב  בטון, 

 ( 1)חרא  ו א
 ראה פרוט בהערות בהמשך.  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ר ר דיו ד ח 
 תאי  בטון  י ק בלו  ון, טב

 ( 1)או אחר
 . ך משהרות בהע ראה פרוט ב ( 3)ראה  ( 2) ראה

 מטבח 
 תאי  בלוקי בטון  , בטון 

 ( 1)או אחר

מעל משטח ארון  לפחות, ס"מ  60בגובה חיפוי  ( 3)ה רא ( 2) ראה
 (. ם קיי  )באם  למעט אזור חלון. תחתון

 ( 4)ראה  ון חת ת חיפוי מעל משטח ארון   ות בהמשך. בהער פרוטה אר

 ל כ ו ת א פינ 
 תאי  ן וקי בטולב , בטון 

 ( 1)או אחר
 . ך הערות בהמשבט רופ ראה  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 פרוזדור 
או    תאי בלוקי בטון   בטון, 

 ( 1)חרא
 . ראה פרוט בהערות בהמשך  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 חדר שינה הורים 
 תאי  ן בטו בלוקי  בטון, 

 ( 1)חרא  או 
 . שך ראה פרוט בהערות בהמ ( 3)ה רא ( 2) האר

 ה נ י ש   חדר 
 אית  ן י בטווק בל , בטון 

 ( 1)ראו אח
 . משך רות בהע הב ראה פרוט ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ממ"ד 
 מזוין   ון בט

 לפי הוראות הג"א 
 . ת בהמשך ט בהערו ראה פרו ( 3)ה רא "א לפי מפרט הג

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 אית  ון בלוקי בט בטון, 
 ( 1)חרא  ו א

 ת ו לת לפחקוף הדחיפוי קירות לגובה מש ( 3)ראה  ( 2) ראה
רוק" מטעם מכון  ן י תק  ל "תוע ב ליקרי א  בע צ טיח +

 התקנים. 
 . בהמשך ת ו ט בהערורפ  ראה

 קרמיקה  חיפוי 
 . קרהעד לת ריליאק  צבע טיח + 

 סינתטיתקרה : טיח+סיד 
 ( 4)ראה 

 הורים   רחצה חדר  
 ,   ( מקלחת ) 

חדר רחצה אורחים  
במידה  -  )מקלחת( 

 ומתוכננת  

 תאי  בלוקי בטון  בטון, 
 ( 1)חראו א

 קוף הדלת לפחות משה לגובת רו י ק חיפוי  ( 3)ראה  ( 2) האר
מכון  ירוק" מטעם   "תו תקן ל ילי בע קר צבע אטיח + 
 ם. התקני 
 . בהמשך בהערות  פרוטראה 

 קרמיקה  חיפוי 
 . קרהעד לת ריליצבע אקטיח + 

 סינתטיסיד תקרה : טיח+
 ( 4)ראה 

 אורחים   שירותי 
ו  וקי בטון תאי א, בלון בט

 ( 1) אחר

   מ'  1.50בה לגו  דע חיפוי קירות  ( 3)ראה  ( 2) ראה
" מטעם מכון  ק ירו   תקן  תו"  אקרילי בעל  טיח + צבע 

 נים. תקה
 ת  בהמשך. פרוט בהערו ה רא

 מיקה  רקחיפוי 
 . קרהעד לת ריליאק  צבע טיח + 

 סינתטיתקרה : טיח+סיד 
 ( 4)ראה 

 ות מרפסת שר 
או    תאי בטון, בלוקי בטון  

 ( 1) אחר
 . ראה פרוט בהערות בהמשך  ( 3)ה אר ( 2) ראה

 ת שמש  פס מר 
 תאי  ן בלוקי בטו בטון, 

 ( 1)חרא  או 
 ( 3)ראה  2.6ה סעיף אר

 . 2.6עיף ס  ני ראהיר חיצוחיפוי/ציפוי ק
 המשך. ט בהערות בפרוראה גם 

 ביסה מסתור כ 
 תאי  בטון  בלוקי  ן, בטו

 ( 1)או אחר
 3.4ראה סעיף  אין ( 2) ראה

 דירתי  מחסן  
 ד ן מוצמ או מחס 

 ( שהוצמד ל  )ככ 

  או  תאי בלוקי בטון   בטון, 
 ( 1)ראח

 ( 3)ראה  ( 2) ראה
ולפי   דריכל/המהנדס א התכנון  יפל ן ות מחס קיר בי ו ע 

 יןכל ד 

 

 לה: לטברות בהוהת רו הע
 

  :ירותר קחומ ( 1)

גבס או לוחות בלקי גבס י/ בלוק תא בלוקי בטון תאי//בטוןבלוקי בטון/ :עשויים מיהיו  הבדיר ית(מה פנילוק)ח הפניםקירות ומחיצות 

 בתנאים להלן: 

 ת.ו מ"מ לפח 0.6פילים פן הפרועובי דו -

 ת.פחולמ"מ  70 םיופיל הפר חבור -

 נראלי(.כוכית / מי/ ז מר סלעיםלמ"ק )צג ק" 12ת חופשל לבצפיפות  2בידוד " -

 אלה:מיו אחד  הית הגבס צישל מח מכל צד



 יה מותנה בהיתר בנ
 מפרט נערך לפני קבלת היתר  

 רק ע"י רשויות התכנון   וכפוף לשינויים 

 

 
      _____ ______                                             
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משופר לנגיפה בעל  מ"מ לפחות, מחוזק ו 15.9וח בעובי לחילופין ל יצה דו קרומית(, אומ"מ לפחות )מח 12.5לוחות בעובי  2 -

 . (ק לפחותמ"ק"ג/ 1000)והה בצפיפות ג

 ת. פק הלוחו היצרן/סי ט ת ומפרלהוראופרטי הביצוע יהיו בהתאם 

 מפרטיו. ב את התאמתם ליאשר בכתוהלוחות   תנ אחר התקח צמוד  רן ספק הלוחות יבצע פיקוצי

 . סגירהו/או מסתורי  בוצעו ע"י לוחות גבסכו' יתכן וימסתורי קולטנים ,הנמכות ו  

קירות החוץ יה, כאשר רוו בבניה .בסוחות גל צעו ע"יכן ויבוים ,הנמכות וכו' ית ולטנ ק  רימסתו  .יאבלוק ת ן/בטו וקי לבטון/ב :קירות חוץ 

בלוק בטון קי גבס, וות גבס, בלעשויה מלוח ות אלו תהיההפנים של קירניתן שמעטפת ת למחצה, שת / מתוע שעטה המתועים בשימבוצ

  יבנו רחצה ידרבח, קרהבכל מ. (" םד תרמי של בניינידויב": 1045 י"בת לרבות יתנטבלרה בתקינה הכל בכפוף לעמידאו בלוק תאי. ה

 קי בטון.  ו" או מבלםיידים למרן "כעמהמוגדרים ע"י היצ בבלוקים רות הקי

 

 :תקרות/ירותגמר ק ( 2) 

 : לבן. גוון  .יליר+ צבע אק רף העופקוד  יותהנחל בהתאם . במרחב המוגן הגמר יהיהאקרילי+ צבע טיח : גמר הקירות

 : לבן. גוון  .יליע אקרב+ צ ורף ע ד הפקוהנחיות ל בהתאם הגמר יהיהבמרחב המוגן . ינטטיס + סידח יט :קרותת מרג

 . ליריאק צבעטיח+וי(: ללא חיפ )בתחום רחצה ושירותיםבחדרי קירות גמר 

 

 :ותקירות במרפס ר גמ

 יתות ללא תשלום נוסף.  חזל הגמר הקירות במרפסות יהיה כדוגמת כל

או בנוי   טייםהרלבנהתקנים  לדרישות ום משולב עם זכוכית התואמתקה אלומיני חרת(. מעלא נקבע אאם )ב :פסותמרעיצוב מעקות ה

. סוג/חומר מעקה מרפסות השמש יתכן וישתנה  1142ויבוצע בכפוף להנחיות התקן בגובה לא פחות מדרישות ת"י  כדוגמת החזית.

 קט. פרויצי הועוי ה וכן בדירה עצמה, עפ"י הנחיות היתר  דיר מדירה ל

 

 . שראלי י הנים ק" מטעם מכון התקבעלי "תו תקן ירו  כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו

   :ריצוף ( 3) 

 . ותהרלבנטי הקקינה והחקירישות הת בדד העומ 'אוג לן(, סורצט פי נם מסוג פורצלן )גר ירה יותקנו אריחימערכות החדרים בדלכל  

 פוי קשיח. ן בגמר הקירות חיי ס"מ לפחות, אלא אם כן צו 7צוף בגובה מחומר הרי תולים בכל היקף הקירוהריצוף יכלול שיפ 

  ם.אין צורך בשיפולי וי קשיחפה בחיפקיר החוץ מחו םבמקומות בה

ואמים  תסדרה הגוונים מכל /ותדוגמא 3-ו ריצוף ת של סדרו 4, ותפחלכל ה ,ונהציג לקר ימוכה  לכל מידת אריח, המיועד לריצוף,

 רלי. יר ניטוון בהאחד מהם בג בשימוש בדירות מגורים, לפחות ושכיחיםם נפוצים  ינלדוגמאות/גוו 

י  )למילו  ובהם של רוניגו  ינ (. המוכר יציג לקונה בחירה בין שLAPPATO" )יק חלקיתמור "מברתהיה בגיבין הסדרות מ לפחות אחת

 ע"י הקונה.  אריח שנבחרל הט שן השולווביותר לגבגוון קרוב בגוון אפור והאחרת  חתריחים(. אות, בין אוגפ  -מישקים 

        3-ו סדרות של ריצוף  5פחות, , לכל הונהציג לקר ימוכה מרפסת שמש /מרפסת שרות :חדרי רחצה  וףאריח, המיועד לריצ דת לכל מי                      

 בהיר ניטרלי.ן וואחד מהם בג רים, לפחותבדירות מגו ים בשימושח יואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכתסדרה הל נים מכוו ג/דוגמאות                     

 ניט רג )  לן רצ פואריחים מסוג  .  סוג א' . ס"מ   60/60במידות    אריחים (:  שמשומרפסת ת שירו  מרפסת ,רחצהחדרי  )למעט ל הדירהכבצוף י ר -

שרותי   לל, כולפחות   R-9לקה  להח   ת והתנגד   ת ובדרג ות  נטיב התקינה והחקיקה הרל  ת רישו וד   2279שות ת"י  בדרי מד  העו .  ( ן צלפור 

 דה.על י   שיבחר או הספק,    ציג החברה ת ש מידה, / וון א/ג מחת מדוג א מה  תעש  ש כ ו ר ה  בחירת   .חותלפ R-9ומתוכננים(  אורחים )במידה

 העומד . ( לן פורצ   גרניט )   פורצלן ג  סו מ   ריחים סוג א'. א   . ס"מ   33/33דות  יר ממי הדי   ת לבחיר : ותשיר תספרמו  צהריצוף בחדרי רח  - 

-Rתא מקלחת  צפת ר ב ו  , R-10  רחצה   י בחדר- לקה נטיות ובדרגת התנגדות להח ב רישות התקינה והחקיקה הרל ד ו  2279י  שות ת" בדרי 

 דה.על י   שיבחר או הספק,    ציג החברה ת שמידה,  / וון א/ג מ חת מדוג אמ ה תעש   ש כ ו רה  בחירת .  לפחות   11

ת ת"י . העומד בדרישו( גרניט פורצלן )   רצלן ו פוג  ים מסח יא'. אר סוג   . , "מ ס   33/33  הדייר ממידות  ירת לבח  :משת שמרפסריצוף ב -

 ה מאחת ש ע הרוכש ת   ת רי חב ת.  ו לפח R-10 יות ובדרגת התנגדות להחלקה ט נ ב הרל   ה והחקיקה ישות התקינודר   2279

 ידה. חברה או הספק, שיבחר על שתציג ה   א/גוון/מידה, וגמ מד 

 רת המוכר. יח דות עפ"י ב מי ב   אריחים (: שהוצמדככל  י אודירת) מחסן ריצוף ב -



 יה מותנה בהיתר בנ
 מפרט נערך לפני קבלת היתר  

 רק ע"י רשויות התכנון   וכפוף לשינויים 

 

 
      _____ ______                                             

                                                               

 

 ' , ג', דב',  א'ם ינספח

 33  מתוך  14 'עמ 2.12.20תאריך:  /  DZ מים דג / 505מגרש  /  12משהב"ש מהדורה  – שתכן למרט מכר מפ /  בע"מ בניו אביסרור משה ו 

 

  קירות:חיפוי  ( 4)

התואמים   המכל סדר יםנ גוו/דוגמאות 3-סדרות של ריצוף ו 4הפחות, ל כונה, לציג לקד לחיפוי, המוכר יריח, המיועלכל מידת א  

 ניטרלי. היר ון בחד מהם בגורים, לפחות איחים בשימוש בדירות מגוושכ  נפוצים גוונים/לדוגמאות

ון קרוב ביותר  גובהאחרת אפור ובין אריחים(. אחת בגוון ות, פוג –של רובה )למילוי מישקים ם וונישני ג ה ביןונה בחיר לק ג המוכר יצי  

 .י הקונה"ע רנבחש לגוון השולט של האריח 

 

הא  המוכר ימ.  ס"   30/60-ס"מ או    25/33-ת  במידו .  ( פורצלן גרניט )   לן רצ פו   קרמיקה או  יחים מסוג סוג א'. אר :שירותיםו רחצה  י בחדר -

ס"מ ללא שינוי במחיר   33X33 וא ס"מ 20X50פות במידות נוס דומות למפורט וכן, אריחים במידות בהסכמת הקונהיע, להצ אירש

   הדירה.

  -ד לתקרה מעל החיפוי וע. תלפחו וף הדלתנוי מהמחיר עד גובה משקקונה ללא שיבמידות לבחירת ה רחצהי ר/דבח קירות  יוחיפ

 י. ילקרטיח + צבע א

 + צבע אקרילי.  יח ות: טירוי ובקמעל החיפ מ'.  1.50ה עד גובה  ידות כמפורט בחדרי הרחצבמרות י קיפום חירותייבחדר הש

 ר הקירות. יקה זהה לגמי וחיפוי קרמ וסט וד אקידב לת כולבנימו ירהגסלצנרת גלויה תבוצע 

חיפוי קירות   -  BI  ידת ביח  אינו  התנור כאשר  .  ( ן תחתון רוא העבודה )מעל   אורך משטח פחות לכל  ס"מ ל   60בגובה  : בחטמחיפוי ב - 

יח + בקירות: טפוי ו חי ה   ל עצוף(. מ י ר הל  ע מ   מ'   1.50יפוי הקרמי ועד הרצפה )גובה  הח  יון של סף העל וסביבו בקו ה ם מאחורי התנור תוא

 ילי. בע אקרצ 

 ירות. הקר קרמיקה זהה לגמ וחיפויקוסטי לל בידוד אמובנית כו רהסגי לצנרת גלויה תבוצע 

למניעת מעבר מים לחלקי  םיי טנבם הרלהתקני י הוראות כל דין ולפי דרישותים באזורים רטובים יאטמו לפקזוהנ הרצפות, רותהקי

 . סמוכים םירחד וו/א  בניין

 

  ת:רו הע •

  לבנטיים למניעת מעבר רשות התקנים הדין ולפי דריהי הוראות לפייאטמו  םירטובההקירות, הרצפות והנקזים באזורים  ם:טו אי  •

  סמוכים. דרים ן/חנייבי לחלקמים  

 . "מס 2 -כ דערש של ן הפייתכ ,םוכיחללים סמן ביל  ומרפסת שרות, מ"דחדרי רחצה, מ  ה לדירה,יסכנב – הפרשי מפלסים •

 .כל ולפי תכנון האדרי לפי כל דיןגובה ב (הדרגמ) מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /פסות שמשמרביציאה ל 

 עד גובה "אריחים שלמים". לפחות, או בלה בטן צויה המלגובעד  שהרות יעיפוי הקיובה חג  - קירותוי חיפ •

  ס"מ, לפי החלטת החברה.   60  -מ   ת חו פ   ן כ באם יש פינות קמורות שאור   , PVCום או  י פרופיל אלומינ יבוצעו פינות מ   –חיפוי  פרופיל פינות ב  •

 ה. בדירצוף ריה שלרקה הב ליטוש ו/או ע בצתלא רה בחהש כי ודגספק י ניעתלמ - ברקהש/הליטו  •

 וככל שתותקן   ר, , בתוכנית המכבמדויק ו/או בכלל ,סומןת רה, מובהר כי לא בהכרחפי החלטת החבתקן, לתו םבא– ות/ , קורההולרגפ •

  כל.אדריון התכנפי , למשולבו ו/א ו/או אלומיניום  פלדה ו/או וןבטו ו/א ץעמ תהיה עשויה        

ואזורים   מערכותפים, בגב ארון מטבח, ארונות למחו זיתותחו תירו קבשולי  עטלמ , לפחות מס" 7 בגובה  ,וף יצ מחומר הרלים( )פנ –לים ו שיפ •

 נות )גרונג(.קיטום פי ושיפולים, ללאטכניים. חיפוי  

  ת.חולפ  מ"מ 3 לש פוגות(ים )אריחח בין ע מרווצובינדרש נים לריצוף וחיפוי, התק רישותלפי ד – (מרווחים )פוגות •

 

 (במפרט מכר זהף אחר או בסעי ו בפועל רק אם צוין כך בטבלה קנעיל יותלת ו הערבת חסו התיי יש  םלגביהקנים תמי ציוד ו כ )מובהר

 

 

 

 ארונות: 3.3

   ארון מטבח תחתון:   3.3.1

יריים  הכנה לכ ,ורטוחה של הכינה שלהתק םתח המתאי פ דפים, תושבת לכיור, חיתוךת, ממגירותות, דלל הארון יכלו -

 ים. להצתה(, הכנה למדיח כלל ונקודת חשמל בישו גז ל תודקנ, ההתקנה שטוח ים למתא תחתוך פבות וחי וש)ת בנותמו



 יה מותנה בהיתר בנ
 מפרט נערך לפני קבלת היתר  

 רק ע"י רשויות התכנון   וכפוף לשינויים 
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 ס"מ.  60-כ יהיהחזית הדלתות, עומק הארון, כולל  •

  הריצוף.  ס"מ מעל פני 90-היה כודה י עבה גובה סף עליון של משטח •

 חות.לפמ"מ   17-18בי יץ( בעווונדלבוד )סמעץ היו ם ידפיוהמארון  ה גוף  •

 חות.לפמ"מ  5-6י בבעו )דיקט( בודעץ ליהיה מ ארוןגב ה •

 מינג.  לוחות פוסטפור / MDFלבוד )סנדוויץ( /דלתות הארון תהיינה עשויות מעץ  •

לות  מסי בעלות ת תהיינהרולפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. המגי ס"מ 60ב הארון יכלול יחידת מגירות ברוח •

 ממתכת.  ותטלסקופי 

נה של הארון, יותקנו פתרונות מכניים  פייחידת הב. ריות ם נדרש ולאד, אבלב חתינה א ן יכלול פתו ון המטבח התחרא •

 ה ערך. וויק קורנר או שנשלף כדוגמת מג'  לאחסון

 להלן: רכיבים המפורטים תאם ליו בהיה ח סוגי ציפוי ארונות המטב    -

 .דיות מתכתי פורמינג.וסט/ פ רמייקהצוני: פו חיציפוי  •

 ה. ייקפורמן או ימ: מלגמר מדפיםו ציפוי פנימי •

 מפורט להלן:שיבחר המוכר כונים שיציג המוכר ו/או הספקים גו יהיו לבחירת הקונה מתוך  בחהמטוץ של חה יונ וג   -

ן  וומהם בג ואחדלבן בצבע   אחד מהם ה,גוונים שונים לבחיר 5חות לפ הקונה  ג בפניהציר לוכציפוי חיצוני: על המ •

 ה. רל ידי החבער/ו שיבח םספק/ירה ו/או החבשיוצגו ע"י ה ניטרלי.

  בגוון לבן.ימי: י פנופיצ •

     .נספח ג' אהר :הכיור, הסוללה, החיפוי  ודה,, משטח העבהמטבח ארונותי בעד יר לזיכו חמ   

 ;המשךערה בראה ה מידות: ( 1)  

חות פ לאבעובי  בודהעונה משטח לבחירת הק  תקןיו התחתון וןך האראורלכל  עבודה מעל ארון מטבח תחתון: תיאור: טחמש  

ים  עם שולי יין(, לפי הענ 1,2)חלקים  4440 ת"י  דרישותל או שווה ערך(, העונה סראבן קי תגמ)כדו  בן טבעית או פולימריתאמ ס"מ 2-מ

מוגבה   קנט עליון תקןיו ף המשטחיק ר. בהכיוהמשטח יותאם להתקנה שטוחה של כל היקפם. ת בונואריחס לחזית ה ס"מ ב 2טה של בהבל

כולל אף מים בכל היקף   ,בוד בחזית המשטח ככל הנדרשעי עם מוגבה טקנללא  י להעדיף התקנהשאונה רע"י המוכר )הקע קביבודו  פן עיושא

 .  צוע זה(וי בגין אי בילא יינתן זיכ .המשטח

נים  ווג 3קונה פני הבציג י רוכהמעל ידו. ו /בחרק/ים שיספ או ה/ר ומגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכונה מתוך הק רת חילב גוון:

  ו בהדבקה ולא לוח בודד אחד(.אבן קיסר יהי אבן טבעית או ת ה לוחו)לי. ריטיר נהד מגוונים אלו יהיה בחא, ולפחות

 מטבח תחתון. ארון לפי  מידות:  

 אין.יון: על טבחמ ארון  3.3.2 

מטבח  א ארון"מ 1עד   רלהמי לתכנןאי שכר יהיה רפציפי המוהס בחמטנון הכתל בהתאמה, חדרים ומעלה 4.5בדירות : הערה

   מ"א. 2ן יהיה מ"א ואורך המטבח העליו 5ן יהא כלומר, אורך ארון המטבח התחתו . ח עליוןבמטרון אמ"א  2 -תחתון ב

 : לןן כמפורט להיתוכנן הארון העליו

 הארון יהיה רציף והמשכי ללא פינות.  •

אי  נובת ס"מ 60עליון יהיה ה ארון גובן שתי ות. נס"מ לפח 30ועומקו  ס"מ לפחות 75ה היליון יעהארון ה שלגובהו   •

 גנון קלפה(. מעלה )מ ת העליונים תהיה כלפיהארונוחת יפתש

 חד לכל אורכו.דף איכלול לפחות מארון מטבח עליון   •

 .וןהתחת חבארון המטי יהיה בהתאם לדרישות המפרט לגב  בח העליוןהמטון אר ה וציפוי בנמ  •

     .'ג נספח ראה :ללה, החיפוי , הסוהכיור ,ודההעב ח, משטהמטבח ותנ ארו י בעד מחיר לזיכו   

 ;ראה הערה בהמשך מידות: ( 1)  

 

(, סנדוויץ'לבוד ) עץ עשוי מתחתון   ארון ןשירותים(, יותקהבדירה )למעט בחדר  צהרח יחדרמ בכל אחד אחרים )ציין(:ארונות  3.3.3 

   MDF 5ים ברמה  במה עמיד תיאו סיבP 310תקן  פילENהכולל   תחומ לפ"ס  80באורך מינימלי של ו מונח י אתלו הן יהי. הארו

 . קוורץ משולב בכיור אונישיש /  מחרס / ם, משטח עבודה אינטגרלידלתות, מדפים, צירים בלתי מחלידי    
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     אין. :הרחצהמחיר לזיכוי בעד ארון                    

 

 .ךרו מטר א 6מעלה: ו  4.5דירת מטר אורך, ב 5 ם:חדרי  4-ו  3ירת דב

    :הערות

 מחושבת   תימדד לאורך קיר המטבח. פינה אורך הארון התחתון  מידת .מטר אורך 6 :מטבח תנו ארו  לכללית ש אורך מדידת ( 1)

 באורך    יכללו  תרונו הא  תוךבים בולהמש)למעט מקרר(  כיריים וכיו"ב , תנור,דיחמל המיועדים חללים פעמיים באורך הארון. 

    .זה אורי מת הי כסטי יחשבו  ונות המטבח, לארא אורךת דו מי ב 5% -כ טיות עדס הארונות.  

קיימים   חבגב ארונות המטבתכן ובקיר ששבון כי י ה לקחת בחות המטבח וביצוע עצמי, על הקונבמקרה של זיכוי עבור ארונ ( 2)

 קה.ו לצורך תחזו אלם לפתח/י  פשר גישהלאפתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש 

 .הקונה להחלטת נתונה ון תתח ן רו אב מובנים 'וכו  תנורח, מדי של קנההת ךרו ן לצ הארו  ן נו כת ( 3)

 ועדו י ש במקומות ,ומדפיםדלתות  לרבות, למותו ש ב המטבח ן ארו  לספק את המוכר על ,להתקינם שלא הקונה החליט -

 .הנדרשות ותכנות ההברול ( ליםלח ללא (המובנים הכלים החשמליים להתקנת

 

 כביסה:  תם לתליי מיתקני  3.4

 סה. כביי לתליית תקן חיצונ יותקן מ השירות פסתממר

               בלי כביסהח 5 ס"מ, 160ל רך מינימלי שלים  באולגוג (ות נ לוומגומתכת ) בעל זרועות: )קטנה( ית כביסהי למיתקן לת      3.4.1

ס"מ   120-מפחת לא י וכ ומם שאורמ ובתנאי שיותקן מתקן מתר ס" 160-מ ןקטהיה יניתן שאורך המתקן   מפלסטיק.

 ס"מ.  800-מסה לא יפחת חבלי הכבימצטבר של והאורך ה

 גן   לא מתוכננות דירות :גג/לדירות הגן       3.4.2

 . UVרינת ים, עמידים לקכותי ו איהחבלים יהי  המתקניםל כב 3.4.3

 יתחתתב ס"מ. 60-מחת יפ לא כביסה לתליית הש . עומק הני5100ס' ת"י מומד בעמיד הע יה מחומרה ימסתור כביסה:  3.4.4

 טחשהמ הבניין. מפלס עליון שלל י הגשם שמ  למערכת איסוף  משטח הפרדה מבטון שינוקזקן יות כביסהור ל מסתכ

 .  מפלס רצפת הדירה ינס"מ לפחות מפ 30-ב נמוך  ההיי

 .יסהכב לתלייתמ"ר  1.7 י שיישמר שטח פנוי שלנא בתו רי הכביסהיות במסתוניתן לשלב מערכות טכנ 3.4.5
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  ת בהמשך.ערות נוספו ה . ראה גםבס"מ()מידות   נות ותריסים בדירהחלו  ות,ת דלתרשימ – 3 מס'טבלה  3.5

ת מידו  מקרה,כל . בובכמות הפתחים  כיוון הפתיחהיחה ובים, בסוג הפתים, במידות הפתחהפתח יקוםמ ב וייםנ: יתכנו שי הערה
 יה. הבנו  ון ת התכננו תקב נדרשמהת פחלא י  לונותהחשיים בדלתות ושטח ים החופהמעבר

 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
ידת  כמות ומ
  חהפת

 חב( ה/ רווב)ג 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 אחר(   מתכת/

ציר  פתיחה )ג וס
ר/  נגרכע"כ(/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  /לומיניוםא

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 ( חר א / כיס / רר נג 

ומידת   ותכמ
  פתחה

 ב( רוח / )גובה

  /עץ ר )חומ
יום/  אלומינ

 תכת/ אחר( מ
 חומר שלבים 

  ר/סוג פתיחה)צי
כ.ע.כ/נגרר/  

 יס/חשמלי/אחר( כ

 כניסה 
1 

 ילה רג ציר בטחון דהפל
--- 

--- --- 
--- 

--- --- --- 

95/205 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 ' אלומ אלומ' 
 יל מחשלה גלי 

 נידי וייב לל גו כ
275/210 --- 275/210 

 מטבח 
 

--- 
---  --- 

1 
 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 

1 
' אלומ ומ' לא  ניה יד גליל   

--- -110/115  -110/115  

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  ץע 

2 

 נגרר כ.ע.כ  ג וג מז  אלומ' 

2 

 גלילה ידני אלומ'  ומ' לא

-80/200 135/110 -135/110 

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

   א הג"
  ציר )רגילה(
 פתיחה חוץ 

1 

 גג ו אלומ' מז 
 ע.כ .כ  רנגר
הנחיות  י לפ

 הג"א 

1 

 אלומ'  אלומ' 
  2 או  ו/ נגרר לכיס 

   כיסים 
80/200 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  רת/יםגרהנ, יםסיס רוף  הד גז, נגד   יים, פלדהאחת או שתף  כנ
          .  לכיס. 

--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ה ילרג רצי  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  זוגג לומ' מא

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/200 135/110 -135/110 

 4חדר שינה 

1 

 ה ילרג רצי  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  זוגג לומ' מא

1 

 גלילה ידני אלומ'  ' ומאל

80/200 135/110 -135/110 

רחצה   רדח
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 גילה ציר ר 

1 

 מזוגג מ' אלו 
 יו ט נ

 פ( )קי 

--- 

--- --- --- 

-80/200 -40/95 --- 

  רחצה  דרח
 ריםוה

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ה לציר רגי 

1 

 מזוגג  מ' ו אל
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

-70/200 -55/110 --- 

סת  פמר
 שרות 

1  
 עץ 
 

 גילה ר ר צי 

1 

 .ע.כ נגרר כ אלומ' מזוגג 

1 

 כ.ע.כ  ר  נגר אלומ'  אלומ' 

-80/200 150/100 150/100 

 דירתי מחסן  
   יוצמד(   ם בא ) 

 ח פ 1
לפי החלטת  

 החברה
 ילה ציר רג

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 
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 : תחרו וא טבלהל ערותה

= רגילה ציר= אלומיניום, ' אלומ :(שהכילהסכם הר ףך אחר שצורר זה או במסמבטבלה, במפרט מכין צו  םאב רק לועהקיים בפ ) ביאורי מילים .א

גומחה  = כנף נגררת על כנף ו/או לתוךניגרר כ.ע.כ ת, פלשתמ +רגילה הפתיח =  פ()דרייקיסב נטוי )נטוי(, ת = פתיחה משתפל קיפ סוג פתיחה, 

  .ו/או חשמלי (דני)י  הצוער ותלה, באמצע עמ גלל כלפי= תריס נה יל גל ,על כנף קבועה תנכי אעה נותבת  אח= כנף גיליוטינה יס( בקיר, )כ

 תאים לסה"כ הדלתות/הכללית בדירה תמות כשהד בובל להבבטמחדרים של אחד   רבתיאות להופיע לו כושני חדרים י, משותפים לונותדלתות/חל .ב

 בטבלה. ת המצוינו חלונות 

בריחים חבויים הננעלים  רכת ת מעבעל( וןאשית )ביטחה לכניסה רדלת מגן מפלדאם למפורט להלן: התב יהתה  - םי ור רת המגדי ל כניסההדלת  .ג

  הצצהעינית סגר בטחון פנימי נוסף,  מפורט להלן:וכ 5044' סראלי משמת לתקן יעל ידי מנגנון גליל התואם וונים ומופעלילפחות בארבעה כי

וף בניה מפלדה שק מ .הדירר ספצור דלת ומ תחתון, מע מברשת סף  , ת"נעה ו"רוזטוידית   ,רינדצילן גמ, יריםות צ מערכ, (טלסקופיתרמית/נו)פ

 ר וגוון לפי בחירת המוכר. יה בגמהת ההכניס  תבתנור. דללת והמשקוף יהיו בצביעה הדמ לפחות. כנף מ" 1.25עובי של מגולוונת ב

 על 23 לי מס'לתקן ישרא לבודות בהתאםתהיינה דלתות  דריםה לחניסהכ תתודל :להלן ם יהיו בהתאם למפורט רי רת המגו דלתות הפנים בדי  .ד

כנף  . לפחות מס" 7גובה בתית הדלת קנט מחומר עמיד למים בתחת ם ויכללו התקנ יינה עמידות למייר רגילה. הדלתות תהת צפתיחו ובלקיח

, טיקה, קייםחוזק, אקוס –היבט תפקודי בכל  ךרה עשוור חאי  או מילו/עם מילוי פלקסבורד ו רתעל מסג הדלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקים

 – יםקת והדבולרבות לוחף הדלת צדדים לפחות. כנ 3-)קנט( מצופה ב –יקף כנף הדלת ה לסוג הדלת והמשקוף. ההתאמנו בותק י  יםאחר. ציר

. משני הצדדים  נעול וידיות מתכתמ עם, מיםת בו דיתאים לעמיפוי חיצוני מתועש המבציקה או יהיה בצבע או בפורמי גמר הדלתות:ים. ים למעמיד

ו  ת לאחר התקני אטימה. המשקוף כלול פסוילדלת ון תואם רי או בגמר ובגובעל הלבשות פולימ, 23י שראלקן י לת אםהתיהיה ב לת:משקוף הד

  היה: יון דלתות הפניםו גת. הדלף נכב אור-ר/צופנוי" וצוה-מוי "תפוסד  סיבובי שירותים, מנעול. בחדרי האמבטיה, המקלחת והד למיםי עמ יהיה

ה  אפשרויות שונות לבחיר 3 נההציג בפני הקווכר. על המוכר לו/או הספקים שיבחר המ המוכרציגו שית אוגמ דומתוך  החירת הקונבהתאם לב

 והר.ים( יתכן ויבוצע צקי  םאברחים )בדלתות למרפסת שרות ולשירותי או גוון לבן.היא ב ןמה שר אחתאלפחות, 

שני לוחות המורכבים מ, תקןלפי דרישות ה רגיל/בטיחותי (Double Glazingכפול ) ף גוג שקויז יניום עםומאל : חלונות מסוג ד(ממ" טמע)ל תנו חלו  .ה

קן בעלי תו תיביהם יהיו רכנות ולוהח. (מ"מ 6עם מרווח אויר של , משני הצדדים לפחות "ממ 4 וביע)זיגוג ב ת עם מרווח אוויר ביניהםכיזכו

  על ידי מתקין החלונות יותקנו יחה ונעילה.מנגנוני פת נות, ת מובידיו ים, ים, גלגלירצ ,EPDM ג, אטמי גומילם: סרגלי זיגוובכל ים,ורימק  םריואביז

 לומיניוםיהיה חלון מסוג א :"דממ בחלון  .מזוגג ונגרר כנף על כנף  , מסוג אלומיניוםנהטריויל עיהיה ב דר הדיור:חלון ח ורשה מטעם היצרן.מ

   .כניותעדה ף העור פקוד תלהוראו בהתאם , נגרר פלדה ף כנ עם גגוזמ

 .תאח רשת לכנף  הכנכה במסילה נוסף  נתיב יותקן ההזזה ל חלונותכב. ןיא :תרשתו  .ו

 יהיו בעלי תריסים. ( לפי הקיים בתיאור הדירההכל תים, חדר רחצה ומטבח )ר שירודח ,אמבטיה למעט חדריפתחי הדירה,  :תריסים .ז

 י הפחימה מוגברת. עובבין השלבים לאט ם גומילל אטצף כומוק ריתןי פוליאולוניום במייים פח אלומישלבי התריס עשו זה יהיו הז אוילה ריסי גלבת 

 גנון פתיחה ידני. מנכנ"ל עם מנגנון חשמלי ויס תריס גלילה עם שלבי תר ב ארגזכרוידיור   ר. בחדיצרןהפתח והוראות הם למידות תאיהיה בה

רפסת שירות גם  בחים הפונים למבות במטץ, לרר החואווייר לאוורור יש בחים ללאניטריים ובמטבחדרי שירות, בחדרים ס - ץ יר החוורור לאוואו  .ח

 וי. ס ד לקיר החוץ לרבות רפפת כימכני ע ררוד במאו יצינור מצו  יבוצעתריס ו/או בחלון,  ב ם איננה סגורהא

וג בזיג ולביםמש ה תחיםיתכן פ ום.ני האלומי יועץ  ו/או ל, עפ"י תכנון האדריכוון, גפרופילה דגם .וםעשויים אלומיני יסיםתרמסגרות החלונות וה .ט

 . ת מסךסום, ו/או קירו חמבוע המשמש כמעקה/ק

   , לפי תכנון האדריכל."(שקופה או עמומה )"חלב ,תבטיחותי ת יזכוכ ןק תות נות(,יש חלו  )באם ושירותים צהרח בחדרי  .י 

כיבוי    ודרישות   חיות יועץ הבטיחות נ ה לפי  ות,  קבוע או רפפות  / ו   בדלת   ה כני ו/או סבכ ו/או אוורור מ חלון    עות אמצ יעשה ב (  כש מחסן ככל שנר )   ור המחסן ור או  .יא 

 . אש 

  .אשבטחון/ויותקנו דלתות  ןיסה לדירות בקומת קרקע יתכת, בכנובאכרשות ה פי הנחיותלן: בקומת היציאה מהבניית ה לדירה/ו כניסדלת  .יב

  ., אין לקבוע סורג קבוע(בקומהרים  הדיימש את כלל שאמור ל )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ ירהבד וןו חלו/א ממ"ד חלוןב -פתח חילוץ  .יג

 פתיחה וכיון הפתיחה.הוג החלון/תריס, לרבות סוג פתח, סהת ום במיד יכנו שינויית "פתח חילוץ"מוסמכות כה  ותז ע"י הרשויבפתח שיוכר ף,וסבנ

 לדרישות כיבוי אש.  בהתאםשונה מו ימיקו ש, ייתכן וא כיבוי באישורמותנה בניין את כל קומת ה יגההמצהמכר  ן בתוכניתילוץ קומתי המצוי ן חולח

 2 -מ"ד גבוהים כסף הדלת וריצוף המצונית. יח רת,גרנ/תהנפתח ,לדה אטומהמוגן הינה דלת פה למרחב יסדלת כנ :העורףפיקוד דרישות י לפ .יד

פתחי אוורור מעוגלים   וכן יגוג+ ז לומיניוםא וןחה. חלכנפיים לפתי 2נגררות לכיס ו/או הם, תיית או שדה כנף אחמפלס הדירה. חלון פלל ס"מ מע
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      _____ ______                                             

                                                               

 

 ' , ג', דב',  א'ם ינספח

 33  מתוך  19 'עמ 2.12.20תאריך:  /  DZ מים דג / 505מגרש  /  12משהב"ש מהדורה  – שתכן למרט מכר מפ /  בע"מ בניו אביסרור משה ו 

 

פתח  וליד "ג הקיר ע פיקוד העורף(,י הנחיות פל)יר או ן ו סינ כתרמע התקנת ק.)פלנצ'(, וניתנים לפרוה אות פלדבדיסק חסומים ם שונים,בקוטרי

הרי  הסינון,  קןמתרה בהח ע"י סופקשבאם  יודגש (.2010ג"א מאי )תקנות ה דות היצרן.מי לפימערכת . מידות ההפרעה מקומית רו צתי ורהאוור

וסמכו לכך ע"י שה  גורמיםימות נוספת ע"י האט ת ונו קי תבדיקת  ע"י הרוכש, יחייברוקו יפלכן ורף, העע"י פיקוד רו אושונבדקו  קנתו תקינתו והתש

יצוע בפועל בר הבעל יגבפו יצועכר לבין הבמבמפרט הר ו/או ת המכוכניובין המצוין בת ירהסת קרה שלכי בכל מ למניעת ספק יודגש ורף.פיקוד הע 

 פיקוד העורף. ות מעודכנות של התואם הנחי 

זרים  אבי הצורך בהתקנתעקב  ,"נטו"אות מידות פתחים בטאינן מומשוערות בס"מ, ה בנית דו מי , הינן3מס' ורטות בטבלה המידות המפ  – תדו מי  .טו

  מסך ירותשל מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/ק  ,םמיניהיים ליקפהלים פרופי ופים  משקו וכןגרות סמויות מלבנים סמויים ו/או מס :כגוןמים משלי

   בתקנות התכנון והבניה.ש כנדרלפתחים אלו  טח,ממידות/ש חתיפ לא יםלבגודל הפתחים המתקבכל מקרה  .ענין(ה )לפי

 

 ו.בלה זאחר טראה גם הערות ל - ניטרים בדירהלים סה וכאקני תברו מת – 4טבלה מס'  3.6

    

 מיתקן
 ם מיקו 

 מטבח 
   חיםי אורותשר

 ( )באם יהיו 
 רחצה  י חדר

 )מקלחת(
 רחצה כלליחדר 

 )אמבטיה( 
ת מרפס

 ותשר
 אחר

   ר מטבחכיו 
 ( להדת/כפו )בוד

  מידות
 )בס"מ(

  בודד ,  40/60
 כפול )א(   80/46

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

 --- --- --- --- --- ' א סוג 

 --- --- --- --- --- נספח ג'ה רא י ₪  זיכו 

 צה רח ורכי 

מידות  
 בס"מ()

 --- --- משולב בארון  רון משולב בא --- ---

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

 --- --- אין ןאי  --- --- ₪  זיכוי 

 כיור לנטילת ידיים 
 '( ג'( )א)

מידות  
 ()בס"מ

 --- --- --- --- הערה )א(  ראה ---

 --- --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- --- אין ---   י ₪כו זי 

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- (בראה הערה ) (בראה הערה ) ערה )ב(ראה ה ---

 --- --- ' א ' א א'  --- ג סו 

 --- --- ין א אין  אין  --- זיכוי ₪  

 אמבט/ 

 )ב'( קלחתמ

מידות  
 "מ()בס

--- --- 
 תמקלח

 (בראה הערה )
 70/170 טיהאמב

 (בה )הערראה 
--- --- 

 --- --- סוג 
 ריצוף משופע 

 קלחת()מ
אמבטיה  א' )

 ( אקרילית או פח
--- --- 

 --- --- אין אין  --- --- זיכוי ₪  

רים  ים קסוללה למ 
 ,ורכי ל מיםח/

 )ג(מהמשטח

 --- --- (גה הערה )רא (גרה )אה הער ג(ראה הערה )  (גהערה )ראה  דגם 

 --- --- א'  א'  א'  א'  ג סו 

 --- --- ה נספח ג'רא ראה נספח ג' 'ראה נספח ג ספח ג'ראה נ ₪   כוי זי 

סוללה לאמבטיה 
 (ג) קרים וחמיםלמים 

 --- --- (גראה הערה ) --- --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- --- ג סו 

 --- --- פח ג'ה נסרא --- --- --- וי ₪  זיכ
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 מיתקן
 ם מיקו 

 מטבח 
   חיםי אורותשר

 ( )באם יהיו 
 רחצה  י חדר

 )מקלחת(
 רחצה כלליחדר 

 )אמבטיה( 
ת מרפס

 ותשר
 אחר

ם  סוללה למקלחת למי 
 (ג) וחמים קרים

 --- --- --- (ג)הערה  ראה --- --- דגם

 --- --- --- א'  --- --- סוג 

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

מכונת כביסה ל )קרים( יםחיבור מ
 (ו)מלת חשהזנו   יקוזלנ ר חיבו 

 --- ש י --- --- --- ---

  שרוולל ניתחיצו בדופן  4פתח "
  (ו)ביסהמייבש כמ  טת אדיםפלי 

נה  יס הגתר, הזנת חשמלכולל 
 . גירהומשקולת ס

 --- יש  --- --- --- ---

לחיבור  חיבור למים וניקוז, ה הכנ
 ( ז)מדיח כלים

יקוז כיור  ההכנה משולבת בנ)
 .(מטבחה

 --- --- --- --- --- יש 

 --- --- --- --- --- ין א )ברז ניל(  מים למקרר' נק

 --- --- --- --- --- 1 )הכנה( (ח)לגז לבישו  נקודת

 --- --- --- --- --- --- נה()הכ (ח)מים םלחימו גז  נקודת

 

 : ואחרות טבלהל ותערה

 להסכם הרכישה(.אחר שצורף  בטבלה, או במסמך  וין צ בפועל רק באם )הקיים 

קערה ס"מ או  40/60 בודדת במידותמטבח קערת  -: הקונהירת טוחה. המוכר יציג לבחקן קערת מטבח בהתקנה שות בח תבמט: מטבחיור כ (א)

במידות לפי   שולחני )אינטגרלי(:כיור רחצה  .קוורץ/קוורץ גרניט/נירוסטה סילי : חרס/הקונהלבחירת רה ומר הקע. חס"מ 80/46 ידותבמ הכפול

 . ס"מ 25/40דות במי .חרס : (הנחיות משהב"שבאם נדרש ב) ילת ידייםנטיור כ .החברה ע"י פק, שיבחרהיצרן/ס

בעל קיבולת דו כמותי ) חרס :הדחה מיכל .רי נירוסטהבעל צי  ,בדכ :אסלה ה מושב( ונחתמק" )בלו-ם תהיה מחרס "מונושירותיאסלת : אסלה )ב(  

 . 1385עפ"י ת"י ( ליטר 6ה של ליטר וארוכ 3צרה של הדחה ק

 ר.  עם ציפוי פוליאסט שלד עץעלת חיזוק היקפי, ומוגני, במ"מ ה 3.5מחומר אקרילי בעובי   תהיההאמבטיה ס"מ.  70/170ות מידב טיה:אמב

  ה אמאייל.מ"מ לפחות מצופ 2.5לחילופין מפח בעובי  .ילי ברזל מגלווןמיכה מפרופומיטת תי עץ בפינות מילו 

 שטח המ לניקוז ועיםשיפ עם 2272 י"ת בדרישות העומד בגמר ,דין כל ותראבהו דרשהנ פי על תמהמידו  יפחת לא תהמקלחתא  טחש מקלחת:

 ת(.משופע במקלח למשטחופה ר התקנת אגנית כחללא תות)ולפי תוכנית 

 ( חתית איד  בעזרת קרים)ויסות מים חמים/ י דו כמותייקסר בעל מנגנון קרמ יהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מערבל /מ יםוחמ  ות למים קריםכל הסולל  (ג)

 רלוונטית בארץ.קינה הדים בכל דרישות התחמים העומלמים  רותסד 3חירת הקונה מתוך לבויכללו "חסכמים". 

מסוג  יור. ברז המטבח יהיהוהם ימוקמו על מישור משטח העבודה או הכ פרח-מדגמים מיקס תקנו ברזיםיו מטבחחצה ובכיור הרי הרבכיו  -

  ס"מ. 15ק עומ ס"מ 15ה תהיינה גובה ס"מ. מידות ברז רחצ 25ה גוב "מ,ס 20ק עומ שלף במידות להלן.ברז נ

 . רום ניקלציפוי כב, רבל מיקסרמעם: דג :(ש בהנחיות משהב"שאם נדרב) רז נטילת ידייםב -

 מוט נן,מתכוו מתלהל צינור שרשורי, כול מהקיר, מיקס ,דרך( 3נטרפוץ רב דרך )אי - תקן סוללה למים חמים וקריםתו :מקלחתה בתא -

  רבקוט ש מקלחתמ וראס" 30רוע מהקיר באורך ייר, זפין ולפי בחירת הד לחילואו  מזלף.ות וס"מ לפח 60נכי באורך חלקה טלסקופי ומוביל אה

 מ.  "ס 15

ט  מו  תכוונןלה מצינור שרשורי, מתאמבטיה וכן ציאה תחתית למילוי הלמים חמים וקרים, מיקס מהקיר, הכוללת י תותקן סוללה :טיהבאמב -

 ף.ומזלס"מ לפחות  60באורך  ה טלסקופי ומוביל אנכילקהח

 .ניל יברזו יוב,: חיבור לבכוללת הפת אסלארגז/י שטי יורים ו כהתקנת  (ד)

 .: לבןועותוון הקבג (ה)
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 פן חיצוניתדוב  4"תח פשמל, נת ח: הזלמייבש כביסההכנה  חשמל.חיבור לניקוז, הזנת נקודת מים )קרים(,  :למכונת כביסה כוללתהכנת חיבור  (ו)

 .ומשקולת סגירה ריס הגנה ולל ת, כהכביסהמייבש מ טת אדיםפלי לשרוול

 המטבח. סיפון קערתיוב, ולנה לחיבור לבז והכבר: למדיח כלים כוללת הכנה (ז)

 ה.בלבד ללא אביזרי קצ באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת: לנק' גז הכנה (ח)

 שת העירונית. הרקת מסופורה הממפרט מים בטקרי : קריםמים  (ט)

 ור.  הכי  ור משטח העבודה אועל מיש= קרי ברז הממוקם   פרח בוע.ק וולך שר ראש ברז הנשלף מתו=  נשלף (י)

  ידית אחת. ים /חמים, בעזרת ות מים לקר ( = ויס)מיקסר מערבל

 הם. ניאו ש ו/ ית ברזלפי  לראש מקלחת ו/או חמים/קרים, כניסה/יציאה, של מיםנטרפוץ( = חלוקת י )א דרך-רב

 הינן   הסופיות, המידות ל הכלי בס"מ, ידות שמצוינות מ אביזר  מתקן ו/אוו/או אתי שבצת שיש בה כלי תברו: בכל ממידות )יא(

 . רש במפרטך לא פחות מהנדא או היצרן, שנבחרו ע"י החברה/תאם למידות הספק והבו 

 (. חות/פתחי ניקוז וכו'הסטנדרטיות )ברזים/מקלהקצה  כותם למערכננייקוז מתוים והנ המערכת הספקת יש לקחת בחשבון כי מ    (ב)י

 חת, שם", ללא התאמת קוטר צנרת הדלוחין, שטח תא המקלי "גו דמ לחת ש מקרא ה( כגוןרקה בדייל )לאחר קבלת החזמהאמור לעינוי ש 

 מים לקיבולת הניקוז ממפל הטת ם הנפלהמי בין כמותהתאמה י הרחצה עקב אול לגרור הצפה בחדר ומחסום הקפי מפני גלישת המים, על  

 ברצפה.  

        ן ספוס מונע החלקה, יש לנקוט באמצעים מתאימים כגו ת חילולנה כה איבטיצפת האמרוככל שה הינו גם למקלחת וש באמבטיוהשימואיל ה    ( בי)

 ת למניעת החלקה.  הדבקת מדבקות המיועדו         

  וי לאהגז במקרה של כיב תוק זרימתן לני מנגנומש בכיריים הכוללים לחלון ובכלל, יש להשת סמיכותם בנמצאי ישוליריים לבקום הכמיככל ש  (  די)

 שול. יהבות /להבה שלרצוני  

 

 אחר ך זה  או במסמך בטבלה, במפרט מכר הערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כ)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות ב

 .רכישה(כם הצורף להסש 

 

 , ברצפה,ן(בנייה ללכל תפיםמשוויתכן  ם)בחלק קורת לקולטני ביובופתחי בי   צנרת :אחר פים בדירה, לכל צורךאביזרי אינסטלציה נוס   3.6.1

   בוי אש(.שות כירימות, עפ"י דוכ )מיקום זי כיבוי,יתכן מתהאינסטלציה.  ת עפ"י החלטת מהנדסבמיקום וכמו, בקירות או בסמוך לתקרה

 בין   קודפי ז וכבליגהעברת לוצנרת  מפוצלאו /ו י מרכזיינ ן מלמזג  ס האינסטלציה. ניקוזלפי החלטת מהנד ,מיקוםב מים לקיון למחאר

שרות  רפסת במר רחצה כללי ו/או חד מפוצל,ו/או  מיני מרכזילמזגן  מיועד . מיקוםלמאיידהמיועד המיועד למעבה, עד המיקום  יקוםמה

 חברה.חלטת הי העפ", אחר רון ו/אוו במסדא/ו

בידוד קולטני   .םחברה והיועציטת הלפי המוצג בתכנית והחל רמוצנע ומוסת מיקום ה,מסתור כביסו/או בעליון  בגג בהלמע מיועדמיקום  

 והנחיות יועץ האקוסטיקה.  4חלק  1004לת"י  ביוב בכפוף 

 

 ה:הער

"  תים או קורועמוד"דמוי  ותו בליטיצרסטטי ו ד ואהתקנת כיסוי מבודכן ויחייבו רשו(, יתידכל שכי, )בוהצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי 

, או שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו  כרמבתכנית ה לא בהכרח יסומנו ש ורצפה,ירות ק וך לסמבו/או ך לקירות ותקרה בסמו  ,סלים"או "ספ

 ונה מהתוכנית.במיקום ש

ולכן  ת, פתחי ביקור תכן וידרשו י   ן הבניי בה ים לגועובר מהנדס האינסטלציה בקולטנים הוהנחיות הת"י, לפי  יש לקחת בחשבון כי  ,בנוסף

 חזוקה. ת גישה לצרכי  ם ויש לאפשרתו חסום אאין ל אלו,ת ביצוע פתחי ביקור שידרידירות בהם ב

 

  רית, התקנתה תהיה בהתאםרכת סולאערשה מנדן. תהיה לפי הוראות כל דיבאמצעות מערכת ות הספקת מים חמים לדיר :מיםחימום    3.6.2

 .  11,12,13,14,15,16,17קומות בלבד , נות ומות עליו ק 7ת עבור מערכת סולרי  .579י ראלתקן יששות לדרי

לתכנן   מאפשרהק קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסוהתקן חימום עם אלמנט עזר חשמלי  להכולה )דוד( ראגי כלתקן מלכל דירה יו     3.6.2.1

 ני ההפעלה. מראש את זמ
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 מפרט נערך לפני קבלת היתר  

 רק ע"י רשויות התכנון   וכפוף לשינויים 

 

 
      _____ ______                                             

                                                               

 

 ' , ג', דב',  א'ם ינספח

 33  מתוך  22 'עמ 2.12.20תאריך:  /  DZ מים דג / 505מגרש  /  12משהב"ש מהדורה  – שתכן למרט מכר מפ /  בע"מ בניו אביסרור משה ו 

 

 ם  ועי חימ אמצמום המים ב, יעשה חי ת סולאריתצעות מערכבאמחמים  םן לספק מישלהם לפי הוראות כל דין לא נית לדירות    3.6.2.2

 . יימר(קן קוצב זמן לחימום המים )ט הת  בותלרניינם. בבתקנים הקיימים ב צעותם עומדיםמם באקיהמסופ ים, ובלבד שהמים אחר  

 ניהם. או מהמפורט להלן לפי המחמיר מבת כל דין אגירה לא יפחת מהוראו נפח מיכל ה 3.6.2.3

 ;יטריםל 150 -חדרים 4,5,6בדירות  ם,ליטרי  120 -דריםח 3 בדירת :תלבקיבו  למים חמיםד( אגירה )דו כל י מ 3.6.2.4

מהנדס   וןתכנגג עליון לפי  או/ו/או במסתור כביסה ו וך להבסמ שירות או ש כגון במרפסת אך נגי במקום מוסתר  :מיקום הדוד 3.6.2.5

      האינסטלציה.

 .ידיים ילתכיור נטת. , מקלחרחצה, אמבטיהות מטבח וקער :כליםלמים חמים חיבור   3.6.3

 אין.  :"דלי"ברז    3.6.4

 רה(.)מיקום לפי החלטת החביש  :הרמונה מים לדי לכנה ה 3.6.5

  י תכנון מהנדס האינסטלציה,לפ אחר,ו ו/א PPR, S.Pפקסגול, פלדה מגולוונת,   :ים וקריםחומר הצינורות: מים חמ 3.6.6

 פלסטי או אחר. :שפכיםר, אח סטי אולפ: דלוחין   

   שי: בחעד נקודת הגז במטור הגז ו ק ה ממירבד צנרת גז 73.6.

 : יש. לדירההכנה למונה גז  3.6.8

 

  הערה:

 ,מגרשת הבמגרש והמתואר בתכני   קייםהמיקום וב ם חברת הגזום עבתיאו/או מיכלי גז י/ים רכזי/ים מים תת קרקעסידור באמצעות צובר/ 

 . הז ותחזוקתת הגברת הגז, לעניין הנחת צנרבמגרש זיקת הנאה מתאימה לח תינתן  . במידת הצורךע"י החברהשיקבע  אחרו במיקום א

 

ל בעלי ש את ככת גז מרכזית שנועדו לשממעררת של , מיתקנים או צנ1969 -תשכ"ט  ין,לחוק המקרקעה )ב( 59 מובהר בזאת כי בהתאם לס'

 . המשותף  רוק, יהוו חלק מהרכושיתנים לפי או וסת הנ הדירות או חלקם, למעט מיכל, מונה 

 

 (בלה זו טר לאחרות הע )ראה מתקני חשמל ותקשורת – 5ס' טבלה מ 3.7
 

 ן, ראה נספח ג'לפוע ונקודות טבית תק  ר,מחיר זיכוי לנקודות מאו 

 

 מיקום 
 מאור נקודת 

 ,תקרה /ירק
 כולל מפסק 

 ע תק בית
 רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 הגנה
44IP     

 ע קת בית
 גל במע כוח

 נפרד

 ק'נ
 ;טלוויזיה

 ;ורתנק' תקש
 .לפון נק' ט

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 דירה ל הכניס
 ואה מב או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 טרקום ינא -

  דר חל מפסק תאורה -
 . מדרגות 

כולל   לוח חשמל דירתי -
 ה )ניתן שיהיה בסמיכות גירס 

 או למבואה( כניסה  ל
 . ארון תקשורת כולל שקע  -

 טלוויזיה/ טלפוניהן  ו אר-

 דיור  חדר
 לאוכ ופינת

2 3 - 1 1 

  -תריס חשמלי * ן תוכנ 
מל  תוספת נקודת חש

   יס התר לת להפע 
 ( שמש גם מרפסת  הא)ר

 - - - 1 1 פרוזדור 

מ'   3רך מעל באו בפרוזדור 
ת  ל פניי או בפרוזדור הכול

  נקודות מאור לפחות  2ר", "
 יף. + מחל
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 מיקום 
 מאור נקודת 

 ,תקרה /ירק
 כולל מפסק 

 ע תק בית
 רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 הגנה
44IP     

 ע קת בית
 גל במע כוח

 נפרד

 ק'נ
 ;טלוויזיה

 ;ורתנק' תקש
 .לפון נק' ט

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 1 מטבח 

 
 
 
4 2 

, כ"א במעגל  3
 בור: ע נפרד, 

קרר  , תנור, ממדיח
  תלת פאזי עבור  1+

 חשמליות כיריים  

- 

יקום בתי התקע יהיה מעל  מ
ול  ככ  בודההע  משטח 
התאם לתכנון  וב  האפשר
  קע עבור י הת בת  .המטבח

ת ועבור  ליוכיריים חשמ
המדיח ימוקמו מתחת  

 ה. בודשטח הע למ

 1שינה  חדר
 עיקרי  

 ( הורים)

1 
)כולל מפסק  

 (  למנורה  מחליף

4 
יד  ל)שניים 

 המיטה( 
- 1 1 - 

 ממ"ד
מנורה לפי  

  ות פיקוד הנחי 
 העורף

 לפי תקנות פקע"ר  - 1 - 3

    צהרח חדר
 רים הו 

1 
 ם( מי  )מוגן

- 1 
1 

 ור( לתנ בית תקע  )
 . מוםקע לתנור חי בית ת -

 משני שינה חדר
 )ילדים( 

 
1 3 - 1 1 - 

 כללי חדר רחצה
 ( )אמבטיה

1 
 וגן מים( )מ

- 1 
1 

 לתנור( בית תקע  )
- 

+  ימוםע לתנור חקבית ת
ק  ן קוצב זמן הכולל מפס התק

עפ"י  ום השמש במיקלדוד 
 התכנון.  

 ם שירותי אורחי 
 ה ויש (במיד)

1 - - - - 
 לון, ח העדרב

מכני +   אוורור הכנה לנק' 
 יכן שנידרש. ק המפס 

 מרפסת שרות 
1 

 וגן מים( )מ
- - 

2 
  44IPת הגנה בדרג

כביסה  למכונת 
 למייבש ו 

- - 

 שמש  מרפסת
1 

 )מוגן( 
- 1 - - 

 יאה למרפסת יטרינה יצבו 
ק  כולל תריס חשמלי + מפס *

 ני. נון פתיחה ידמנג  +

 מחסן
 ( וצמדשה)ככל 

1 - 1 - - 

חסנים  במובר מד  שרכא
ת, אין  ו ודי דיר שאינם צמ

מבחינת משהב"ש  עה מני 
ל כל  שהזנות החשמל ש

ו למונה  נים  יחוברהמחס 
ם  למחסני  משותף ונפרד

בלבד או לחילופין יותקן מונה  
ת  סן, להחלטרד לכל מחפנ

 המוכר ועפ"י בחירתו. 

 מסתור
 ה כביס
 

- - - 
1 

 )פקט הכנה למזגן( 
- 

 
- 

 

 .בלבד חדר דיורב -שמליח תריס*

 

  ערות לטבלה ואחרותה

 מ. מ" 2.5סק נפרד עם כבלים למפוח  שקע הנמצא מחובר ישירות ללו"בית תקע כח במעגל נפרד" =  (א)

ל בפנ  ים או יותרע)שני שק .םוד שקעיעם ע ברמחו יות, יכול להליזון מזרם חשמל רגחשמלי הני יבור מתקןלח בודדע" = "שק בית תקע מאור )רגיל( (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5ם החיבור יבוצע בכבלי אחד, נספר כל שקע בנפרד(.

 וד שקעיםחובר עם עמול להיות יכ רגילמל הניזון מזרם חשור מתקן חשמלי לחיב עם כיסוי, מוגן מים בודד שקעמוגן מים:   מאור )רגיל( בית תקע  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5ע בכבלים יבוצהחיבור  (.דל שקע בנפרנספר כ אחד,  נלר בפיותשקעים או  ישנ קרי )
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      _____ ______                                             

                                                               

 

 ' , ג', דב',  א'ם ינספח

 33  מתוך  24 'עמ 2.12.20תאריך:  /  DZ מים דג / 505מגרש  /  12משהב"ש מהדורה  – שתכן למרט מכר מפ /  בע"מ בניו אביסרור משה ו 

 

  –שבים, נקודת טלוויזיה בין מח –, נקודת תקשורת לפוניהקומפלט לחדר וכוללת נקודת טנקודות, מגיעה  3  וטלפון = טלויזיה תקשורתקודת נ (ד)

רה לרשת  הדי ללא חיבור .פי כל דין נדרש עלכול כה לים.כב יטת שידורילאפשרות לחיבור לקכאמור, ו ,דורי חובהשי ליטתלק חיבור

 י. כולל כיסו 1מודול  55סא וקופ רתקשורת ועד נקודת ההכנה בקיצינור וחוט משיכה מריכוז ה נקודת התקשורת תכלולאינטרנט. /הטלפונים

 אחת. ה הדלקדת , כולל נקו(אהיל/ ארמטורה  -יורה וכיסונ קרה )ללא ו תיר א י קבית נורה על גבנקודת מאור  (ה)

לכמות   תוספת ושאינם' ה, המצוינים בסעיף מאור )בתקרה או קיר(של נקודות ה  ד לאופן ההדלקהבלב תאור  פולה=כאור הדלקה נקודת מ (ו)

 '. הות בסעיף המצוינמאור ה נקודות

ת הגנה  בדרג יםגן מ מו אביזר הקצה עגל חשמל נפרד אךבהכרח במ ומוגן שאינ קע ית תב= או אחר IP44עם דרגות הגנה יל רגבית תקע  (ז)

 גבוהה.

   מ"מ. 2.5עם כבלים  נפרד  זרם קישירות ללוח למפס, מחובר יחשמלי נפרדעל גבי מעגל בית תקע  = פרדגל נתקע כח במע בית (ח)

ודת ההכנה  קכוז תקשורת ועד נ מחשב( מרי)' תקשורת לנקכנה ה .רת )"שרוול"( וחוט משיכה בלבדלא צוין אחרת הכוונה לצנבאם =  "הכנה" (ט)

 .רבקי

פירלי(.  פזר חום" ולא "תנור להט" )ס"מ )באחריות הדייר(,יותקן מעל דלת חדר הרחצה ת נמצא נור חימום תאם ההכנה לב מום =ה לחי כנה (י)

 ן מים. מוג שקע לת ההכנה לתנור חימום כול החברה.י חימום לא מסופקים ע"י י אמצעלמניעת ספק יודגש כ

ת אותה/ם  דליקים/מכבים אביניהם, אך מחוק נמצאים בריה דים שונים רים נפראביז ני, משבוילהדלקה/ כי ות מאור הניתנות/נקודה =יףלחמ (יא)

 אור. מ נקודה/ות

)ו/או  יםירין לכוכנמתחת למקום המת שתחתון באזור  בארוןאזית בארון המטבח, תלת פ תותקן נקודתיבור תלת פאזי= בדירת מגורים הכוללת ח (יב)

החיווט לרבות בית שקע  כלול את כלקודה ת. הנ2.5/5בכבל ט וו ותח שמלבלוח החזי בר ישירות למפסק תלת פאה תחו. הנקוד וכה(יחידה הסמ ב

 וח החשמל הדירתי. והמפסק בל

 

 צורף להסכם שמך אחר סזה  או במ פרט מכרבפועל רק באם צויין כך בטבלה, במסות בהערות לעיל יותקנו  התייח הם ישמובהר כי ציוד ומתקנים לגבי )

 שה(.הרכי 

 

   .שי: אורת מו קומה: נקוד ל בכית: ומתמבואה קת/ חדר מדרגו  3.7.1 

באם אין  )רגות ר המדאו חד קומתית קת אור במבואהצן מתוך הדירה להדלחל יש. לחצני הדלקת אור:  יש. גופי מאור:

 ם משותפים. יה ומעברס, לובי כני מדרגות יש, לתאורת חדר/י. )משותף( ן שבתשעו  יש. :מבואה(

 לל כיסוי. כו 1מודול  55ועד נקודת ההכנה בקיר וקופסא קשורת וז תמשיכה מריכ ט חו ור וצינתכלול  ורתנקודת התקש  :טלפון חוץ  3.7.2

 החלטת החברה. חר לפיאו א ,זמזם צליל: .לחצן ון: סוג:פעמ 3.7.3

 הת"י.  דרישות , לפיסטנדרט  :: סוגזרי הדלקה/שקעאבי  3.7.4

  )כולל שקע רגיל(,דירתי  תקשורתלוח ו  (ה בעתידחבהרורך  לצ לפחות םולימוד 6-שארת מקום פנוי לולל ה)כדירתי  מלשלוח ח 3.7.5

 .יש :תי בת דירעון ששיש.  :מפסקי פחת החשמל. דסלפי תכנון מהנ יקום:מ  .יש :בתוך הדירה

   מן.קוצב ז כולל יש. :חשמלי שמש/מים,  ל לדודנקודת חשמ 3.7.6

הדירה אינו   מחיר)חות  לפ מפרא 1 × 40חדרים י שנעד  ללתירה הכובד .לפחות אמפר 3×  25זי: פאלת ת :ור דירתי בגודל חי  3.7.7

 . ן ע"י וע"ח הקונה(ונה אשר יוזמן ויותקכולל הזמנה והתקנת מ 

 רבו ית לשמע ודימופו   ,סהיהכנ בקומת הראשית כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה -סךמ כוללאינטרקום . : ישוםאינטרקערכת מ 3.7.8

 . ה (אחד מחדרי המגורים בדירב

 ן. : איעגל סגור )נפרדת(ת במויזיה נוספלו ערכת טמ 3.7.9 

   (בפועלללא ממיר וללא חיבור ) תערוצי יה רבלקליטת טלוויזחיבור לכבלים ל הכנה :טלוויזיהרי טת שידו הכנה לקלי  3.7.10 

 (רתי  ממיר די)ללא דיו ור TV-חובה ללקליטת שידורי   בניניםפר או למס ןיי לבנ זיתלחת מרכת צאנטנלחילופין  
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 : םאחרי ים מיתקנ 3.7.11 

ירות, יש  למרפסת ש וניםרבות במטבחים הפאוורור ישיר לקיר חוץ לבחדרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ללא  -

   .חוץ, לרבות רפפת כיסוי כני לקירמוורר אמב צוידינור מצ להתקין 

שראלית  ל היחשמולרשת הערכת תתאים לחיבור תלת פאזי המריכת החשמל הדירתית. של צלבקרה לניטור ו מערכת -

 זנת תעריפי החשמל המשתנים. הותאפשר 

זרם  יחיישנ הוש)של חשמלי םכל רכיב המודד זרר מתבססת ת אשוח החשמל הדירתי יחידת מדידה בל :תכלול המערכת

מציג ד את הנתונים בצורה מקומית ועביטלי אלחוטי המקבל ומדיג  טי, צגידור אלחו תקשורת לש , יחידתר לוח תלת פאזי(עבו

  מ' 1.5ום נגיש ובגובה  במק  / במבואת הכניסה, ההצג יותקן בפנים הדירה בסמוך לדלת הכניס  ה ברורה.בצורתם או

 ספית.  ת עלותם הכוא )בקוט"ש( והמצטברת תהשוטפ יהג האנר תכריני צאת נתו  הצג יציג לפחות. מהרצפה

 3.5 ראה גם בטבלת פתחים סעיף  ידניחה נון פתילרבות מנג, ים/להפעלת התריס מלכולל נקודת חש ים/ מליחש םי/תריס -

 בלבד( הדיור  )תריס ויטרינה חדר 

 

 בדירה:  ם,תקני קירור / חימו מ   .4.

  ן.י א י רכז מ תי מיני רדי  מיזוג אוויר 4.1

   ל:ר תכלו, אשפאזי תלת סטנדרטית תאח מרכזית מיני למערכת בלבד הכנה

 אחר  או במיקוםאו במרפסת שרות   סדרוןהמ וא ה האמבטי דרח תקרת לתחתית בצמוד למאייד נןמתוכ מיקום .1

 ;הדירה חלקי לכל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר

 הרצפה  לויבמי ונעה מוכנסת בקיר יחשמל פיקודו שתחונ רתצנ של "מהצ"ת לרבו הנדרשות התשתיות ועיצב .2

 המאייד יקוזנ 2.5* 3פרד נ מעגל כוח שקע ,תוכנן למעבההמ  המיקום ועד למאייד תוכנןהמ םהמיקו בין

 עד ,גבס בלוח וייסכ באמצעות הסתרה ליכלולמאייד   "צמה"ה אמוצ .הכביסה לניקוז מסתור או רצפה למחסום

 .לבפוע כתרהמע להתקנת

 .המסדרוןקיר  לע טטהתרמוס  וםלמיק עד ידהמאי  ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול קנתהת 3.

 .אוויר מיזוג נדסמה ידי על כתהמער לתכנון בהתאם יהיה כנותהה מיקום .4

 .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום 5

ליים מזגנים עי להתקנת נרת ניקוז כהכנהצתבוצע ח( בהמטו  םותייר חצה, הש רה )למעט בחדרי המחדרי הדיר חדבכל א .: איןמפוצלמזגן   4.2

צנרת הניקוז תוסתר בקיר ובמילוי הרצפה ומוצאה   .ים(ועצהנחיות י )במיקום ע"פ צע ניקוז מחוץ לחדרבוהמוגן הדירתי י ל(. למרחבצ)מפו

הצנרת יוסתר עם אביזר  מקום מוצא יה. לצינסטהא  מהנדס כנוןכול בהתאם לתחת לכיור, המתלחילופין לסיפון  עד מחסום הרצפה או יהיה

 פקק.  םם וסגור ערושתי מתאיח

כאמור, תבוצע  ר מיזוג לכל חלקיה באמצעות מערכת מיני מרכזית אחתמאפש נו הדירה אי  קביעת מהנדס מיזוג האוויר תכנון יככל שעל פ          

 מים.נרת ניקוז צנרת חשמל, צנרת גז וצ רשות לרבותהנד  ותתשתי ה לל את כתכלוחלקי הדירה של/ים ליתרת וצהכנה למזגן/נים מפבנוסף 

י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות באם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע" 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50,54ות מספר בדיר
ל שאר  בכ , וכן בולמי רעידות תחת רגלי המתקן/יםא טון בולטולל מ' מהיחידה 1 , במרחק שלdB55( Aעיבוי שרמת הרעש שלהם לא תעלה על )

 לנספח ב'  26ף ת ראה סעי הדירו 
 

קין מערכת מיזוג אוויר לרבות הנמכת להת רצהוהרוכש י  ש אוטומטית )ספרינקלרים( בדירה,א ימת מערכת כיבוי : ככל שקי הערה*

 ה זו. תקר )ראש/י המתז/ים( להנמכת יםרינקלר את גובה הספמחויב הרוכש להתאים  תקרה )מסתור(,

 

   .איןבניין: מרכזית ב יזון ממערכתהנויר דירתי וג איזמ  4.3

   .איןדת חימום מים וחימום הדירה: להפרות בעלת אפשרר גז דירתי עם רדיאטורים למים, נו הפועלת על ידי תרכת הסקה מע  4.4

 ן.מוג  קעשכוללת ום הנקודה לתנור חימ ה תבוצעטית ואמבבחדרי המקלח. : איןם הפועל בחשמלחימו תנור   4.5

 ין. : א חשמליים יםקונבקטור   4.6
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 .: איןקק"ל/מ"ר 120-80, רצפתי חימום תת מערכת   4.7

 : אין.מיתקנים אחרים  4.8

 

 :  ובטיחות בדירה, במחסן אש  בוי דורי כי סי * .5

 . תאוע"י רשות הכבש דריכל שיכ : רכש()באם נ במחסן .רשות הכבאות ע"י דרש יככל שי: הירבד  ומטית )ספרינקלרים(:מערכת כיבוי אש אוט 5.1  

 .הכבאות דרש ע"י רשותישי כלכ: עשן  גלאי  5.2  

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

 , כבאותע"י רשות ה דרשי י ש , ככלעליהם לרבות חיפוי/ציפוי  ,כיבוי ובטיחות אלו  וי,גיל  סידורי קנת * הת  

 ת.ישות תיכנוניו דרקום אחר עקב מי ב יותקנו אך מנו ו שיסו , ו/אכנית המכרבתו  יוצגו  כרחלא בה   

 

 

 ות:בודות פיתוח ושונע .6

 יה חנ 6.1 

  1: מספר מרתפי חניה פים. המרת ומותבק לפי היתר הבניה. למגורים : הכל מקומות חניהך ס 6.1.1   

 בניה. ות היועצים והיתר ההנחי לפי(: )לפרט קום אחרחניות במ גרש;: בתחום המכולם   

  ו /או על פי הנחיות היועצים והחברה לפי היתר  עבור מסחרוח חניות עליות בפית,  -1עי רקון תת קלמגורים בחני  הי חני                                

כל בכפוף להנחיות יועצת  ה .המכרכמצוין בתוכנית : וםמיק היתר הבניהלפי : חניות מספר: יש, ם )פרטית/משותפת(לנכי חניה  6.1.2  

 . יהתר הבנוהיועה  התנ

    

  : יש.מערכת תאורה יכל.לפי הנחיות האדר  ,ב(שא/משול)רגיל/ד בטון/ אבנים משתלבות :א מקורהחניה ל ר רצפתגמ 6.1.3  

 .2.11ראה סעיף : קורהמ ניהחה תרצפגמר    

 יש. : כבישגישה לחניה מה 6.1.4  

 כנית המכר. בת: לפי סימון וםיקמ .3' מס בדף  אחת לפי ההסכם ולפי המצוין  יהנח: המספר חניות לדיר 6.1.5  

  ת החברה.פי החלטו/או ל אין :לחניהבכניסה ום חסמ 6.1.6  

    

 פיתוח המגרש  6.2 

 ת ניו החיצ הרחבה .יןיבנל  ניסההכ למבואת עד במהרחו חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש תחוםב ית:ניצו ה חבת כניסרח    6.2.1 

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח לצידו מלווה ןנוגי בעל ומואר,  ]יןיבנל הכניסה מבואת בוחבר חותלפ[ וצף מר  כניסה שביל תכלול    

 ף יהיה ככלהריצו לפי תוכנית האדריכל ,אחר ן טבעית/אב /תלבותשם מבניאספלט/ א: בטון/  : חומר גמררגותמד/שבילים 6.2.2  

 .הניתן בעל גוון בהיר   

 ית האדריכל.כנ לפי תו ,רחאבן טבעית/א אספלט/שתלבות/ מ אבנים : מרמר גחו .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

 גינון חסכוני במים בהתאם  יתוח(יכל הפאדרית וכנת)על פי  .יש :צמחיהמצורפת(.  ית)על פי סימון בתכנ.שי: ותפתחצר מש 6.2.4  

  .קלאותהחחיות משרד להנ    

 עצים   ודים בלבד )לאם רדחיה בעלת שורשישתילת צמת מותר מעל תקרת בטון )כולה(. בטון.ת ורמעל תק חצר,   

  -ולא צמחיה עמוקת שורשים   

 יש.  :ש מערכת ממוחשבולל ראכמגרש בת פשותמ שקיהה מערכת 6.2.5  

                     חלקה( כולה/ה תקר מעלחצר, ) לא מתוכננות דירות גן :לחצר מחדר יציאה ;אין דירות גן :ה לדירת הגן חצר, צמוד 6.2.6  

  

 , (חות וכו'שו רת,צנים, ב/זמר)ל חוחל ,ביוב ומיםמה/ות, גז, יתכן גיש:  לדירת גן  דהמו בחצר הצכות משותפות, פירוט מער 6.2.7  

 (.כרהמת בהכרח יוצג בתוכני ושלא  ןהעניי י)הכל לפ כיבוי קשורת,תחשמל,    

 ת  ספנויציאה  ככל שיש מ'. 2.5ובעומק לפחות של  מ"ר. 7-פחות מלא ש, בשטח : יגן ת הודה לדיר ר הצממשטח מרוצף בחצ 6.2.8  

 ס"מ מכל צד.  30פתח היציאה בתוספת  ברוחב ולפחותמ'  1.20 שלימלי נ מיהיה משטח מרוצף בעומק לחצר הפרטית י   



 יה מותנה בהיתר בנ
 מפרט נערך לפני קבלת היתר  

 רק ע"י רשויות התכנון   וכפוף לשינויים 
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 יות.  לפי היתר הבניה ודרישת הרשו   ר:חומ: ות של המגרש/חזיתר בגד 6.2.9  

 . ולפי קביעת החברה  לפי תוכנית הפיתוח המאושרתבגובה ממוצע    

 . אין(: לקהבח קומה פתוחהולשת )מפ ם ת עמודי קומ 6.2.10  

 

 ותפותשמ מערכות .7

 גז:  מערכת 7.1 

תואר  המ וםובמיק ,, בתאום עם חברת הגזזג כליאו מי ו/  קרקעי -תת גז י/ברצו צעותבאמ סידור מרכזי הכנה לאספקת גז:   7.1.1  

ת  וזיק  נהתינת  במידת הצורך מקומית.ה  ותשות הרשעפ"י דרי ו/או ר שיקבע ע"י החברהרש או הבניין או במיקום אחהמג בתוכנית

 לות חברת הגז.בבעינם ה ,אמורכו/או מיכלי הגז את כי צובר/י הגז בהר בזמו תה. ותחזוקגז ה צנרת תנחלה הנאה

 ;ש: י מרכזי לדירה ממקורנרת גז צ 7.1.2  

 (3.6 )סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. גז בתוך הדירה צנרת אספקת 7.1.3  

 

 :יבוי אשלכידורים ס 7.2.

 י והנחיות יועץ הבטיחות. ות הכיבו"י רשע שידרשכל כ :ותגמדר  י /רכת להפעלת לחץ בחדרמע 7.2.1  

 חות.והנחיות יועץ הבטי בויע"י דרישות רשות הכי כל שידרשכ :םבמבואות/פרוזדורי ן ת עשניקערכת לי מ 7.2.2  

 . יחותיבוי והנחיות יועץ הבטע"י דרישות רשות הכ רשככל שיד :ספרינקלרים(מתזים ) –אוטומטית מערכת כיבוי  7.2.3  

 . ותוהנחיות יועץ הבטיחבוי הכית רשות : יש. לפי דרישורגזי כיבוי ותכולתן לרבות א  כיבוי  עמדות 7.2.4  

 ות יועץ הבטיחות. רשות הכיבוי והנחי  ע"י ככל שידרש גלאי עשן: 7.2.5  

 םי משותפ חיםי בשטו יב כ וי )הידרנטים( וארונות, ברזי כיב אש כיבוי ו  י גילו ותמערכת, לרבות כל סידורי הכבאו ה: הער     

 כבאות. מיקום וכמות לפי דרישות רשות ה ים,פרטי  או     

 ות יועץ הבטיחות. חיע"י רשות הכיבוי והנ ככל שידרש: םבחניוני ורור מאולץ או  7.3 

 שם ג ,מים רן מעבי האוורור חשופים ויתכהנחיות יועצים, פתח פגודל ע"ורור במיקום וח מתוכננים פתחי אובפיתו: חי אוורור בחניוניםפת

 ת. קי ורות חלמק האוורור ות הממוקמות מתחת לפתחיו כן החני כמר. ווא

 אין. : )להזנת הדירות( מרכזיתר י מערכת מיזוג אוו 7.4 

 . יןא  בחדר/ים לשימוש הדיירים:מערכת מיזוג אויר  7.5 

    הכניסה דלת דיל קרקעה  תבקומ מוקמוי הדואר תיבות מיקום: לדואר שגוי. 1בית, ה לוועד 1לכל דירה,  :רתיבות דוא 7.6 

 . 816י"תו  ובנייה תכנון קנותת לפי םלומיניוא חזית בעלות ויהיו  ,בנייןכל  ל   

 : מיתקנים אחרים 7.7 

נוי  אוורור פי  ייתכנו מפוח  ותפים(,ש מבחלקים )ערכות תאורה מאגר מים, מ טרפו(,חדר שנאים ) ת מים,ומשאבו מערכות סניקהנרטור, ג  

 .)באם יהיו( וכו' ייןסמוכים לטובת הבנ םבבנייניאו  ים,סמוכ  ניםי לטובת בניאו /בבניין ו יםכלל הדיירשימוש ר/ים לחד גות,רדר מדעשן בח

 והיועצים. המתכנניםת תוכנילפי  :מיקום וכמות

 למערכות תשתית  חיבור המבנה .8

 ת.שות המקומי יות הרפי הנח ל: חצרל  נפרד מונה מים: יש; לבית שי ראמונה מים : יש; זי מים מרכחיבור לקו  8.1  

 יש.   חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 אחריות ועל חשבון הקונה. , אשר בנהמו לל התקנת ולא כ; יש. חשמלתאם להוראות חברת הבה ,יין לרשת החשמלבור הבנחי  8.3  

 . ' הטלפוניםרה לחבור הדיבחילל וכ: לא ן והבניה )בקשה להיתר(תכנו התאם לתקנות ה ב :לפוניםבניין לרשת הטהכנה לחיבור ה 8.4  

   (.3.7.10 בד )ראה גם סעיף הכנה בל .אין (:רנטאינט/הי )טלוויזקשורת חיבור הבניין לרשת ת 8.5  

 ם בפועל עבודות שביצועשה. כימחיר הרב כלוליםישה, כים, ניקוז, דרכי גומ: כביש, מדרכה, קירות תשגובל במגרה יתוח כללי פ 8.6  

 החברה. אחריותאינם ב יתקומ מרשות היעשה ע"י ה  
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 : מתקן/ים לאצירת אשפה 8.7 

 . מגורים()בקומות ה, : ישקומתי  )שוט( ופתח אשפה ת מצנח . יש: הזור אשפקום למחמי   

 הבניה.  נית ולפי היתרמכולה או דחס: אשפהר בחד                               

 .נחיות הרשותיה והי, ע"פ היתר בנהרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה   

 

 ין(. לפי העני)למגורים ו/או למסחר  שותףוש מרכ .9

 : ותףר הרכוש המשתיאו  9.1 

 ם. ית יועצחיו או לפי הנ/ואין : ת חניה משותפיםמקומו  9.1.1   

 . אין: (חלקית פתוחה עמודים,ו  ה)קומת כניס לקיתח קומה מפולשת 9.1.2   

 .חסנים למסחר כמו כן יתכנו מ, רהת בחבלטהח ילפ: ים לדירותמחסנים שאינם צמוד  9.1.3   

  יש: ת כניסהי( בקוממבואה )לוב  9.1.4   

 יש.  : תקומתי  )לובי(אה מבו  9.1.5   

 . 2(: )מספר בבניין  חדרי מדרגות 9.1.6   

  .3: בבניין תיו מספר מעל; : ישמעליותיש; : יתפיר מעל 9.1.7   

 יש.קנים על הגג: י מית דהחלק התפוס על י פחות: לותףמשגג  9.1.8   

 "דים.ממ -וגנים דירתייםים ממרחבבדירות יש  אין. :ט"ק/ מקלממ 9.1.9   

 . אין: משותף דודים חדר 9.1.10   

 רשות מוסמכת  ש תדרואחר ש ןמיתק כלו,  ריותולאמערכות ס :( כגוןשותפותמ ו/או: יש מערכות טכניות )פרטיות גמיתקנים על הג 9.1.11  

 ין. דעל פי כל ה   

 . יש;  שטח ללא גינון  יש.: שמי המגרושטח פתוח בתחו  חצר 9.1.12   

 פה  אש חדריוחדרים טכניים,   קשורתכות לרבות תדרי מערח: ותףינם רכוש משבית שהם של הספי וחלקים נו  מיתקנים 9.1.13   

  המכר. בתוכניות תף משו ם כרכושסומנימהרט זה, במפקים אחרים כמפורט בפרו   

 

 ותף: כוש המששאין להוציאם מהר (מיםיבאם קי) ים/קחל 9.2 

 )מילוט(. ,ותי מדרג/חדר 9.2.1  

 .קומה טכנית 9.2.2  

 תפת.לחניה משו  גישה 9.2.3   

 ניסה. לובי בקומת כ 9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 גג.העל  שותפים(המ) םוני נים השיתקדרגות אל המגישה מחדר מ 9.2.6  

 חדר מכונות.ת אל ו גישה מחדר מדרג 9.2.7  

 . )משותפים( כני/יםם טובי קומתי לחדר/י מל  ת או ר מדרגו גישה מחד 9.2.8  

 .על הגג תפיםמשו  ניםל ידי מיתקתפוס עה –גג ק החל 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 רות(. בדיבים מוגנים יש מרח -)אין .מקלטממ"ק / 9.2.11  

 . חברה כרכוש משותף י הו ע"שיוגדר ככל, חדרים טכניים וחלקים ניםומחס  תמות חניון למעט חניות פרטיו וק: רחלק אח 9.2.12  
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 בית משותף  9.3 

 בית  בית משותף או ברה בק המכר דירות(, המוכר דיחו –)להלן  1974 – דל"ות(, התשר )דירוק המכלח 6ף סעיבהתאם ל א()  

 המצוי  התקנון של   הבית מבטל או משנה הוראה יל עלחחל על הבית או שבדעתו להן שו ף והתקנבית משותשם כלהיר  המיועד    

 ; ואלה העניינים:אותו עניין  ר פרטים עלהמכ חוזהלצרף לרט או ול במפלכלהלן, חייב מן העניינים המנויים ל המתייחסת לעניין    

 המשותף; צאת חלק מהרכושהו (1)    

 הצמוד לדירה;  ותף ש רכוש המל החלק ברו ששיעו (2)   

 ים בקשר אליו; בם המחויבשירותישתתפות בהוצאות הבית המשותף וור ההעשי (3)   

 ף; המשות  ביתבר ניהול ה סדרי קבלת החלטות בד (4)   

 המכר דירות;  לחוק)א( 3בדרך האמור בסעיף   חר שקבע שר השיכון בצועניין א כל (5)   

 ב  שהתחיי על אף האמור בחוזה המכר, כמי  אוהו,רקטן )א( י  המנויים בסעיף ים נמהעניי  על ענייןטים סר פרמוכר שלא מ )ב(  

 ותף.  המש ו על הביתלגבי אותו עניין יחול יהוראות התקנון המצו ש    

 

 ירה: ברכוש המשותף הצמוד לדשל החלק יעורו ש 9.4

   .שויותבהתאם לדרישת הרכפוף לשינויים ן ובבהתאם לחוק המקרקעי 

 

 ת בדבר ניהול הבית:לטו חקבלת ה סדרי  9.5

 . 1969 -י הקבוע בחוק המקרקעין התשכ"טעל פ היהי 

 

 :ליו בקשר אים תים המחויבת הבית המשותף ובשירו ו עור ההשתתפות בהוצאי ש 9.6

 . המשותף בית שום הון שירשם, עם רינ ובהתאם לתק ותוסמכהמ  בהתאם לדרישת הרשויותקעין ובכפוף לשינויים חוק המקרהתאם לב 

 

 :שיוחזרו לרכוש המשותף(או /ו )קים המוצאים מהרכוש המשותף החל 9.7

 ב  יות המצ"ם בתוכנ ם אשר מסומנימהרכוש המשותף השטחים הבאי יוצאו, םבהסכאמור בעניין זה גרוע מהמבלי ל      

   .המכרו/או מצוינים במפרט המכר ו/או בהסכם       

 החברה. של י קביעתה לפ ,שותף מרכוש היוצאו מה ,שטחי המסחר .א

 .ברהשל החה משותף לפי קביעתית הירות בבצמדו לד והמגרש מוצאים מהרכוש המשותף וי חום בתהחניה ש עמדות .ב

 החברה.  של לפי קביעתה דו לדירות שבבית המשותף מהרכוש המשותף ויוצמאו ים יוצהמחסנ .ג

 לעיל(.  9.2.9יף מור בסעלק כאסות וגגות )למעט החמרפ .ד

 המשותף.   רכושמהמוצא  ל שיש במגרש()ככ יםשנאדר הח .ה

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ות הבית המשותף. ציגם נוספים שיועברו לקונה ולנמסמכי ספח א' נ

   .ות כלליותהער נספח ב' 
 . םזיכויי בלת ט      'נספח ג

 ________________ _____________ ___ _ ______________ _ 

 חתימת המוכר תאריך חתימת הקונה
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 יגות בעלי הדירות צנה ולנברו לקום שיועמסמכים נוספי – 'נספח א 

 
 חלק בלתי נפרד של המפרט:תוכניות אלו יצורפו כ 10.1  
 דירה. השל )חיצוניות(  כלליותשל כל חדר ומידות  מידותהכוללת  1:50 -א קטן מ מידה לתכנית הדירה בקנה  10.1.1   

 המשותף בקומה.  הרכוש ת סימוןהכולל  1:100 -ן מלא קטקנה מידה רה ב דיה את ת הקומה בה נמצניתכ 10.1.2   

 קומה. בללת סימון הרכוש המשותף הכו 1:100 -נה מידה לא קטן מתכנית קומה טיפוסית בק 10.1.3   

   תף והמשת סימון הרכוש ללכוה 1:100 -דה לא קטן מרתף בקנה מימקומות ה/ קומות מפולשות; תכניות קומת כניס 10.1.4   

 . 1:200מידה   בצילום מוקטן לקנה ף ריתן לצת אלו נתכניו ירתיים מוצמדים;ושטחים ד    

 . 1:100 -מ  ית קומת גג בקנה מידה לא קטןתכנ 10.1.5   

ת  תפמשו צרחוללת סימון הכ 1:250דה יבקנה מבלת היתר בניה ת לקרש כפי שהוגשה לרשות המקומיית המגתכנ 10.1.6   

 ינות צמודות. וג

 

 דין לרבות על פיבהתאם לכל ימור, שיש למסור ת ולחומרי הגורכהמע ללכ מושושי וקהות תחזירה יינתנו הוראמסירת הד בעת 10.2  

 דירות בעניין:  חוק המכר   

 רה על גימורם. וטפות לתחזוקת כל רכיבי הדיולות שפע )א(   

 אוויר,  מיזוג מערכות בטיחות, מערכות ת לרבוה ר בדיירות המותקנות הש תכומערשל  חזוקה מונעת קה כוללת ותותחז ב()   

 יוצא באלה.כות אלקטרומכניות וכרמע   

 יות, אם נדרשות. אפיון ביקורות שוטפות ותקופתתדירות ו )ג(   

 רת קשר. צילין לפו ר טספק ומספצרן/רבות שמות ילדירה, תקנים בומערכות המו ני ותעודות אחריות של ציוד פרט טכמ )ד(   

 

 הגימור של  של המערכות וחומרי תחזוקה  תכנית והוראות   נייןבה בשונירה הראסרת הדדירה אשר לו נמ סור לרוכשר ימוכמה 10.3  

 עניין: בהמכר דירות  פי חוק  בות עלה למסור בהתאם לכל דין לרהבניין שיש חוב  

 ם. מורגי בי הבניין עלזוקת כל רכיחפות לתפעולות שוט )א(   

 ליות, מערכות מיזוג  מערכות בטיחות, מעת וין לרבות בבני המותקנ השירות מערכות   מונעת של זוקהתחולת תחזוקה כול )ב(   

 באלה.וצא ייר, מערכות אלקטרו מכניות וכאוו    

 אם נדרשות.  ,ן ביקורות שוטפות ותקופתיותאפיו ו תדירות )ג(   

 ת קשר. ליציר ספק ומספר טלפוןות יצרן/ ת שמבור, להמותקנים במבנהת כוערומ יודאחריות של צ כני ותעודותטמפרט  )ד(  

 מיליה. יספקומספר  ח לרבות מספר טלפוןשל הבניין, המערכות והפיתו רשימת צוות המתכננים )ה(   

 ות  טיחרת, מערכות בחשמל ותקשו ,ניטריתלבד של אינסטלציה סות ב( למערכות המשותפ AS MADEדות )תכניות ע )ו(   

 דירה האמור  כתב ולפיה על רוכש הבהנחיה אמורים מכים ההמוכר יצרף למס ובפיתוח. מבנהב תניוערכות אלקטרומכומ   

 מיד עם מינויה.מונה( בעלי הדירות )הראשונה שת לנציגות הזמנית או הקבועה שללמסור אותם    

 

 

   עיל, יראו החברה ל 10.3יף בסע  רטוכמפוחומרי הגימור ת כוערהמ של  וראות תחזוקההתוכניות וה לידיו לקבל  הראשוןהרוכש  סרב (1)  

 פעל  ית ו/או חב' ניהול )באם תכש/ים אחרים לרבות נציגות הבא רשאית למוסרם בכל זמן לרולעשות כן. החברה תה הבחובת כעמדה       

 בבניין(.       
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 הרות הערות כלליות ואז  –נספח ב' 

 למבנה ולדירה רות כלליות עה

   .הלמועד קבלת היתר הבנים התקפי ישראלי,קן ה כנון והבניה והתתקנות הת דרישות לפיוהמלאכות יהיו ם ריוצהמ כל .1

. מתקני   799''י תהחובה , לפי תקן ישראלי ,  בבניין יותקן מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי 2010-''ע תש( 3לאנטנות תק' ) מס'   מתקן .2

  מחובת החברה את  לפטור רשאית המקומית הוועדה''א( . אק) אליתואינדיוויד  לקליטה טנותאנ ניומיתק ''מ( אקת )נטנות לקליטה משותפ א

 . תשלום בלי חובה  ורישיד  לקלוט ניתן  יהיה דירה שבכל המבטיח אחר הסדר קיים אם החובה שידורי לקליטת  לאנטנות מיתקן התקנת

 

ימנע מכל פעולה  ירה על איטום המרתף, ו/או להלשמ ת שדרולה הנפעבכל  קוטנוועד הבית, ול  תו באמצעוצמו ו/אבע לפעול שעליו יודעונה הק .3

תי  תקופ  וביצוע ריסוס רנייםדילת צמחיה בעלת שורשים חו עיל, לרבות אך לא רק, אי שתפורט ל, כפי שיכון לאיטום המרתף סכדי  שיש בה

  .קינון חרקיםיעת למנ

( רלים )ברזלחמצנות מינוכן הת  ,"עיניים" ים,גוון, גידבדלי מרקם, גון: הטבעיות כיתכנו תופעות ובכפוף לתקנים, באבן טבעית, בריצוף וחיפוי  .4

 המקצוע  ולכללי התקינה תשורילד וףבכפ להכו החלוד  מוים דתמיבכ תואמתבטה

פולים לא יבוצע קיטום פינות בחיפוי קירות ו/או שי . אלייםש בתקנים הישרוחים )פוגות( במידות לא פחות מהנדרוי ובריצוף יעשו מרו בחיפ .5

 .)גרונגים(

ת מערכו ורךלצ ים,לכב ק,מל, בזחשת הלחבר ש,המגרה ו/או נשטח/ים בתחומי המבדרש החברה להעמיד י באם תידגש כלמניעת ספק יו .6

ובזכות  גישה, כןלצורך  ןשימוש במתקני הבניי  לרבות חופשית ם סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישהן ו/או בניינים אחרי שמשות הבניי המ

 . ואל יםין שטחבגית עד בוי מיס מתשלום םו גופים אלו פטוריכבלים. כמו כן יהי ע למעבר הקרק השימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועות

 סגורות. ות פתוחות או טים ריחות חריפים או רעילים, באריזדירתיים חומרים הפולסן במחסנים לאח ר חמוריסול אח .7

  כלל הבניין. תים  , המשררוררת ואווצנ  רות ומעברינמכות, קוורות מ יהיו תק יכול ש   "י הדייריםרכשו עשי  קיימים(,)ככל ש  םבמחסני .8

או לפי הנחיות /, ושלא יפגע בשימוש ובתפקוד  ובאופן  נים בלבדפרד למחסונ  ף המשות הרכוש  שה  מ תע  םנת החשמל למחסניהז

 . 2.1.8סעיף 

אך לא   רעהם ליצור הפלל ועלולי חנים הה, מקטי באזור תליית כביס  האוויר באם יותקנו' מיזוג  של דוד המים החמים ויח  מםמיקו  .9

 במפרט. קבועת מן הפחו

מדת בדרישות עו דות עיבוי שרמת הרעש שלהם ה שימוש רק ביחיונה, יעשי הקיר ע"ג האוו מיזו כותרופקו ויותקנו מעיס באם .10

 התקנות לרעשים ומפגעים. 

נת  שות הקונה וזאת על מהדירה לר דתהעמ ות מעתשוננים הראשה  פחות בשלושופן תכוף לגן, באהמו רחב כי יש לאוורר המ חשוב להדגיש .11

 .הנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגןפק מבטן האדמה והמו חצץ(,ם )גטיבאגר אימצלהול דון אשר עללסלק שרידי גז רא

  חסניםמ יות,חנ  ,ותגינ , כגון םייבשטחים פרט אשר יעברו מבנה ויירים ב ת המשרתות כלל הדרת או מערכות אחרווב או צניתכנו שוחות בי  .12

 . יקטהפרו ועציני ויהחלטת מתכנומיקומן יקבעו עפ"י פסות פרטיות, מספרן ומר

כלל יקורת, השייכים לוכד'( וכן פתחי ב ב, ניקוזעוברות צנרות )מים, ביואו המחסן או החניה, יתכן ודירה, ה תרות ובסמוך לתקר קי ,ברצפה .13

 .  ים משותפיםמהווים חלקיין, והבנ

 צוף זה.ברי קיעותלש רוםים לגעלוללבת" י "אבן משתסיעה המרוצפים באריחעברים ואפילו דרכי נשבילים, מ ל ים עים כבדרכבבנסיעה  .14

 ענה. לא תיפגרה זכויות הרוכש ובכל מק הרשויות. או אישורינויים במספר מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/ יתכנו ש  .15

 . חניה תת קרקעיים, למרתפי מ()גפ"מימני פח עים בגזנמוה לרכבים הסורה הכניסא .16

 טחים פרטיים או משותפים במרתף/ים. בש ימני )גפ"מ(,פחמ בגזל ופעהמ מתקן ן כללאחס  התקין ו/אווסף חל איסור חמור לבנ .17

 היא חומר  יש להביא בחשבון שהאבן(, ...2חלק  5566)מתוך ת"י  -המשותף/פרטי( בשטח יותקנו)ככל ש טבעיתאריחי אבן  .18

  רכתבמע שיםשמהמ ם אריחית או ההלוחווון ג ר בתקן זה....בנוסף נאמ. וון ומרקםגידים והבדלי ג מים,ות בו ניטבעי, שעלולים להי

 .הנשמרים למטרות תחזוקה או האריחים לבין הלוחות רצפהבש חיםו האריאלוחות בין השוני בגוון ה משתנה עם הזמן, ולפיכך יהיה צפהר

    ורו אישו/א ר בנייהתיפוף לההדייר ועל חשבונו בכ י "יוצב ג'קוזי שיסופק עתכן ו יי  15,16,17ות מו קב ותדיר שבמרפסת שמ . .19

הדייר לפעול לפי  יות באחר ים ו/או אחר לפי החלטת החברה.או היועצ/י החברה וושר ע"מיקום שיא , ב  לטת החברההחי ו/או  לפ ציםועהי  

 ההנחיות/תקנות בטיחות 
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שלם , לא  והר רה כבט המאפשר בחיפריפי המעיף מסעם הרוכש התקדמה הבניה כך שסמען הסר ספק, במידה וטרם חתימת החוזה על .20

 לא תהיה כל טענה בעקבות בחירת הקבלן .  הקבלן יבחר מתוך אחת האפשרויות בהתאם לשיקול דעתו . לרוכשה . בחיר תתאפשר

ת  ה הוראו[תגברנ11.12.2017 – 12דורה ]מפרט מחייב מחיר למשתכן מה 1ט להוראות נספח ג'במקרה של סתירה בין הוראות המפר . .21

 יןבכפוף לכל ד ח,הנספ

 . ההוראותתגברנה -לעיל המפרט לבין )להלן:"ההוראות"( המכרזאו / ו הדין הוראותאו /ו  החוזה ראותהו ןבי רהסתי של במקרהן, כמו כ  .22

 ת הנדרשות ובמרווחי הגישהע במידוקבלת החזקה(, עלולה לפגולאחר ה )הקוניטריים ע"י החלפת כלים סנ - ייםכלים סניטר .23

 .  3חלק  1205  יבת"אה( ואות למתקני תברו אלו כאמור בהל"ת )הור םנימליים לכליהמי

 

שרמת הרעש  וש רק ביחידות עיבוינה, יעשה שימקוה אוויר ע"ימיזוג ה ות פקו ויותקנו מערכבאם יסו - וירתקנת מערכות מזוג או ה .24

תחת  ת, וכן בולמי רעידות מ היחידה ממוק ם בוממפוח פליטת אויר חם במקו מ' 1.5, במרחק של dB55( Aעל ) תעלה לא שלהם

 ים. רגלי המתקן/ 

גורות,  לו קיימות ]חשא ל מערכות ככמיקום  בוןויר, יש לקחת בחשלות מיזוג האו לצורך מעבר תע - וירג או תעלות למיזו   תקנתה .25

 למצב החדש( וכו'[. אמתם הת  רבותה, מתזים )לעמודים, תאור

בכל מקרה של  וי אש.ב כי נחיותבע לפי הים(, נקזי כיבוי אש )ספרינקלר ומתי עשן/אש ום מערכות גילו מיק - עהוהתרוי רכות כיבמע .26

 היעזר ביעוץ מקצועי. יש לחסימתם, בות צורך בשינוי מיקומם או בעק

מסרו  אשר ים, רביירז באריחים אישור החברה )בכתב(,שימוש, שלא בל כ אין לעשותאחריות וה  בתקופת הבדק -אריחים רזרביים  .27

 חזוקה. ך תמרת, לצור לקונה למש

ל זה, לרבות  לשאת משק צות/תקרה ירות/מחיה מוקדמת באשר ליכולת הקחקיריבת י וזי במרפסות, מחמבט ג'קא התקנת .28

  המוגן, חבמרלאוורר ה יש - ק(ממ"אוורור המרחב המוגן )ממ"ד/כך.ר ביעוץ מקצועי לשם היעזל זה האביזרים המתאימים לביצוע

ל ר עלוידי גז ראדון אשק שרת לסלת על מנקונה וזאת הדירה לרשות ההעמד תנות מעהראשו  םהשנין תכוף לפחות בשלוש באופ

 המרחב המוגן. שוי הבטון שמהם עופק מבטן האדמה והנמצא בקירות רגטים )חצץ(, המלהימצא באג

בעת  בקומה דייריםהכלל חיצוני אשר ישמש את ילוץ ח ן/דלתלו ח ין, ימוקםמה בבניקו יתכן ובאחת מהדירות בכל - ילוץ חלון ח  .29

יקבע סורג קבוע בפתח זה, מתחייב כי לא י  דלת החילוץ,/חלון אותה רכש ממוקם דירהאשר בהקונה, ומילוט. רום לצורך מעבר ח

 ון/דלת החילוץ. ת המעבר בדירה אל חלשר אעת חירום יאפוכי ב

יט,  לט ו/או גרנולטון, אספ ון כי רצפות בשבקחת בחיש ל - וכו'( יליםשב )מיסעות, מעברים, ל חומרי גמרע ותפעות ססמי הש .30

פגע ק יודגש כי אין כל מת ספת אלו. למניעולכן יתכנו סדקים זעירים ברצפוות ו/או תרמיות תזוזות ססמימ עיטבפן מושפעות באו

 המקצוע  ולכללי נההתקי תשולדרי בכפוף  הכול חומרים אלול ית, האופיינ בעית זוה טבטיחותי ו/או תפקודי בתופע
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   ם וייזיכטבלת   –' ג ספחנ 

 
 רות מיוחדות הע

 11.12.2017   - 12רה דוכן מהי והשיכון, מחיר למשתבמפרט המחייב של משרד הבינוהינם אך ורק הנדרשים יים אלו זיכו יכוז ר .1

 מ.  לעיל כוללים מע" המחירים הנקובים  .2

 

 :  אמקר

 יחידה.   -ח'י

  ך.  מטר אור  -מ"א
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