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 פרויקטים בע"מ   נתיב ש. גר
 חברה ה שם

                      

 10משהב"ש מהדורה   
 02.11.2021תאריך עדכון:    

 נתיב מודיעין מורשת  שם האתר: 

  
 חדרים  3 מס' חדרים: 

  
 B3 :מדגם דירה  

  
 6,8 : מס'דירה  

  
 5,6 : מס' קומה 

  
 1 בניין מס': 

  

 1 מתחם: 
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 תוכן עניינים 
 

 פרטי זיהוי פרק א.   
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   : 2סעיף               

 .יהוחנ  סןח מן, בבניי מיקום הדירה  : 3סעיף                
 אור הדירה. ית   : 4סעיף               
 חישוב שטחה. ואופן  שטח הדירה  : 5סעיף               

 (. 6.1-6.7ואופן חישובם )  ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה או המוצמדים פרוט שטחים נוספים   : 6סעיף               
 . (ג-)א סטיות קבילות  : 7סעיף               

 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.   : 8סעיף                
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.   : 9סעיף               

 
 ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהיאור הבניתפרק ב'.   

 
 . (1.1-1.6) של כל קומההבניין, הקומות ויעודה  אור י ת   :1סעיף                
 . (2.1-2.19בניין והגמר )י הר ומח   :2סעיף                
 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים. י ת   :3סעיף                

 גובה הדירה.            : 3.1סעיף 
 הצמודים לה.  ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2)טבלה   : 3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ורחצה )  ארונות מטבח  : 3.3סעיף 
 . היסבכ ית מתקן לתלי  : 3.4סעיף 

 רשימת דלתות, חלונות ותריסים.  ,(3)טבלה   : 3.5סעיף          
 (. 3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( מתקני תברואה )כלים, ,(4)טבלה   : 3.6סעיף          
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   : 3.7סעיף          

 (. 4.1-4.9) הרבדי מתקני קירור/חימום    :4סעיף 
 . (5.1-5.3בדירה, במחסן )סידורי כיבוי אש ובטיחות    :5 סעיף
 . פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

 (. 6.1.1-6.1.6חניה )  : 6.1סעיף   
 (. 6.2.1-6.2.10פיתוח המגרש )  : 6.2סעיף   

 .מערכות משותפות   :7סעיף 
 (. 7.1.1-.7.1.3ז )מערכות ג  : 7.1סעיף   
 (. 7.2.1-7.2.5וי אש )כיבלם ירדויס  : 7.2סעיף   
 חניה.   תפי ץ במרולאוורור מא   : 7.3סעיף   
 מערכת מזוג אויר מרכזית.   : 7.4סעיף   
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף   
 דואר. תיבות   : 7.6סעיף   
 וספות. משותפות נ מתקנים ומערכות   : 7.7סעיף   

 (. 8.1-8.7ת )ישתת  כותחיבור המבנה למער  :8סעיף 
 . רכוש משותף  :9סעיף 

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )י ת  : 9.1סעיף   
 ( 9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  : 9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  : 9.3סעיף   
 המשותף הצמוד לדירה. חלק ברכוש שיעורו של ה  : 9.4סעיף   
 הבית.    החלטות בדבר ניהוללת בק  ירסד : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.   : 9.6סעיף   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.   : 9.7סעיף   

 
 נספחים

 
 המשותף.   מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית נספח א' 

 . הערות כלליות פח ב' סנ
 ים. כוייז ת ובלאנספח ג'   ט
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 חדרים  3 מס' חדרים:  נתיב מודיעין מורשת  שם האתר: 

 3B : מדגםדירה   

 __ דירה מס':   

 __ : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ חניה מס':   

 1 ין מס': יבנ   

 1 : ס'מ מתחם   

 

 כר" "מפרט מ

 1974  – ד התשל" )דירות(,    ק המכר לפי חו

 2015-ה התשע" קון  , ותי 2008   –ח שס" ת ון ה )תיק 

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 (רה"חב"האו  ת" /"המוכר)להלן                                             .ש. גר נתיב פרויקטים בע"מ:  לחוזה בין נספח   

                                             ת.ז       :  ן לבי    

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

 

       מתאריך:   

 

 פרטי זיהוי     א.
 

   ית בהמשך.הרשות המקומ ע"י יקבע: ומס' בית  רחוב  .מודיעין: ישוב .1   

 ; 120 רש:גמ  .54 :מס' הקחל .80072: גוש מס' 1.1 

 . 2/11, מד/מק/11מד/החלה במקום:  תני תכה 1.2 

 

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

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר  2.1

 . 29.03.2017: תחילת תקופת החכירה.  98 תקופת החכירה:  2.2

 

 ( רה"די "ה)להלן  דירה מס' וקומה: .3

 

  חדר, רפרוזדו ,שינה(המשמש גם כחדר  ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן הורים,  ינהחדר ש ,פינת אוכל, מטבח ור,ר דיכניסה, חד :רהי בד .4

 . (ור)יציאה מחדר די  מרפסת שמש מרפסת שירות, ,חיםשירותי אור ,(אמבטיה) כללי רחצה
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   שטח הדירה .5

 : כללים אלה ושב לפימחה  .רמ" _ _____: שטח הדירה הוא

 קירות החוץ של הדירה. העוברים על פניהם החיצוניים של  תוך המצולע הנוצר על ידי הקוויםכלוא בה טחהש )א(

   –לעניין זה 

  בינה לבין שטח משותף  סת השמש,בין מרפהדירה לן , לרבות ביה שמחוצה להין מה לבקיר המפריד בין הדיר  –" קיר חוץ " (1)

 דירה או תוכנית אחרת.ין בלנה בי  ואמה בקו

 במרכזו של קיר החוץ; רה אחרת יעבור קו המצולע האמור מפריד בין הדירה לבין די יר חוץק שרכא

 וי.ו את החיפיר יכללהק  פנים חיפוי אבן יר עבלא גימור; בק פני הקיר –" ר חוץ פניו החיצוניים של קי " (2)

 כל המפלסים בדירה.שטחי ום כסבדירה; שטח הדירה יהיה פלס  כל מבי גלטח בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט הש (ב)

 ים והאופקיים;  המשופע המשטחיםחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)

 גות. המדרמהלך   עולה פלס  שממנוף למח יצור השט

  1970 –התש"ל נאיו ואגרות(, ר, ת )בקשה להיתת התכנון והבניה ו נבתק רש דנלם ואבחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.   –)להלן 

   דירה.נו כלול בשטח הי אשו ,בחלק ב' 9.4 : ראה סעיף וד לדירהשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמ (ה)

 

 :בלעדי  ן אופה ברי הד ים המוצמדים לדירה או המשמשים אתחים נוספ פירוט שט .6

]קירוי הכוונה למשטח מלא דמוי תקרה )לא   ות/ת השמש מקורהו /מרפס ן /מתוכה _______ מ"ר. :( 1)שמש בשטח תו מרפס 6.1

 . _______ מ"ר: בשטח, בלבד[מעל אחת  פרגולה( הנמצא קומה

 ; דת(מהמוצ חניה)יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מקום ה המכר. ניתבתככמצוין  :מקורה מס'יה נח 6.2

 )יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד(;  ______ מ"ר._ :(2)בשטחדירתי מחסן  6.3

 אין. :(3)בשטחמרתף דירתי  6.4

 אין. : בשטח ד לדירהגג מוצמ 6.5

 אין. : (4)טחשבדת חצר מוצמ 6.6

 : שטח(ו)מהות  לפרטםבלעדי יש רה באופן נוספים המוצמדים או משמשים את הדי  רים,ם/אזו חלקי /טחיםאם יש ש 6.7

 מסומן בתוכנית המכר. )יתכן ומפלס רצפת המסתור יהיה נמוך ממפלס רצפת הדירה(. ש ככל :כביסהור מסת

 

ומית והתקנון. החברה  רשות המקלאישור ה פוףרקע, בכבקומת קין בניל וני צת המכר כשטח משותף חי ומן בתוכניו על שטח המס הערה:

 וכסאות, שימשיות וצלונים וכו' בצורה ובמיקום לפי החלטתה.  ולחנותש ף,ורדוכנים, סגירת ח חרי כגון:שימוש מס תהיה רשאית לתת

 

 הערות לחישובי השטחים:  

 ווים ל ידי הקע הנוצר עצולבתוך המהכלוא  צפההר חט א ש ולדירה; שטחה של מרפסת החיצונית   מרפסת –" מרפסת שמש " .1

חיצוניים של קירות הדירה הגובלים  ועל פניהם הפסת של המר קים הבנוייםוץ או המעקירות הח העוברים על פניהם החיצוניים של

 במרפסת.

ף הרקיע כפו  אורל או /ולשמש  אשר מידת חשיפתה ו בחלקה, חשופה ו/או מקורה בשלמות א מובהר כי "מרפסת שמש" הכוונה,

 להשפיע על  כדי שיש בהלה והן מחוצה  הקרקע םי הן בתחוהרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשה תסית לשושנ בבניין יח למיקומה

 . שיפת המרפסת לשמשח

רה  יהמחסן מפריד בינו לבין חלק של ד , הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן בתוספת שטח הקירות; כאשר קירשטחו של מחסן  .2

 ר במלואו. טח הקייכלל שיף  קיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותוחב של הלמחצית הרחת שטח שמתלל רק הייכרת חא

 ס"מ;   20  , הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי מתחת לקירות החוץ בעובימרתףשטחו של  .3

כאשר קיר   של הקיר;ית הרוחב מחצשמתחת לק השטח ל ריכלי  חרתאו לבין חלק של דירה תף מפריד בינכאשר קיר המר

 ו. קיר במלוא כלל שטח ההמרתף גובל בשטח משותף יי

בין שטח החצר המופיע במפרט    5%, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטייה בשיעור של עד לכול שטחה של חצר .4

 ה.המכר לבין השטח למעש
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 סטיות קבילות: .7

 ייה ממפרט זה:אותן כסטולא יראו ות ות קבילהן סטי הלןת לוטר פומההסטיות    

   שטחה של חצר תותר סטייה גדולה  בין השטח למעשה; ואולם לענייןו 6-ו 5ן שטח כמפורט בסעיפים בי 2%של עד  סטייה בשיעור )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

    הם למעשהאבזריות ומיד  במפרטזרים האבת מויוכו ות בין מיד 5%סטייה בשיעור של עד  (ב)   

     

 . מע"ב יםלארי שטרנשיין אדריכל "(:יכלהאדר" הלן )"ל שם עורך הבקשה להיתר .8

 ם.  קריית התקשורת נווה אילן, בניין האולפני : כתובת 077-4512520 פקס:         02-5792044 : טלפון  

 office@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

  .בע"מ מהנדסים ן משולמיור   "(:המהנדס)להלן "  שם האחראי לתכנון השלד .9

 , תל אביב. 58הרכבת   : כתובת 1533-5669498 :פקס 03-5600830 : ן טלפו  

     office@ron-eng.co.il          :דוא"ל 
 

 

 יה ה ואביזר ירה, ציוד הד המבנה, הבניין,ור  תיא ב. 

 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את  ריםים אחוחלק  חרותא דירות פנימית שלם בחלוקה המוכר רשאי להכניס שינויי    * 

 . תף הבניין או שטחים ברכוש המשו  חזית   

 . הבניה תרקבלת הי עדמולפים התקות, הרשמי והתקנ  התקן הישראלי תלפי דרישו יות יהכל המוצרים והמלאכו * 

   

 נייןור הבתיא .1

:  2מתחם ו  1,2.  בניינים :1מתחם ם )רה בשני מתחמיהחב שיבנו ע"יים ניינחמשה באחד מתוך  מדורג בניין מגורים "גבוה" 1.1  

 (.3,4,5 בניינים       

ורים,  ג מו/או  רותוש  ת לחניה)המשמשו צף ת/ברמשותפו ( יש קומות תחתונות1בניינים )למעט בניין מתחת קומת הכניסה ל   

 קומות למגורים 7-9מסחר, ועוד טחי וללת גם שהכ יין,לכל בנכניסה /קעקומת קרומעל,  ו/או למגורים בלבד(,  ושרות יהחנ

 .  קומות( 9 :4בבניין  ,קומות 8 :3,5בבניינים קומות  7: 1,2בבניינים )

י, לפי החלטת רב אגפ ורכב ו/אוחד מ שותף אכבית מ שמו ויר ברההח חלטתו בשלבים, לפי הנו במקביל א הבניינים יב   

 הרשות המוסמכת. 

            

    ,םלמגורידירות  24: 4 בניין ב, דירות למגורים 22: 3 בניין ב ,דירות למגורים 20: 2 בניין ב ,דירות למגורים 11: 1 בנייןב      1.2                              

  ;םלמגוריות דיר 13: 5 בניין ב   

  

 ;לבדם בורינה למג , הכוו)*(תדירו  

 לעסק, חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -ה""דיראמר, נ" דרות"הג 1 סעיף  4197 - ד( התשל"דירות)לפי חוק מכר   )*(

 או לכל צורך אחר. 

 

mailto:office@ls-arch.co.il
mailto:office@ron-eng.co.il
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 ה פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומ – 1טבלה מס'  1.3

 

 :ע(בניין משתנה עקב המבנה הטופוגרפי של הקרק כלל הקומות )כינוי  ניםלכל הבניי  ברצף/תו ותפ מש עוקרק תחתונות קומות     

 ור יאאו ת כינוי

 מהוק

מעל  תחת/קומות מ

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

: קומת הכניסה  1בניין 

 לבניין

  הקומ :2,3,4 בניינים

 תחתונה

 קרקע : 1 בבניין 

 -2: 2ן בבניי

 -3: 3ין ני בב

 -4: 4בבניין 

--- 

קומתית,    -מגוריםל  :1בניין   מבואה 

חדרמ לחד  ,מדרגות   עלית,  רווחת  ר 

 מחסנים, חדר אשפה.  ם, יירי הד

מעלית, חדר   קומתית,מבואת   -מסחר

שטחים למסחר )בחלל גבוה(,    מדרגות,

 חדר אשפה. 

תקשורת,  חדר חשמל /פרוזדור,   -כללי 

  ממפלס  )נמוך  רפו(ם )טחדר שנאי 

  טכניות  ומערכותמתקנים , פירים  קע(,הקר

ישת  לפי דר )למגורים ו/או למסחר(

   ת.שויו ם והרני כנהמת

מבואה קומתית, מעלית,   :2,3,4 ניםבניי

מתקנים ומערכות  פירים,  חדר מדרגות, 

לפי דרישת    )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 שויות. המתכננים והר

ות,  מיסע  , ועיםאופנ חניות   חניות,  כללי:

 ם, למפוחי חשמל  חדר מחסנים,  ,עבריםמ

ורים  )למג מתקנים ומערכות טכניות פירים, 

ם  כנני רישת המתי דלפ  חר(למס   ו/או 

 והרשויות. 

 

מיקומם הסופי של המתקנים  

והמערכות בקומות השונות יקבע  

 לפי החלטת המתכננים. 

ות  יתכן ומערכות שונות הממוקמ 

  וכים סמ םי בבניין ישרתו גם בניין/ 

כים  ים סמויין/ בבנ ימוקמוו/או  

 יין. ו הבנ וישרת 

 

 

 

 

 

 

 

 . , משטח גזם צובר גז  בפיתוח:

 

 

 

 התחתונ הקומ

 -1: 2ן יני בב

 -2: 3ין בבני 

 -3: 4בבניין 

 -4: 5בבניין 

 2: 2,3,4בבניינים 

מבואה   גן(, ) מגורים: 2,3,4בניינים 

מדרגות, חדר  ,קומתית, פרוזדור, מעלית 

  )למגורים תטכניו   רכותומע  מתקנים  פירים, 

תכננים  רישת המלפי ד  ר(חו/או למס 

 והרשויות. 

חדר   ת,לי מע  , תיתמבואה קומ: 5בניין 

מתקנים ומערכות  ,ירים מחסן, פ ות,מדרג

לפי דרישת    )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 המתכננים והרשויות. 

,  חניות, חניות אופנועים, מיסעות  כללי:

  םי תקנ מעברים, מחסנים, פירים, מ

   למסחר( ם ו/או גורי )למ יות טכנ ות ערכומ

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

  מת הכניסה: קו2בניין 

 בנייןל

ה  קומ :3,4,5ם יניבני

 תחתונה

 : קרקע 2בבניין 

 -1: 3בבניין 

 -2: 4בבניין 

 -3: 5בבניין 

 2: 3,4בבניינים 

 1: 5בבניין 

  -ת כניסה )לובי ואמב -מגורים :2בניין 

  ים,פרוזדור  ת, קומתי   בואה(, מגבוהבחלל 

חדר לרווחת   ,ות רגחדר מד מעלית,

חדר   מחסנים,  חדר עגלות, הדיירים, 

   .( גבוה)בחלל  האשפ

)בחלל גבוה(, חדר   למסחר ים טחש -מסחר

 אשפה )בחלל גבוה(. 

חדר חשמל /תקשורת )בחלל גבוה(,   -כללי 

ם  גורי)למ  מתקנים ומערכות טכניותפירים, 

ים  תכננת המלפי דריש ו/או למסחר(

   שויות. והר

  מבואה קומתית, , מגורים  :3,4נים ייבנ

ם  קני מת פירים,מדרגות,  לית, חדר מע 

   מסחר(או לגורים ו/)למ יות נ כות טכומער

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 
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 ור יאאו ת כינוי

 מהוק

מעל  תחת/קומות מ

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

  ,מבואה קומתית  גן(,) מגורים : 5בניין 

  מחסן, פירים,מדרגות, לית, חדר מע 

או  /)למגורים ו ת טכניות ומערכו  מתקנים 

 שויות. והר  תכננים ישת המי דרלפ   ר(למסח

,  מיסעות, מעברים ,חניות  :חרמס

ות,  רגמדחדר  ת,לי מע  ,פרוזדורים 

 . םסני חמ

ר משאבות )בחלל  ים וחדמ גר מא כללי:

גבוה(, חדר חשמל למפוחים, פירים,  

)למגורים ו/או   ומערכות טכניות  מתקנים 

 כננים והרשויות. לפי דרישת המת   למסחר(

ניסה  ת הכ קומ :3בניין 

 בנייןל

מה  וק: 4,5נים בניי

 התחתונ

 : קרקע 3בבניין 

 -1: 4בבניין 

 -2: 5בבניין 

 2: 4בבניין 

 1: 5 יין בבנ

  -מבואת כניסה )לובי  -וריםג מ :3בניין 

  פרוזדורים, קומתית,   גבוה(, מבואהבחלל 

חדר לרווחת   מעלית, חדר מדרגות,

מחסנים, חדר   ת,חדר עגלו  הדיירים, 

   .( גבוה)בחלל  אשפה

וה(, חדר  ר )בחלל גבשטחים למסח -מסחר

 גבוה(. ל אשפה )בחל

(,  בחלל גבוה חדר חשמל /תקשורת ) -כללי 

)למגורים   כניותות טים ומערכ קנתמם, פירי 

לפי דרישת המתכננים   ו/או למסחר(

   והרשויות. 

  מבואה קומתית, , מגורים : 4,5בניינים 

  פירים,  מחסן, מדרגות,לית, חדר מע 

ו/או  ורים )למג ת כניו ות ט מתקנים ומערכ 

 ים והרשויות. מתכננישת הי דרלפ   (למסחר

  ת כניו כות טומער פירים, מתקנים  כללי:

ישת  י דר לפ  ו למסחר(ו/א רים )למגו 

 המתכננים והרשויות. 

: קומת הכניסה  4בניין 

 לבניין

 קומה תחתונה : 5בניין 

 : קרקע 4בבניין 

 -1: 5בבניין 
 1: 5ין בבני 

  -בי סה )לו כני  ואתבמ -מגורים :4בניין 

  פרוזדורים, קומתית,   הוה(, מבואבגבחלל 

חדר לרווחת   מעלית, חדר מדרגות,

  נים, חדר מחס  ות,חדר עגל הדיירים, 

   .)בחלל גבוה(  האשפ

שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר   -מסחר

 אשפה )בחלל גבוה(. 

חדר חשמל /תקשורת )בחלל גבוה(,   -כללי 

ים  ר מגו )ל מתקנים ומערכות טכניות, פירים

נים  מתכנ רישת הלפי ד סחר(או למ/ו 

   יות. והרשו 

,  לית מע  מבואה קומתית,, מגורים : 5בניין 

  תקשורת,/ מל שר חחד , גותמדרדר ח

)למגורים   מתקנים ומערכות טכניות ים, פיר 

לפי דרישת המתכננים    ו/או למסחר(

 והרשויות. 

: קומת הכניסה  5בניין 

 לבניין
 1: 5בבניין  : קרקע 5 יין בבנ

  -י יסה )לוב מבואת כנ  -מגורים  :5ן ייבנ

  פרוזדורים, קומתית,   מבואה ה(,גבו בחלל 

  וחת לרו  חדר רגות,מעלית, חדר מד

מחסנים, חדר   ,גלות חדר ע  ם, ירי הדי 

בחלל גבוה(, מרפסת שמש  ) אשפה

   משותפת.
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 ור יאאו ת כינוי

 מהוק

מעל  תחת/קומות מ

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

שטחים    מעלית, חדר מדרגות, -מסחר

)בחלל  למסחר )בחלל גבוה(, חדר אשפה 

 גבוה(.  

  טכניות  ת ומערכו   ניםמתק  פירים,  -כללי 

לפי דרישת   או למסחר(למגורים ו/)

   המתכננים והרשויות.

 

 :1בבניין 

 ו תיאור כינוי א

 הקומ

ל  ת/מעומות מתחק

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- 1 מסחר /מגורים קומת

בחלל   -ה )לובי כניס   מבואת -מגוריםל

  מעלית, חדר ת,מתי קו  ה מבואגבוה(, 

   עגלות.  דר ח מדרגות,

פרוזדורים,  מבואה קומתית,  -מסחר

ר  למסחשטחים   ר מדרגות,מעלית, חד

 ה(.  בחלל גבו )

  מתקנים ומערכות טכניות פירים,   -כללי 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

ומת  חלק מהקומה החלל הגבוה מק

 הקרקע. 

 1 2 קומת מגורים 

  , חדרמעליתה קומתית, , מבואיםורמג

  מתקנים ומערכות טכניותפירים, ,  ות מדרג

ת  דריש פי ל למסחר(  )למגורים ו/או 

 . ויות נים והרש תכנהמ

--- 

 3-6 ת מגורים וקומ
2 

 )בכל קומה( 

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

ת  לפי דריש ם ו/או למסחר(גורי )למ

   שויות.ים והרתכננ המ

--- 

 1 7 ורים קומת מג

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  ניותטכ   רכותומע  נים מתק ם, ירי , פמדרגות 

לפי דרישת   מסחר(ם ו/או לגורי )למ

   המתכננים והרשויות.

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
8 1 

חדר   , מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  תטכניו  רכותומע  מתקנים , פירים, מדרגות 

ישת  לפי דר ר(חו/או למס  )למגורים 

   כננים והרשויות.המת

--- 

 גג עליון

 י()ראש
--- --- 

יות, מתקנים  ולארמערכות ס ת, רגו דמחדר 

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות  

למגורים ו/או למסחר(, לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 ים. מגורל ירות ות דהכולל קומות  ו רקנכלל במניין הקומות   7 ת למגורים סך הכל קומו

 . )הראשי(  ג העליוןבמניין הקומות לא נכלל הג 9 ומות בבנייןכל קסך ה
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 :2 ן ייבבנ

 תיאור  י אוכינו

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 2 1 מסחר /ריםמגו קומת

  ,עליתור, מפרוזד תית,  קומ  מגורים, מבואה 

מתקנים ומערכות   , פירים, תחדר מדרגו 

שת  לפי דרי ()למגורים ו/או למסחר טכניות

 שויות. והרנים  המתכנ

מה החלל הגבוה מקומת  מהקו חלק 

 הקרקע. 

 2-4 ת מגורים וקומ
4 

 )בכל קומה( 

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

ת  לפי דריש  (ו/או למסחרורים  )למג  ניותטכ

 ם והרשויות. המתכנני 

--- 

 3 5 קומת מגורים 

,  ליתמע  דור, פרוזית,  בואה קומתמגורים, מ

מתקנים ומערכות  , פירים, רגותר מדחד

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 פנטהאוז()
6 1 

, חדר  מעליתתית, קומ  מגורים, מבואה 

  כניותמערכות טמתקנים ו  , פירים, ות מדרג

שת  לפי דרי )למגורים ו/או למסחר(

 יות. ם והרשו י נ המתכנ

--- 

 ליוןגג ע

 )ראשי(
--- --- 

מתקנים  מדרגות, מערכות סולאריות, חדר 

  ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות

רישת  (, לפי דלמגורים ו/או למסחר

 כננים והרשויות. המת

--- 

 ו רק קומות הכוללות דירות למגורים. ל לקומות נכבמניין ה  7 למגורים  תקומו הכל  ךס

 )הראשי(.  וןלל הגג העליא נכקומות ל ן ה ניימב 9 ןנייבב קומות סך הכל 

 

 :3בבניין 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

ות  דיר מספר

 בקומה
 תרוהע סוג השימוש 

 2 1 מסחר /יםמגור קומת

,  פרוזדור, מעליתית,  תמ מבואה קו מגורים, 

כות  ים ומערקנ מת, פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   מסחר(או לורים ו/למג ) ותי טכנ 

 המתכננים והרשויות. 

חלק מהקומה החלל הגבוה מקומת  

 הקרקע. 

 2-4 ת מגורים וקומ
4 

 )בכל קומה( 

,  תפרוזדור, מעליית,  בואה קומתמגורים, מ

ות  ים ומערכ קנ מתפירים,  , רגותמדדר ח

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 הרשויות. המתכננים ו 

--- 

 3 5 ם וריגת מקומ

,  פרוזדור, מעליתואה קומתית,  ם, מב וריגמ

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 נים והרשויות. המתכנ

--- 

 נה עליו יםורמגקומת 

 האוז(נט)פ
6 1 

, חדר  מעליתית, תמ מבואה קו מגורים, 

  תכות טכניומתקנים ומער, פירים, מדרגות 

שת  דרי לפי  למסחר(  או /ים ו)למגור

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

גנרטור  מדרגות, מערכות סולאריות,חדר 

מתקנים ומערכות )משותף לכל המגרש(, 

ו  ם ו/אמגורי יות לפרט  /תפות טכניות )משו 

 המתכננים והרשויות.  לפי דרישתחר(, למס 

--- 
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 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

ות  דיר מספר

 בקומה
 תרוהע סוג השימוש 

 ות למגורים. הכוללות דירמות ו רק קו כלל ות נהקומ  יין במנ 8 רים סך הכל קומות למגו

 )הראשי(.  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 10 סך הכל קומות בבניין

 

 :4בבניין 

 תיאור כינוי או 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 ה יסכנת הקומס למפל

 ( )ד ןלבניי הקובעת

רות  מספר די

 מהבקו
 הערות סוג השימוש 

 2 1 חר מס/מגורים קומת

,  יתר, מעלדו וזפרתית,  קומ ואה ים, מב ורמג

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 המתכננים והרשויות. 

בוה מקומת  ה החלל הגחלק מהקומ

 הקרקע. 

 2-4 רים גות מקומ
4 

 קומה( )בכל 

,  פרוזדור, מעליתית,  קומת מבואה ים, מגור

  ומערכותמתקנים , , פיריםחדר מדרגות

לפי דרישת   או למסחר(ם ו/)למגורי ותטכני 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 5 קומת מגורים 

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

מתקנים ומערכות  פירים, , חדר מדרגות

לפי דרישת   למסחר(  או ים ו/למגור) ותטכני 

 רשויות. וההמתכננים  

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 ()פנטהאוז
6 1 

חדר  , יתמעלית, ומתאה ק, מבו ריםמגו 

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 ()ראשי
--- --- 

  תקניםות, מולאריות ס מדרגות, מערכחדר 

יות  פרט   /ותפות )מש  ניות ככות ט ומער

למגורים ו/או למסחר(, לפי דרישת  

 רשויות. תכננים וההמ

--- 

 במניין הקומות נכללו רק קומות הכוללות דירות למגורים.  9 למגורים מות הכל קו סך

 )הראשי(.  ג העליוןבמניין הקומות לא נכלל הג 11 סך הכל קומות בבניין

 

 :5 בבניין 

 יאור או ת כינוי

 קומה

מעל  /קומות מתחת

 כניסה קומת ה סלמפל

 )ד(  הקובעת לבניין

  מספר דירות 

 בקומה
 ותהער השימוש ג סו

 1 1 מסחר /םוריגמ קומת

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

ת  לפי דריש )למגורים ו/או למסחר(

 ם והרשויות. המתכנני 

ומת  וה מקל הגבה החלהקומחלק מ

 רקע. קה

 2,3 ת מגורים וקומ
3 

 )בכל קומה( 

, חדר  תלימע מגורים, מבואה קומתית, 

  כות טכניותומערמתקנים ם, פירי ,  מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 2 4 קומת מגורים 

חדר   , מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  תטכניורכות  ומע  מתקנים , פירים, מדרגות 

ישת  לפי דר ר(חו/או למס  )למגורים 

 כננים והרשויות. המת

--- 
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 יאור או ת כינוי

 קומה

מעל  /קומות מתחת

 כניסה קומת ה סלמפל

 )ד(  הקובעת לבניין

  מספר דירות 

 בקומה
 ותהער השימוש ג סו

 יונה מגורים עלקומת 

 (האוז)פנט
5 1 

, חדר  מעליתמתית, ה קו ם, מבואיורמג

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 עליון ג ג

 )ראשי(
--- --- 

ם  , מתקניולאריות ת ס מערכו, גותמדר חדר

ותפות/ פרטיות  ניות )מש מערכות טכו 

ת  לפי דריש  למגורים ו/או למסחר(,

 ויות. הרש ים ו המתכננ 

--- 

 במניין הקומות נכללו רק קומות הכוללות דירות למגורים.  8 סך הכל קומות למגורים 

 שי(. )הרא  הגג העליוןות לא נכלל במניין הקומ  10 סך הכל קומות בבניין

 

  :הרותהבו  תרו הע

  .הבניה יהתאם להיתרב יים בטבלהתכנו שינו יי (א)

 כניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה  ניסות היא המהכ ין איזולצייש  לבניין, אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 

 :בכל בניין  (ראשי ) ףמשות חדר מדרגות 1.4  

  עד למפלס הגג. נהתחתו ה ממפלס קוממקורה : רגותמד חדרן כל יו אפ ;1: יין ל בנכבגות המדר י מספר חדר    

מקורה ממפלס מרתף   5. בבניין 2לס קומת הקרקע עד למפלס קומה מקורה ממפ 1יין חר. בבנלמסיש, : נוספיםדרגות י מחדר

 עד למפלס קומת הקרקע. -3

תחנות.  10: 3,5בבניינים תחנות.  9: 1,2 םינבבניי :יתמעללת תחנו פר הסמ; 1 :ן יי בנב המעליות מספריש;  :יין נבבכל  מעליות 1.5  

   . תחנות 11: 4בבניין 

 .אין :)*(שבתפיקוד  מנגנון ; 8 :5-2. בבניינים 6: 1בבניין : תמעלי כל לים וסענ פרמס   

 קע.ת הקרלקומ עד -3רתף מקומת מ 5. בבניין 2לקומה  מקומת הקרקע עד 1יש, למסחר. בבניין  :מעליות נוספות  

 . אין מר:ו עמדת ש 1.6 

 

 ו/או    דיירי הבניין  נציגות  שהפעלתו תקבע ע"י   פיקוד שבת, גנוןבעלת מנ ית מעלבהכוונה  מובהר כי –"מעלית שבת"    )*(                       

 . 1969-"טז' בחוק  המקרקעין תשכ   59בהתאם לסעיף  חב' הניהול         

 

 : (ין בני כל )ב רמגדות ועבו חומרי הבניין  .2

 

 , ילהילוב רגשבמתועשת ו: שיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס :בניין שלד ה          2.1

 ;  השלד : לפי חישובי מהנדסעובי  .םו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיי בטון מזוין :חומר: ת קומת קרקעפה ותקרצר         2.2

   .1חלק  1004קן ישראלי מס' י תלפ  :קוסטי בידוד א  .1045 ס'ל מישרא  קןי תלפ :תרמי בידוד                 

 התקן הישראלי למניעת החלקה.  אם לדרישות בהת ד החלקהנג  יהיהם המגורי בניין וף ריצ         

   .1045מס'  ראלין ישלפי תק :בידוד תרמי ; השלד סלפי חישובי מהנד  עובי: .: בטון מזויןחומר: רצפה ותקרה קומתית         2.3

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  :וסטי ד אקבידו           

   השלד. לפי חישובי מהנדס: עובי . תועשים מבטון,ו אלמנטים מן, און מזויבט :מרו ח :בניין גגות ה         2.4

   .1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי  לפי הנחיות היועץ. :שיפועי ניקוז ואיטום   

ק  או בלו ון,י בטות, בלוקפונה לדיר בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד ה עש,לול מתובאם מכ . ה ילוב רגילמתועשת בש :חוץ  קירות 2.5

 :  1045ישראלי מס'   לפי תקן :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי תאי   
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 אלי. הישר יםתקנן הו בעלי "תו תקן  ירוק" של מכ צבעי תקרות וקירות פנים יהיו                   

 : חוץ  מור קירותי ג 2.6

 ה. הבניבהיתר  איםהתנ  לפי הכל .תמלאכותיאו אבן ו/  אבן טבעית: עיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1

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

 ת. מקומיות הת הציפויים בתאום עם הרשלוקוח , גוון: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוגחיפוי אחר 2.6.3

 

 י ולב, לפש מ אוו/  איטונג(כגון אי )או בלוק תו/או בלוקי בטון  מזוין ו/  : בטוןמרחו : דירותה פרדה בין קירות ה 2.7

 .  1חלק  1004השלד והיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י    מהנדס   נחיות ה    

 .לפי תכנון האדריכל נדס, גובהתכנון המהי משולב לפוק ו/או בלו/או בטון : בהחומר וגו : מרפסות )ככל שיש(קיר הפרדה בין  

 : (ין בני כל )ב ראשי  תמדרגו חדר  2.8

הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות   ;לפי חישובי המהנדס עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: עטפתמות קיר 2.8.1  

 ל פי הוראות כל דין.והמעלית יבוצע ע

"  ירוק תקן"תו בעל  ,קרהלים( כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי עד לתפולים )פנחיפוי בשי :חומר: ניםרות פקי ור גימ 2.8.2 

 קנים. ן התטעם מכומ

  ירוק" מטעם מכון התקנים.  בעל "תו תקן וסיד סינטטי שכבות 2: טיח חומר: גימור תקרה. תקרה :עד לגובה  

בהתאם לדרישות  (,צמנט לבן)צלן או טראצו פוראו גרניט ן נסורה אבמ היורים יהמגו בנייןגות מדר  :מדרגות ופודסטים      2.8.3 

ומשטחי הביניים )פודסטים( ופסים מחוספסים כנגד  המדרגותאמים לאורך ם תושיפולי  לותובע ם,לוונטיהתקנים הר

 החלקה. 

 . 1142"י אם לתבהת ,אחז יד(או משולב )לרבות מ/ : מתכת ו/או בנוי ומאחז יד /מעקה 2.8.4 

   המדרגות. חדרבאמצעות  :עליה לגג 2.8.5 

  : (ין יל בנ)בכ קומתיתמבואה )לובי(  2.9

גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, : חומר: קומתיתה ואמב  פניםות קיר גימור 

 לתקרה.וק"(  עד קן יר תו ת )"בעלרילי בע אקיח וצצע טלתות, מעל החיפוי הקשיח יבועד לגובה משקופי הד

 וצע טיח מעל תקרה זו(.  ונמכת לא יברה מה של תקמקר)ב "קן ירוקת"בעל תו  סיד סינטטי: טיח + חומר: גימור תקרה 

 אבן נסורה או גרניט פורצלן. : ריצוף 

 :(ין )בכל בני  שיתרא מבואה )לובי( כניסה 2.10

וי  עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפלפחות  פורצלן(, רניטל או גה )רגירמיקאו ק הנסור אבן : חומר: ימור קירות פניםג

   וק"(.ל תו תקן יר )"בעאקרילי בע ח וציבוצע טיהקשיח 

 ית. דקורטיב  או תקרה ו/או תקרת משנה סינטטי דוגמת פוליסיד )"בעל תו תקן ירוק"(, סיד: טיח + חומר: תקרהגימור 

בתקן  דים העומו מ"ר,  0.64-אריח הבודד לא יפחת משטח ה  ט פורצלן.גרני מסוג ריחיםאו א  )שיש(סורה ן נבא :חומר: ריצוף

 .  החלקהעת למנילי הישרא

חזית , ב816דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י ות תיב

 המקומית.  הרשות לפי דרישתיהיה מספר צוב הר, עיומוא   יצוניין ח הבניין יותקן מספר בני 

בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון צבוע ון בבט פנים אוח יט : הי ירות חנגימור ק: עבודות גמר חניה מקורה 2.11

    .ניםתקן ירוק" מטעם מכון התק במלבין סינטטי, בעל "תו : בטון צבוע חומר: גימור תקרההתקנים.  

 ה.החברלטת י החת, לפמשתלב או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או ף המרת רצפת גימור: רהמקו ת חניהר רצפגימו 

   :וש משותףלשימ חדרים  2.12

 חדר עגלות וכדומה.  חדר לרווחת הדיירים, (,חדר/ים טכניים )ככל שיהיו 

ר חדב :רהר תקגימו . (כו'ל, מים ושמח נותארו  ,מחות)למעט גויד, טי דוגמת פוליס צבוע בצבע סינט : טיח גימור קירות 

סינטטי. כל הצבעים,  בטון צבוע בצבע   –ניים ם טכ. בחדריולבש ו מו/א  משנהו תקרת א /ו בצבע סינטטיצבוע טיח  -אופניים/עגלות 

 בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.  

 . לבמשואו  או פורצלןאו טראצו  קרמיקה : אריחיגימור רצפה              

 דין. ל כ לדרישותות יעשה בקרמיקה )גרניט פורצלן(, בהתאם הקירל הרצפה ות גמר שודועב אשפה:ר חד 
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  :רותעה

 תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. וקירות פנים יהיו בעלי "תקרות  י צבעכל  . 1

    .הניעת החלקמל 2279 לי ארהיש התקן  ישותיהיה נגד החלקה בהתאם לדר ()בדירות ובשטחים המשותפים בניין בריצוף . 2

 

 ר שמן. ידי מערכת אינטרקום ומחזיעל  פתיחה חשמלית הנשלטת לתזוגגת, בעדלת אלומיניום מ: יש, ן בנייכל לדלת כניסה  2.13

(,  הבניהיתר לפי דרישות הרשויות וה זוגגאלומיניום מאו   עפ"י תכנית )מתכת .1בבניין  : ישין ינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה   

   .ה חיצוניתלחצר/חני האה/כניס צייב 

 חזיר שמן. : דלתות אש, כולל מדלתות חדר מדרגות 2.14

 .האדריכל תכנוןלפי חומר וכמות,  ,תאור :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף  .חות פדלת :דלתות חדרים טכניים  

  אין. :קומתי דלתות לובי  2.15

 .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר , יותחנ ,ותתי ומבואות קמ ,תרגו דמ  חדרבי, , לו ן לבנייבכניסה , תאורה 2.16

 גנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה   הדלקת אור בכל קומה, ומנ לחצןבבניין המגורים יהיו                  

   .בחדר המדרגות להדלקת  אור                 

  האדריכל. חירתב בגוון לפיהחיצוני בלבד(   ור או ציפוי אחר )בחלקםבתנ צבועכופף פח מ :חומר :ומים גז ,חשמלות ונארל דלתות 2.17

או לחילופין התקנת מונה נפרד לכל  ,משותף נפרדלמונה  יחוברו הזנות החשמל של כל המחסנים :דירתייםורה במחסנים את     2.18

   .רהמוכ טתהחל עפ"ימחסן יך ההדירתי אליו משואו למונה , מחסן 

   הבניין/ים לפישל  ף משותרכת החשמל של הרכוש המעהזנה מ ש.: ילמערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה ו מל חיבור חש    2.19

ם וקמו בבניין הסמוך וישרתו גהחשמל )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין הסמוך ו/או ימ תכנון מהנדס   

 ת(. ונוהש הרשויותלאישור ף ופ, בכנייןבה 

 

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

 

 גובה הדירה*:  3.1 

 מ'. 2.50-לא פחות מ :פני הריצוף עד תחתית התקרהדירה מה בהגו    

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

 ;מ' 2.05 -ות מלא פח: )באם נרכש( סן דירתי *גובה מח  

 מ';  2.05 -: לא פחות מה()באם נרכשרה ניה מקו *גובה ח  

 

 גובה הדירה בשטח המינימלי  ות ותקרות משנה. בכל מקרהקומיות, בליטות, הנמכות מרכקורות, מעלמעט תחת הערה: * 

 י הקבוע על פי דין. הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימל  

 

 המשמשים אותה.צמדים לה או חים המו רה ובשטדי ב וריםוגימ רים דימת חרש – 2ס' מלה בט 3.2 

 (.ה זו שלאחר טבל הבהרות, /רותתר בהעט י )ראה פרו  

 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

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

 )בס"מ( 

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

 ריצוף 
  מ"א  מחיר לזיכוי למ"ר/

 שים ים חדבשקל
 הערות 

 כניסה 
 בטוןבלוקי  ן,בטו 

 (1) 
 . בהמשך רות בהעראה פרוט  אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 חדר דיור 
 וןי בטבלוק בטון,

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

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 

 אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
בגובה י פו חי טח העבודה לכל אורך מש

)באם   חלון אזור  למעט  חות.פ ל מ"ס 60
 (. קיים

 רות בהמשך. וט בהעראה פר
 --- ( 4)ראה  ון ת ח ת על משטח ארון  חיפוי מ 

 פינת אוכל 
 וקי בטוןל ב  ן,בטו 

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

 ר פרוזדו 
 בלוקי בטון   בטון,

 (1) 
 . פרוט בהערות בהמשךה רא ן אי ( 3)ראה  ( 2) ראה
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 ( 1)חומר קירות תיאור 

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

 )בס"מ( 

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

 ריצוף 
  מ"א  מחיר לזיכוי למ"ר/

 שים ים חדבשקל
 הערות 

 ורים נה ה ר שי ד ח 
 בטון בלוקי בטון,

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

 ממ"ד 
   ון מזוין טב 

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

 חדר רחצה כללי 
 יה( אמבט ) 

 בלוקי בטון בטון,
 (1) 

  משקוף הדלת ה  רות לגוב קי וי חיפ  אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
רילי בעל  על טיח + צבע אקת. ומלפחו 

 מכון התקנים. וק" מטעם תו תקן יר"
 --- ( 4)ראה  פוי קרמיקה י ח . ךמשבה  ראה פרוט בהערות  

 שירותי אורחים 
 בטון, בלוקי בטון

 (1) 

 מ'.  1.50עד גובה חיפוי קירות   אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
תקן  "תו   רילי בעלומעל טיח + צבע אק

 ם. תקני ם מכון הירוק" מטע 
 בהמשך. ראה פרוט בהערות  

 --- ( 4)ראה  יקה חיפוי קרמ 

 מרפסת שרות 
 טון  בטון, בלוקי ב 

 ( 1) חראו א 
 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ת שמש  מרפס 
 בטוןי וקבל  בטון,

 (1) 
 . 2.6סעיף וני ראה חיפוי/ציפוי קיר חיצ אין  ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 

 המשך. ות ב ה גם פרוט בהער רא

 מסתור כביסה 
 בטוןי בלוק בטון,

 (1) 
 3.4ראה סעיף  אין  אין ( 2) ראה

   דירתי מחסן  
 ( מד וצ שה )ככל  

   טוןב בלוקי  בטון,
 (1) 

צבע  קירות גימור  .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 סינטטי.  

 ( 5)גרניט פורצלן 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין 

 לןהיזם/קב לבחירת 

 
 

 בלה: טלות והבהרהערות 
 

ניתן   לה,כא ושיהיככל  -למחצה  ועשיםתועשים/מתבלוק תאי )בדופן פנים של קירות מבטון/ בלוקי בטון/חוץ: קירות  :ותחומר קיר  ( 1)

:  1045בת"י  שמעטפת הפנים של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות

  לרחצה בכ  בחדרי וקי גבס.ו מ: בטון/בלוקי בטון/בלוקי בטון תאי/בליהי  ית(:ה פנימ )חלוק  פניםני מגורים(. קירות הבניי בידוד תרמי של 

 רות בבלוקים המוגדרים ע"י היצרן "כעמידים למים" או מבלוקי בטון". קי ה נויבה מקר

 . : לבןגוון  העורף.קוד בממ"ד לפי הנחיות פ .טיםודרישות התקנים הרלוונ   הנדסתכנון המ לפי   + צבע אקרילי: טיח גמר קירות ( 2)

 אלו יעשו מלוחות גבס. רותקי לים שת הפנכן שמעטפה, יתועשת למחצבאם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או מת 

 לבן.  :ן גוו  .בסיד סינטטיצביעה   .תכנון המהנדס/טיח גבס/ בגר/ או משולב, לפי  רגיל : טיחמר תקרותג

 .  אקרילי י(: צבעפויח)בתחום ללא   ותיםירוש ה רחצ דרבחגמר קירות 

 . לי הישראקנים מכון הת מטעםקן ירוק" כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו ת

לבחירת   ריצוף סוגי    . R-9נגדות להחלקה ת התודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרג  2279סוג א'. העומד בדרישות ת"י  :ריצוף ( 3) 

, גרניט ש טראצו, שי ובהתאם למפורט להלן: אריחים מסוג  חר המוכר, ם שבהם יב י קו/או הספ  פשרויות שיציג המוכר מה א הקונה  מתוך כ 

  33/33, ס"מ    60/60  ות ידבמניטרלי.    -שאחת מהן היא בגוון בהיר   דוגמאות/גוונים לפחות   3  -סדרות של ריצוף ו   4  יןבמ ה  ר לבחי  פורצלן.  

בכל הדירה למעט נדרש לחדרים אלו.  ה מהפחותתהיה    ההחלקה לא   דרגת מניעת ת נוספת.  ת אח במידה חלופי וכן  .  ס"מ   45/45,  ס"מ 

   ת.וחצה ומרפס חדרי ר

ות ובדרגת ונטיודרישות התקינה והחקיקה הרלו  2279. העומד בדרישות ת"י  סוג א'  :שירותים /פסת שרותרמ /הרחצ רבחדריצוף  - 

לפחות דוגמאות/גוונים    3  -וף ו ל ריצת ש רו סד   4מבין    מיקה לבחירה מסוג קר   יחים , ארR-11וברצפת תא מקלחת R-10   התנגדות להחלקה 

דרגת מניעת   . לפי האמור לעיל   ו מתוך הסדרות והדוגמאות המוצגות לדייר ייקבע ים חי ת הארמידו  ניטרלי.  -ר  בגוון בהי שאחת מהן היא  

ר שיבח   הספק, ה או  החבר   שתציגגוון/מידה,  מא/ דוג/סוג הרוכש תעשה מאחת מ  בחירת   לו. יה פחותה מהנדרש לחדרים א א תהההחלקה ל

   ידה. על  

ניטרלי.  -יא בגוון בהיר  דוגמאות לפחות שאחת מהן ה 3  -ו   סדרות של ריצוף   4מבין    ת הרוכש ירלבח א'.  סוג   :ת שמשריצוף במרפס -

  ובדרגת צירת שיפועי ניקוז,ם ליהמתאימים בגודלוי מלבנים(, לפחות, או גם אריחים במידות אחרות נוספות )דמ ס"מ   33/33במידות  

)במקומות   ידה.על  הספק, שיבחר  ג החברה או בחר שתצי ממ תעשה    בחירת הרוכש   יצוף חשוף לגשם.פחותה לר ה שאינה חלקהה

 ים(. שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך בשיפול
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 ת. ורטוהאפשרויות המפ ג לקונה מבין בכוונתו להצי חיפויהמוכר יבחר אילו סוגי  ( 4)

ניטרלי.   –ר  ת מהן היא בגוון בהישאח  ונים ת/גו דוגמאו  3מבין לפחות    ת הרוכש . לבחיר -ה  קרמיק א'.   סוג  :םשירותי ו ה צח ר בחדר חיפוי   

עד גובה קו  צה,. בחדרי רחירת הקונה ללא שינוי מהמחירמידות לבחקה בבקרמי )חיפוי קירות  ס"מ.   30/60-ס"מ או כ   25/33-במידות כ 

   עד לתקרה טיח+ צבע אקרילי(.יפוי ומעל החמ'.  1.50גובה  דבחדר שירותים עוי חיפ משקוף הדלת.

ינוי  כל שס"מ ללא  33/33, ס"מ   20/50למפרט וכן במידות נוספות    מידות דומות ים ה יע אריחיהיה רשאי להצ   רכ קונה המו בהסכמת ה 

הנקזים  ת, הרצפות וות. הקירו ר ייקה זהה לגמר הקרמק  וינית כולל בידוד אקוסטי וחיפלצנרת גלויה תבוצע סיגרה מוב במחיר הדירה.

 יעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים. מנ ל םירלוונטידרישות התקנים ה דין ולפיראות כל באזורים רטובים יאטמו לפי הו

 ניטרלי.  –יר  ון בהבגו  וגמאות/גוונים שאחת מהן היא ד   3סוג א'. לבחירת הרוכש מבין לפחות    -  קרמיקה  ירות חיפוי ק :מטבחחיפוי ב

בגובה  בחר על ידה. , שי שתציג החברה או הספק , ה ד גוון/מי / ת מדוגמא ס"מ. בחירת הרוכש תעשה מאח  30/60-כ   ס"מ או   25/33-במידות כ 

סביבו בקו ם מאחורי התנור ו חיפוי קירות תוא   BIכאשר התנור אינו ביחידת    ון. תחת ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה )מעל ארון   60

 אקרילי.   יח + צבע קירות: טמ' מעל הריצוף(. מעל החיפוי וב  1.50רצפה )גובה  רמי ועד הק הוי  העליון של החיפ הסף  

 מ"ר.  .200  -כ   עד   ד לבחירת הקבלן/יזם. שטח אריח בוד  גרניט פורצלן   מסוג  :)ככל שנרכש( חסן ריצוף במ ( 5) 

 

  הערות:

 אפשרות לבחור  ולא תינתן הספק אחד  לשעשה אך ורק ממבחר כש תספק יודגש כי בחירת הרו יעתלמנ  –בחירת הרוכש/דייר 

 ו ע"י החברה. חרבנם מאלו ששונים, גמוצרים שונים מספקים 

ולב עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת החזית  ם משמעקות המרפסות )באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה( מעקה אלומיניווב עיצ – מעקה

 ים".דמסעם ו"מעקי 1142י הנחיות ת"י ולפ

 מים   מעברנטים למניעת וונים הרלקת דרישות הין ולפי ורים רטובים ייאטמו לפי הוראות כל דוהנקזים באז, הרצפות  תו הקיר –איטום 

 / חדרים סמוכים. לחלקי בניין 

 . ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל  ומרפסת שרות, דרי רחצה, ממ"דה, חבכניסה לדיר – הפרשי מפלסים

 דריכל.אה תכנוןי לפ ,וחב(גובה/ר ס"מ 20ה המותר בתקנות )עד ובג מדרגה( עד) מונמך/הבגמו יתכן סףגג, /משות שביציאה למרפס

 לצנרת גלויה   יב.מהנחיות המפרט המחיפחת ובכל מקרה לא י .גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה - תקירו ציפוי  /חיפוי 

 ר הקירות. מגיפוי קרמיקה זהה לי וח כולל בידוד אקוסט רה מובניתיבוצע סגי 

   החברה.   ס"מ, לפי החלטת   60  -פחות מ   ורכם באם יש פינות קמורות שא   , PVCאו    לומיניום יבוצעו פינות מפרופיל א   –ות בחיפוי  פרופיל פינ 

 שהאבן  יות , לפיהן ה2חלק  5566וך ת"י להוראות הבאות מת יש לשים לב  -שטח המשותף/פרטי(נו ב אריחי אבן טבעית )ככל שיותק

הרצפה עלול  רכת המשמשים במע או האריחים לוחותן הגוו, כן כמו. גידים והבדלי גוון ומרקם ימים,להיות בו נ י, עלוליםעבט היא חומר

 . וקה ם הנשמרים למטרות תחז לוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחי ין ה להשתנות בחלוף הזמן, ולפיכך עשוי להיות שוני בגוון ב 

 ה. צוף בדירע"ג הרי ,יטוש ו/או הברקה ע"י החברהלא יבוצע ל יודגש כי  קפלמניעת ס - ההברק/טושי ל

ו/או משולב, לפי תכנון   פלדה אוו/ ן ( עץ ו/או בטובלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכררה להתקין, ומהחב ככל ותבחר) – , קורה/ותהרגולפ

  האדריכל.

ם  וריואז רכותמחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למע רות וחזיתותבשולי קי טעלמ ס"מ לפחות,  7ה בגוב)פנלים( מחומר הריצוף   –ים שיפול

 (.טום פינות )גרונגא קיושיפולים, ללם. חיפוי  ייטכנ

  לפחות. מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(נדרש פוי, וחי  נים לריצוף לפי דרישות התק – מרווחים )פוגות(

 

 מסמך אחר ב או  כר זהבמפרט מ ותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה,ערות לעיל י ייחסות בהתה מתקנים לגביהם ישוד ו )מובהר כי צי 

 שה(.הרכי שצורף להסכם 
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 ארונות: 3.3

נה שטוחה של הכיור/ תק לה ר, חיתוך פתח המתאיםרות, מדפים, תושבת לכיומגי הארון יכלול דלתות, ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 .ונקודת חשמל להצתה(, הכנה למדיח כלים גז לבישול פתח, נקודת)כולל:  יים מובנותלכירהכנה 

. עומק   MDFון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ )סנדוויץ'( או ץ'(, וגב האר דוויעובד )סנפים יהיו מעץ מוהמדארון  גוף ה

מעל סף  ס"מ לפחות 90 -העבודה יהיה כ משטחלפחות. גובה סף עליון של  מ ס" 60-כ הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה

 ארון. ית הבות של תחתרטי למניעתחיפוי עמיד למים ובס"מ  10  -של כ ה. בתחתית הארון הגבהה )סוקל( בגובהפצהר

 תקנו "פתרונות פינה". יוכל גובהו ולכל עומקו. ביחידות הפינה של הארון ת, לס"מ לפחו 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב 

  לי( שיוצגו ע"יניטרבהיר  ואחד ן לבגוונים לפחות )מהם אחד  5וכש מתוך . לבחירת הרקהיי פורמ: ציפוי חיצוני מתכת. : ותידי

 בגוון לבן.מין ו מלו/א  קהי יפורמ: פנימי וגמר מדפיםציפוי ר/ו על ידי החברה. הספק/ים שיבחאו /החברה ו

 ;ראה הערה בהמשך מידות: ( 1)

   ג'ראה נספח  :התחתון  מטבחמחיר לזיכוי בעד ארון ה  

     

מאבן   ס"מ 2-ת מבעובי לא פחו שטח עבודהה מת הקונלבחיר :: תיאורלכל אורכו  בח תחתון על ארון מטטח עבודה משמ

יים  שולעם לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 דרישות ת"יל ונהטבעית או פולימרית )כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך(, הע

קנט   יותקן חה של כיור. בהיקף המשטחנה שטום להתקיותא המשטחקפם. זית הארונות בכל היס לחס"מ ביח 2בהבלטה של 

  ככל עם עיבוד בחזית המשטח י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשא כר )הקונה רהמו ודו יקבע ע"ישאופן עיב  ון מוגבהילע

 . קף המשטחהנדרש כולל אף מים בכל הי

  י ארון המטבח חלק תחתון,פלמידות: 

  3ה ר תציג בפני הקונוכחברה/המידו. ב כר ו/או הספק/ים שיבחר/ו עלו ע"י המואות שיוצגגמדו מגווןך לבחירת הקונה מתו :גוון 

 (.ו בהדבקה ולא לוח בודד אחדיהי . לוחות השיש/אבן קיסר()אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי לפחות וניםגו

  

 אין.ן: בח עליו ארון מט 3.3.2 

ן חתו מטבח תארון  אמ" 1המוכר יהיה רשאי להמיר עד עלה, מוים חדר 4.5בדירות פי טבח הספציתכנון המ ת שלמסיבוהערה: 

 לא יותר ארון מטבח עליון פינתי. . במקרה זה ליוןמטבח ע מ"א ארון 2 -ב

 מטבח התחתון.עליון יהיה בהתאם לארון הבח המבנה וציפוי ארון המט

 אחד אחד לכל אורכו. ף דול לפחות מהארון יכל ס"מ לפחות. 30ומקו ת ועס"מ לפחו 75העליון  ל הארוןגובהו ש

 

  ללס"מ לפחות. הכו  80 מידות:ב ,תלוי או מונחעץ סנדוויץ' או טרספה,  וןחתת ארון )כללי(,  רחצה דרבח(: יין צאחרים )ארונות  3.3.3

 לב בכיור. משו גרלי מחרס/ שיש/ ניאו קוורץתות, מדפים, צירי נירוסטה . משטח העבודה אינטלד

  החלטתלפי  גוון: ון.לפי יצרן האר מלמין או ו/  קהאיפורמ: פנימי ציפוי החברה.  החלטת י לפ או אחר קהאיפורמצוני: ציפוי חי

 החברה.

  ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון 

 

               :הערות

 פעמיים מחושבתמת שקיי יר )פינה ככל קהרך . המדידה לאו ךמטר אור 5-כח מטבארונות  כללית של אורך מדידת ( 1) 

באורך   ו הארונות יכלל בתוךהמשולבים )למעט מקרר(  ו"בים וכיהמיועדים למדיח, תנור, כירי (. חלליםון ך הארבאור

  זה. אורי ה מתי יחשבו כסטי  בח, לאארונות המט אורךמידות ב 5% -טיות עד כסהארונות. 

ות המטבח  רונבקיר שבגב אן כי יתכן ו לקחת בחשבו עצמי, על הקונה ע ו צוביארונות המטבח עבור  ל זיכוי במקרה ש ( 2)

 ח/ים אלו לצורך תחזוקה.לפת שותפים. יש לאפשר גישהמים קולטן/קיימים פתח/י גישה ל

 .הקונה להחלטת הינם תחתון  בארון  מובנים 'ו וכ תנור ,מדיח של הארון לצורך התקנה תכנון  ( 3)

 במקומות תות ומדפים,לד לרבות ,תו בשלמו  טבחמה ארון  לספק את וכרמה לע ,להתקינם אלש הקונה החליט -

  והזנת חשמל של מים וניקוז הנדרשות נותת ההכרבו לו  ) חללים ללא ( ניםובמה ם חשמליי הכלים ה להתקנת שיועדו 
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ה עד שהחברה תנחברה תקבע ובמו הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחבאחריות למדיח תחת הכיור. 

 . הרוכש תא

  

 

 ת כביסה: לתליי  קניםמית 3.4

 תקן תליית הכביסה.מה לה ישירפתח בקיר חוץ אשר ממנו תהיה גיש              

חבלי כביסה פלסטיק, באורך מינימלי של  5כולל גלגלות,  ניצבים ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: )קטנה( כביסה לתלייתן תקמי  

 . מטר סה"כ 8 -פחות מ לא סה באורך שללי כביל חבכול ס"מ 120לי של מימינ באורך מתרומם או מתקן  , ס"מ 160 

 .פסתמר/בחצר מתקן שווה ערך תקןשיושר אפ :גג/לדירות הגן  

  קיר המבנה, במקום מוצנע ושאינו נצפה בחזיתות מתקן ש"ע לתליית כביסה בחצר או במרפסת משמעו מתקן ממתכת מגולוונת על 

 ס"מ. החבלים יהיו   160י של אלבאורך מינימחבלי כביסה  5ל לפחות יר. המתקן יכלולק עבומקו  ן יהיה יציבהמבנה. המתק 

      מתיחה.ים לוניתנ UVת מידים לקרינעם, כותיייא 

לומיניום או  זרועות, מא  3ב )קרוסלה( עם עמוד הכולל לפחות הדייר יהא רשאי, עפ"י החלטתו, להמיר מתקן זה במתקן מסתוב 

 .בועומקתקן יהיה יציב מהת. ממתכת מגולוונ 

 . 5100. הכל לפי דרישות ת"י ו/או משולביניום ומ אליסה: ר כבמסתו  

ת פריטי  המזגן/ים, במקרה זה עלולה להיווצר הפרעה לתליי תקן גם יחידת העיבוי שלויו  מסתור הכביסה יתכן חלל ב: ההער

 . "ש()הנחיות משהב במפרט המיוחד כביסה גדולים שלא יפחת מהשטח המצוין 

 

   )מידות בס"מ(  הרותריסים בדי ות, חלונות רשימת דלת – 3טבלה מס'  3.5

ן הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברים  ים, בסוג הפתיחה ובכיווהפתחום הפתחים, במידות במיקיים שינו  ו יתכנ: הערה 

  ת בהמשך.ו פנוסוהבניה. ראה גם הערות  כנון ת התהחופשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנו  

 

 תריסים ותחלונ   תותלד ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 ( רוחב /)גובה  

 ץ ע) מרחו
ום/  מיניאלו

 מתכת/ אחר( 

יר  ה )צסוג פתיח
כ(/  כע"

 אחר(  כיס/ נגרר/

ידת  כמות ומ
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
  / כע"כ/)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

  ומידתכמות 
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /עץ חומר )
יום/  אלומינ

 אחר( תכת/  מ
 חומר שלבים 

יר/  סוג פתיחה)צ
  /נגרר כ.ע.כ/

 י/אחר( כיס/חשמל

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  חוןפלדה בט

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 כ נגרר כ.ע.  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור

 יחשמל  ה גליל
 ניכולל גיבוי יד

320/215 --- 320/215 

--- 

--- --- 

1 

 וגג אלומ' מז 
+   .ע.כר כנגר

חלק קבוע  
 תחתון

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור

 ילה חשמלילג
 ידני כולל גיבוי

--- 200/145 200/145 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 ילה ידניגל

--- 95/115 95/115 

חדר שינה  
   הורים

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ.ע.כ   ררנג ג אלומ' מזוג 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( ס אור)תרי 
 ילה ידניגל

80/210 120/115 120/115 

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כ   ררנג זוגג אלומ' מ

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 דניגלילה י 

--- 90/115 90/115 
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 תריסים ותחלונ   תותלד ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 ( רוחב /)גובה  

 ץ ע) מרחו
ום/  מיניאלו

 מתכת/ אחר( 

יר  ה )צסוג פתיח
כ(/  כע"

 אחר(  כיס/ נגרר/

ידת  כמות ומ
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
  / כע"כ/)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

  ומידתכמות 
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /עץ חומר )
יום/  אלומינ

 אחר( תכת/  מ
 חומר שלבים 

יר/  סוג פתיחה)צ
  /נגרר כ.ע.כ/

 י/אחר( כיס/חשמל

 "ד  ממ
שמש  )מ

 כחדר  
 (שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
.  ילה(ציר )רג 

 חוץ יחה פת

1 

 לומ' מזוגג א
 כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  לומ' א

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  הנגררת/יםים, ס או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסי אחת   כנף

          הנחיות הג"א. לפי או ציר רגילה   לכיס. 
--- --- 

  צהח. רח
  כללי

1 
 + ץ ע 
 אור  -ר/צו צוה

 ציר רגילה 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

שירותי  
 אורחים

1  
  ץע 

 
 ציר רגילה 

--- 

 --- כנירור מאוו 

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

80/210 190/115 --- 

דירתי  מחסן  
 צמוד 
ל  )ככ 

 ( שהוצמד 

 ח עץ/פ 1
טת  לפי החל

 החברה
 רגילה ציר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(.  צוין בפועל רק באם יים הק)

ת  חתיתולימרי בות למים ויכללו התקנת קנט פ נה עמיד יי רגילה. הדלתות תה ובפתיחת ציר   23אלי מס' קן ישר אם לתהתלבודה בדלת עץ  = עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, ומ'  אליתר בסעיף י' בהמשך(.  פרוט ראהחות )ס"מ לפ 7הדלת בגובה 

ר, בקי חה )כיס(נגררת על כנף ו/או לתוך גומ= כנף  .כניגרר כ.עשתפלת, = רגילה+ מ )דרייקיפ(וי סב נט טוי(,)נ משתפלת = פתיחה קיפ פתיחה, 

יהיו שלבי התריס עשויים פח אלומיניום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי  זזה ה : בתריסי גלילה אוריסיםת ,יתאנכ נועה = כנף בת גיליוטינה 

ריס ז תגיורכב ארמ'  2.5ובפתחים ברוחב מעל  דר דיורבחוהוראות היצרן.  יהיה בהתאם למידות הפתח בי הפחת. עוברימה מוגבין השלבים לאט

   .= תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמליגלילה  . ידניה נון חשמלי ומנגנון פתיחם מנגל עס כנ"גלילה עם שלבי תרי

 מרווח )יותר מרגיל( בין שלבי התריס המאפשר מעבר אור.  = תריס אור          

 ה תתאים לסה"כ הדלתות/ית בדירללובלבד שהכמות הכ בטבלהשל אחד מחדרים  ראובתייע להופ ותים יכול, משותפים לשני חדרתות/חלונותלד .ב

 . פקוד מערכת מיזוג האווירה לתכנס"מ כה  3ו מעל רצפה עד  יוגבה ים  ות פנבטבלה. יתכן ושולי דלתות נות המצוי חלונ

ות וחהמורכבים משני ל ,לפי דרישות התקן טיחותירגיל/ב( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  יניום עםמאלומ ,)למעט ממ"ד(חלונות/ ווטרינות  .ג

חלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו  ה. (וןאו אחר לפי תכנ מ"מ 6ל ובי שבע אויר עם מרווחלפחות, מ"מ  4 ביוזיגוג בע) ית עם מרווח אוויר ביניהםזכוכ

ידי   תקנו עליוונעילה. החלונות  מובנות, מנגנוני פתיחה  ידיות גלים,גלצירים,  ,EPDMרגלי זיגוג, אטמי גומי תקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: ס

 לכל במסילות. אין :רשתות .העורף קוד פ לפי הנחיות , נגרר פלדה כנף ם ג עמזוג ה חלון מסוג אלומיניוםיהי בממ"ד ן.מתקין מורשה מטעם היצר

 .אחת רשת לכנף  כהכנה להבמסי נוסף  נתיב יותקן ,החלונות

פסת שירות גם למר ם הפוניםלאוויר החוץ, לרבות במטבחירור ישיר וללא אוובמטבחים  שירות, בחדרים סניטריים בחדרי -החוץ ר ר לאווי אוורו  .ד

 יד במאוורר מכני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסוי. מצו  רצינו  יבוצע ו/או בחלון,  תריס ה בסגור  אם איננה

ם המשולבים בזיגוג קבוע יתכן פתחי יניום.יועץ האלומ ו/או פ"י תכנון האדריכלוון, עיל, גופ סוג פר .עשויים אלומיניום ת והתריסיםמסגרות החלונו  .ה

 .סום, ו/או קירות מסךמח/השמש כמעקהמ

 פתיחה  גלים, ידיות מובנות, מנגנוני , צירים, גלEPDMזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי ואבי יהיו בעלי תו תקןכיביהם ות ורלונהח   
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   ;צרןיה מטעםמורשה  קיןמת  ידי על יותקנו חלונותילה. הונע   

 ל. יכהאדר בחירת"חלב"( עפ"י ומה )עמ פה אושקובטיחותית זכוכית ן ותק ת לונות(,)באם יש ח  ושירותים  רחצה רבחד .ו 

 . אש ודרישות כיבוי    אדריכל ה   ן תכנו   , לפי ות ות קבוע או רפפ / ו   מכני ו/או סבכה בדלת ו/או אוורור  ( יעשה באמצעות חלון  ככל שנרכש מחסן )   אוורור המחסן  .ז 

כות  ערמ, (טלסקופית)פנורמית/ הצצה ניתעי ף, סגר בטחון פנימי נוס  5044ן ישראל תואמת לתק רב בריח, ביטחון(לת פלדה )ד. ניסהדלת כ .ח

מ"מ   1.25בי של ת בעונו ולומגמפלדה  משקוף בניה .ר דלת ומספר דירהתחתון, מעצו מברשת סף  ,נעה ו"רוזטות"ידית צירים, מגן צילינדר, 

 בחירת המוכר. פי לר לגוון י ויניל או צביעה בתנור. גמהיו בחיפוימשקוף ף הדלת והלפחות. כנ

  בטחון/אש.ות נחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתפי הל .בחירת החברהגוון לפי  ניל, ו  יציפו דלת ממ"ד .ט

  זק,וח –קודי שווה ערך בכל היבט תפ אורד וי פלקסבולעם מי על מסגרת עשויה משתי לוחות מודבקיםתהיה הדלת ף כנ נים:פ מכלולי דלתות .י

 ם, עהמתאים לעמידות במים ציפוי חיצוני מתועשפורמייקה או צבע או גמר . בהתאם לסוג משקוף הדלת ותקנו ם י צירי אקוסטיקה, קיים, אחר.

  בעל 23תאם לתקן ישראלי מס' בהת יהיה  לקוף הדמש .לפחותצדדים  3-ת )קנט( מצופה בף הדלקף כנהיב  .דדיםידיות מתכת משני הצו מנעול 

בחדרי אמבטיה / מקלחת מנעול סיבובי   יה עמיד למים. ו יה נת . המשקוף לאחר התקאטימה יפס וללכדלת בגמר תואם למרי או עץ וליפהלבשות 

וצגו על ידי החברה ו/או  לבן(, שי םאחד מהם לפחות )גווני 3בחירת הרוכש מתוך ל ון:גו    ת.כנף הדלאור, מזוגג ב-פנוי" וצוהר/ צודמוי "תפוס 

 על ידה.  ר/וחק/ים שיבהספ

  בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועאמור לשמש את כלל הדיירים בקומה(  )בחרום ומתיק המוכרז כפתח חילוץ   ירהבדתח ובפממ"ד ב -פתח חילוץ  .יא

 יחה.לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתון/תריס, לסוג החות הפתח, חילוץ יתכנו שינויים במידכפתח מכות וס ויות המבפתח שיוכרז ע"י הרש

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  נגררת,/תחתהנפ  ה,וגן הינה דלת פלדה אטומרחב מלמ כניסהדלת  :פיקוד העורףשות דרי  לפי  .יב

ם  וג וכן  פתחי אוורור מעוגלייום + זיגנ אלומי יחה. חלוןכנפיים לפת 2ת לכיס ו/או נגררוים, התי חת או שמפלס הדירה. חלון פלדה כנף א ס"מ מעל

פתח  וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,לפי הנחיות )סינון אויר  רכתמע התקנת וניתנים לפרוק. נצ'(,)פלפלדה חסומים בדיסקאות   נים,שו םבקוטרי

הרי  מתקן הסינון, החברה ע"י סופק  ש שבאםיודג (.2010)תקנות הג"א מאי  יצרן.דות הפי מיל המערכת הפרעה מקומית. מידות רו צתיור האוור

שהוסמכו לכך ע"י  קת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםבדי יבע"י הרוכש, יחירוקו יפ לכן, ורף וד העאושרו ע"י פיקונבדקו   נתוק ינתו והתתקש

בפועל יגבר הביצוע בפועל ן הביצוע ימכר לבו במפרט ההמצוין בתוכניות המכר ו/א בין  סתירהל מקרה ש למניעת ספק יודגש כי בכל ורף.פיקוד הע 

 ף. עודכנות של פיקוד העורת מוואם הנחי הת

אביזרים   הצורך בהתקנתעקב  ,"נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ומשוערות בס"מ, בניה ינן מידות , ה3' מסידות המפורטות בטבלה המ – דותמי  .יג

 מסך ת/ויטרינות/קירותונולדלתות/ חשל מלבני  ,היקפיים למיניהםפרופילים וקופים  משת וכן  סמויים ו/או מסגרות סמויובנים ן: מלגוכלימים מש

     בתקנות התכנון והבניה.כנדרש לפתחים אלו  ממידות/שטח,לא יפחת  םיקבלמתבכל מקרה גודל הפתחים ה .ין(הענ)לפי 

 

 .זו(אחר טבלה הערות לגם )ראה  ים בדירהסניטרכלים ו  תברואה מתקני  – 4טבלה מס'  3.6 

 
 

 מיתקן
 ום מיק

 שרותי אורחים  מטבח 
 כללי חצהחדר ר
 בטיה( )אמ

 אחר מרפסת שרות 

 בח מט כיור
 ודדת/כפולה( ב)
 

 --- --- --- --- ה הערה )א( רא ( מידות )בס"מ

 --- --- --- --- א'  סוג 

 ₪  זיכוי 
 
 אין

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

 ר רחצה כיו 

 --- --- משולב בארון  --- --- מ( בס"דות )מי 

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  --- --- סוג 

 --- ---   זיכוי ₪
 'ה נספח גרא

 
--- --- 

 יים לת ידנטי יור לכ

 --- --- --- 25/40 --- מידות )בס"מ( 

 --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- אין --- זיכוי ₪  
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 מיתקן
 ום מיק

 שרותי אורחים  מטבח 
 כללי חצהחדר ר
 בטיה( )אמ

 אחר מרפסת שרות 

 ( ')בטיפהוארגז ש אסלה

 --- --- היצרן  לפי מידות לפי מידות היצרן  --- ס"מ( )במידות 

 --- --- א'  א'  --- סוג 

 --- --- ן יא אין  --- זיכוי ₪  

 אמבט/ 

 ב'( )מקלחת

 --- --- "מ( ת )בסידו מ
70/170 

 יה( ט)אמב
--- --- 

 --- --- סוג 
אקרילית  אמבטיה ) א'

 ( או פח מצופה אמייל
--- --- 

 --- --- יןא --- --- זיכוי ₪  

ם  ללה למים קרי סו 
 כיור,חמים ל/

 )ד() ה( משטחמה

 --- --- פרח/מערבל  פרח  פרח דגם 

 --- --- א'  א'  ' א סוג 

 --- --- 'נספח ג ראה 'ח גה נספאר אין  זיכוי ₪  

טיה למים  לאמב סוללה
 )ו( קרים וחמים

 --- --- דגם
  דרך-רב

 )אינטרפוץ 
 )ו(( או סוללה3דרך   

--- --- 

 --- --- א'  --- --- סוג 

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

סוללה למקלחת למים  
 )ו( קרים וחמים

 --- --- --- --- --- גםד

 --- --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪  

 --- יש  --- --- --- )ט(כביסה ולניקוזחיבור מים מכונת 

פליטת  לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, כולל תריס הגנה ייבש כביסהממ  םדי א

 קולת סגירה שומ
 --- יש  --- --- ---

מדיח  ור בלחי קוז, ם וני חיבור למי  הכנה
 )ט(כלים

 (כיור המטבחיקוז בנ שולבתההכנה מ)
 --- --- --- --- יש 

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

 --- --- --- --- 1 )הכנה(  )יב(ישולנקודת גז לב

 --- --- --- --- --- )הכנה( ב()ימים ז לחימוםודת גנק
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 : אחרותו  טבלהל תו ערה

 ורף להסכם הרכישה(.חר שצמך או במסבטבלה, במפרט מכר זה א  ן וי צ ק באם בפועל ר)הקיים 

ור רחצה כיה. טוחהתקנה שנירוסטה, ב/ חומר סילי קוורץ לבחירת הקונה,: ס"מ( 80/46ס"מ או כפולה   40/60)בודדת במידות  חמטב כיור (א)

  .החברההחלטת  תוצרת לפידות ו. מיחרס כיור נטילת ידיים: החברה.יבחר ע"י שספק, /מידות לפי היצרןב לחני )אינטגרלי(:שו 

 תוצרת . 1385עפ"י ת"י  (ליטר 6ל שארוכה ליטר ו 3בעל קיבולת הדחה קצרה של ) דו כמותי חרס,/ובלוקמונ  :ארגז שטיפה מונחת. : אסלה )ב(

 .בעל צירי נירוסטה כבד יפלסט)מושב(  :כיסוי אסלהת החברה. החלטלפי 

 יטת תמיכה ות ומ בפינ י עץוהיקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילהומוגני, בעלת חיזוק  מ"מ 3.5מחומר אקרילי בעובי  תהיה אמבטיה:

 לפחות מצופה אמאייל.  מ"מ 2.5י בפח בעולחילופין מ. מפרופילי ברזל מגלוון

ידית  עזרת ים/קרים בממים לחסות בעל מנגנון קרמי דו כמותי )וי  רום ניקל, דגם מערבל מיקסרפוי כבצי הסוללות למים חמים וקרים יהיוכל  )ג(  

הרלוונטית בארץ, ככול ישות התקינה למים חמים העומדים בכל דר  סדרות 3מתוך  הקונהחירת ג לביאחת( יכללו חסכמים, על המוכר להצ

 . 1385שות הת"י בדריומדת שישנה, וע 

ס"מ   20"מ לפחות ולעומק ס  25 -בגובה כ הקל, פים ני בציפוי כרו פרח/מערבל,: דגם: ח. לקערת מטב)כולל חסכם( יםים/חמ ם קרסוללה למי  )ד(

 בארץ. נה הרלוונטיתלמים חמים העומדים בכל דרישות התקי דרותס 3ך ה מתו הקונ לבחירת לפחות.

 15ס"מ לפחות ולעומק  15 -רך כ באו פיהבציפוי כרום ניקל, ערבל רח/מ: דגם: פ)כולל חסכמים( י רחצהיור/לכ, םסוללה למים קרים/חמי  )ה(

 וונטית בארץ.ה הרל התקינשות ילמים חמים העומדים בכל דר סדרות 3תוך ונה מלבחירת הק לפחות,ס"מ 

  ום ניקל, למים קרים בלבד.בציפוי כר, חדגם: פר כיור נטילת ידיים:

טיה וכן  בוי האמלמיל קס מהקיר, הכוללת יציאה תחתית סוללה למים חמים וקרים, מי  :טיהבאמב :)כולל חסכמים( ים קרים/חמיםה למ סולל (ו) 

  .ס"מ לפחות ומזלף  60כי באורך יל אנומוב   קופיסר שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלצינו   

 ע"י החברה/קבלןוצגו שי 1385ועומדת בדרישות ת"י הארץ  וצרתחות תכשאחת לפ סדרות 3, לבחירה מתוך אמבטיה/מקלחתסוללות ה

 . )ככל שידרש( ילנ  ירזבולביוב,  חיבור :ללתכו  ארגז/י שטיפת אסלהכיורים ו  התקנת ( ז) 

 .ן: לבגוון הקבועות (ח)

 קו דלוחין או שפכים. וחיבור ל מים: מים קרים, מים חור למכונת כביסה כוללתת חיבהכנ (ט)

 סיפון קערת המטבח.ב, וללביוברז והכנה לחיבור לים כוללת: יח כלמד ההכנ  ( י)

הסופיות הינן    ותהמיד ערות,משו והרי אל ומצוינות מידות של הכלי בס"מ,  אביזרתקן ו/או מו/או   ואתי: בכל משבצת שיש בה כלי תברדותמי  ( אי)

 החברה. רו ע"ישנבחהיצרן,  בהתאם למידות הספק ו/או

 י קצה.אביזרללא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד  ם לאבא: זהכנה לנק' ג (בי)

 . וניתבטמפרטורה המסופקת מהרשת העיר  : מיםמים קרים (גי)

  מניעת החלקהל שעומדים בתקן ישראלי קבועותלרכוש  יש דירה,זקה בת החלבמקרה של שינוי לאחר קב -גנית/אמבטיה(צה )אקבועות רח ( די)

  .R-11 -ולא פחות מ

 דה או הכיור.  הממוקם על מישור משטח העבוברז  קרי = פרח קבוע. הנשלף מתוך שרוולברז ראש  נשלף = ( טו)

  עזרת ידית אחת. ים, בלקרים /חמ ות מיםויס )מיקסר( = מערבל

 או שניהם. /לפיית ברז ו יאה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/אוסה/יצת כניחלוק )אונטרפוץ( = דרך-רב

 לחות/פתחי ניקוז וכו'(. הקצה הסטנדרטיות )ברזים/מקרכות למע הספקת המים והניקוז מתוכננים ערכתכי מ יש לקחת בחשבוןז( ט)

ר צנרת הדלוחין, שטח תא המקלחת, ת קוטהתאמ ללא ,זקה בדירה( כגון ראש מקלחת דמוי "גשם"לת הח)לאחר קב לור לעימהאמ שינוי 

המים לקיבולת הניקוז ממפל לטת ב אי התאמה בין כמות המים הנפה עקהרחצ ישת המים, עלול לגרור הצפה בחדרהקפי מפני גלומחסום 

 .ברצפה

  צעים מתאימים כגון  ט באמלנקו  , ישההאמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלק שרצפתלחת וככל קגם למ  הינו( הואיל והשימוש באמבטיה יז)

  חלקה.דות למניעת ההדבקת מדבקות המיוע

  לא יתוק זרימת הגז במקרה של כיבויבכיריים הכוללים מנגנון לנ שתמש ש להמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יול נ לביש ככל שמיקום הכיריים (חי)

 שול. ת הבילהבה/ו של רצוני

 או במסמך אחר  כר זהטבלה, במפרט מין כך בות לעיל יותקנו בפועל רק באם צו בהער יחסותהתי  ש)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם י

 שה(.הרכי  שצורף להסכם
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 ין(, ברצפה, ל הבניותפים לכלכן ומש ם יתתחי ביקורת לקולטני ביוב )בחלקצנרת ופ: רה, לכל צורך אחרם בדי וספי אביזרי אינסטלציה נ   3.6.1 

 (.  וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש ום)מיק  י כיבוי,יתכן מתזהאינסטלציה.  עפ"י החלטת מהנדסכמות קום ו במי ,בקירות או בסמוך לתקרה  

 בין   בלי פיקודגז וכ עברתוצנרת לה מפוצלו/או יני מרכזי האינסטלציה. ניקוז למזגן מהנדס טת מלפי החל, מיקוםן למחלקי מים בארו  

 .  מאיידלעד והמיקום המיועד למעבה, עד המיקום המי  

 הערה:  

 דמוי  ד ואסטטי ויצרו בליטות מבודיסוי התקנת כידרשו(, יתכן ויחייבו ש ככלבוי, )הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי   

 ,  פהות ורצלקירבסמוך ו/או סמוך לקירות ותקרה ב ,או "ספסלים"" או קורות מודיםע"  

 פתחי  יתכן וידרשו   ן הבניי בקולטנים העוברים לגובה  טלציה האינסנדס הי לפי הת"י, והנחיות מש לקחת בחשבון כי  ,בנוסף  

 תחזוקה.  גישה לצרכי  פשריש לאתם ו או לחסום חי ביקורת אלו , אין ע פתביצו   שיידרביקורת, ולכן בדירות בהם   

 

המערכת  תקנת ין. הכל ד תהיה לפי הוראותאולצת ולארית משותפת מבאמצעות מערכת סדירות ים להספקת מים חמ : מיםחימום    3.6.2

 .  ר(ימים )טי ן קוצב זמן לחימום המ והתקחמים לרבות גיבוי חשמלי לדוד המים ה 579הסולארית תהיה בהתאם לדרישות תקן ישראלי  

 קזמן )טיימר( הכולל מפסמלי והתקן קוצב עם אלמנט עזר חשחימום ולל וד( המחובר למערכת הסולארית וכל דירה יותקן מכל אגירה )דלכ  

 מראש את זמני ההפעלה.   לתכנןאפשר במ 

         ום אחרים, י חימאמצעב ם המיםיעשה חימו, ת סולאריתמערכצעות באמדין לא ניתן לספק מים חמים  לדירות שלהם לפי הוראות כל  

 . ר(מזמן לחימום המים )טיי התקן קוצבכן ו. הקיימים בעניינםתקנים ים בשהמים המסופקים באמצעותם עומד ובלבד  

  ליוןע גג או בסמוך להשירות או סת במרפכגון במקום מוסתר אך נגיש : קום הדודמי  ;ליטרים 120: תבקיבול למים חמיםמכל אגירה )דוד(             

    מהנדס האינסטלציה. תכנון לפי 

 . . מכונת כביסהות מטבח ורחצה, אמבטיהקער :חיבור מים חמים לכלים 3.6.3

    .אין :"דלי"ברז    3.6.4

 פי החלטת החברה(.)מיקום ל: יש נה מים לדירהלמו הכנה  3.6.5

 . : פלסטידלוחין  הנדס האינסטלציה,נון מי תכלפ ,PPR, S.Pפקסגול, ולוונת, ה מג: פלדים חמים וקריםחומר הצינורות: מ 3.6.6

 .: פלסטישפכים 

 הגז   ממקור הספקת הגז ועד נקודתרה בדיז ת גנרול צל, מחיר הדירה יכיש: ד נקודת הגז במטבחה ממקור הגז ועגז בדירנרת צ 3.6.7

   .ידירת ה גז וכן הכנה למונהראשית במטבח                      

 ש. : יההכנה למונה גז לדיר 3.6.8

 

 (טבלה זו )ראה הערות לאחר  מתקני חשמל ותקשורת – 5 טבלה מס' 3.7
 
 'ון, ראה נספח גר, בית תקע ונקודות טלפחיר זיכוי לנקודות מאו מ
 
 
 

 ום מיק

ודת נק
 מאור 

 תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
 גן מים   מו 

 ע תק בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 'נק
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .ן פו נק' טל

 נקודות  3 כ"הס

 אחר/ הערות

 לדירה  כניסה
 מבואה  או 

1 1 - - - 

 + לחצןעמון פ -
 אינטרקום  -
פסק תאורה ללובי  מ -

 . חדר מדרגותקומתי/
 . ידירת שמל וח חל -
לל  ארון תקשורת כו  -

   . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה ארון  - 

 דיור  חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1  

 ן( מזגל)
1 

תוספת   -תריס חשמלי 
לת  הפע ל  מלחשנקודת 

)ראה מרפסת   התריס.
 שמש(. 
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 גן מים   מו 

 ע תק בית
 במעגל  כוח

 נפרד
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 ;נק' תקשורת
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 - - - 1 1 ור פרוזד
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לתכנון המטבח יותקנו  
נפרדים  כח  שקעי

 למקרר למדיח, לתנור, 

שינה  חדר
   םהורי 

1 
)כולל מפסק  

  חליףמ
   (נורהלמ

 

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 
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 , שנדרש 
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 - - - - 1 יםשירות
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 שנדרש, 
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 מרפסת שרות 
1 

 )מוגן מים( 
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2 
 מים וגן מ

 סה, )מכונת כבי 
 בש כביסה(י מי 
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 מרפסת
 שמש

1 
 )מוגן( 
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 ן( ג)מו 

IP44 
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  לטבלה ואחרותהערות 

 אחת.אהיל/ ארמטורה(, כולל נקודת הדלקה  -לא נורה וכיסויקרה )לאו ת רקיגבי בית נורה על  = קיר/ תקרה אורקודת מנ (א)

  .ו יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד()שני שקעים א ם חשמל רגיל.מזר  ןמתקן חשמלי הניזו= "שקע" בודד לחיבור  קע מאור )רגיל(בית ת (ב)

 ת. ר לפחוממ" 1.5בכבלים  החיבור יבוצע

החיבור  ד(.ספר כל שקע בנפרחד, נאפנל )שני שקעים או יותר ב הניזון מזרם חשמל רגיל כיסוי,דד עם ע בוקש:  מים מוגן  בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ת. וממ"ר לפח 1.5לים יבוצע בכב

לכמות  אינם תוספתוש עיף א'ר(, המצוינים בסר )בתקרה או קישל נקודות המאו ור בלבד לאופן ההדלקהתא  קודת מאור הדלקה כפולה=נ (ד)

 ף א'. ת בסעי וינוצ מה מאורה נקודות

 .כוח""בהכרח נקודה/ות  ושאינם במעגל נפרד(, לי נפרד )כל נק'ל חשמגי מע"שקע/ים" הנמצא/ים על גב = בית תקע מעגל נפרד (ה)

 בדרגת הגנה גבוהה. ים ן מ צה מוגפרד אך אביזר הקח במעגל חשמל נבית תקע מוגן שאינו בהכראו אחר=  P44Iבית תקע עם דרגות הגנה  (ו)

ים, בין מחשב –דת תקשורת דת טלפוניה, נקות נקווכוללנקודות ביחד )קומפלט( או לחוד ו 3= )מחשב( ץ/תקשורתפון חוטלה/י ז וי טלת נקוד (ז)

אינטרנט. /ניםהטלפו יבור הדירה לרשתללא חכבלים.   כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידוריחיבור לקליטת שידורי חובה  –ה ינקודת טלוויז

 ולל כיסוי.כ 1ל ומוד  55וקופסא  מריכוז התקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר יכהחוט משור ונ יצ כלולנקודת התקשורת ת

 . (לפי הענייןעמדת שומר לדלת כניסה למבנה או לים )ולל אביזרי קצה לתקשורת פנות כאנקודה/ות מלום(= ת טלפון פנים )אינטרק נקוד (ח)

  מ"מ.  2.5סק נפרד עם כבלים וח למפת ללור שיבר י, מחוגבי מעגל חשמלי נפרד על קע כוחבית ת = קודת כחנ (ט)

לפי תקנות החשמל והתקנים  מים  דירה, יהיו מוגניובשטחי חוץ הנספחים ל, בחדר האמבטיה המטבח בחדרשקעים, מפסקים ותאורה  (י)

 ישראליים. ה

נקודת ההכנה   רת ועדתקשו  זכומרי הכנה לנק' תקשורת )מחשב( .לבדשיכה ב"שרוול"( וחוט מהכוונה לצנרת )באם לא צוין אחרת "הכנה"=   (יא)

למניעת ספק  ספירלי(. ט" )החום" ולא "תנור ל"מפזר  חריות הדייר(,יותקן )באהרחצה חדר  תל דלמעבאם ההכנה לתנור חימום נמצאת בקיר. 

 ם. מי ע מוגןחימום כוללת שק ההכנה לתנור ה.כי אמצעי חימום לא מסופקים ע"י החבר יודגש

ותה/ם  יקים/מכבים את א דלך מאהם, וי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביני ה/ כיבהדלקל ותניתנ נקודה/ות מאור ה  =חליףמ (יב)

 מאור.  נקודה/ות

 החוק ודרישות מהנדס החשמל.בעקבות הנחיות  וסוג הנק' יקוםמיתכנו שינויים ב (יג)

לכיריים. הנקודה תחובר ישירות  תוכנן ם המוקלמתחת תלת פאזית בארון המטבח, מ ודתתקן נק תוור תלת פאזי= רים הכוללת חיבבדירת מגו  (יד)

 המפסק בלוח החשמל הדירתי. קע ושחיווט לרבות בית הנקודה תכלול את כל ה. 2.5/5וט בכבל ותחו להחשמלמפסק תלת פאזי בלוח 

 מך אחר במס ו א  ר זהצויין כך בטבלה, במפרט מכ באםעל רק לעיל יותקנו בפו ייחסות בהערות )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש הת

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

   בחדר מדרגות.ועה בבת לתאורת לילה קומנגנון ש .יש :מאור תו נקוד  :בכל קומה :תיתקומ חדר מדרגות/ מבואה   3.7.1 

  ש.י :מתיתקו  אור במבואה ך הדירה להדלקתצן מתו לח יש. : לחצני הדלקת אור יש. :גופי מאור  

 וי. כולל כיס 1מודול  55א קופסר וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר וול צינותכלת ורהתקש : נקודת טלפון חוץ  3.7.2 

 או אחר לפי החלטת החברה., זםמז :צליל .לחצן ג:פעמון: סו 3.7.3 

 ת"י. , לפי דרישות ה : סטנדרט סוג :אביזרי הדלקה/שקע 3.7.4 

   .: ישבתוך הדירה )כולל שקע רגיל(,דירתי תקשורת  ולוח ם(וליודמ 6-ל )כולל השארת מקום פנויירתי ד  וח חשמלל 3.7.5  

 אין.  :שעון שבת : יש.מפסקי פחת חשמל.ה פי תכנון מהנדסל :וםמיק  

     כולל קוצב זמן. : יש.חשמלי ש/שממים,  נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

  . אמפר 3×  25זי: : תלת פאדירתי   גודל חיבור 3.7.7 

 מת כניסה הראשית בקו דלת היחת , כולל לחצן לפתשמע דיבור קום)אינטר .5 : כמפורט בטבלהיקוםמ, יש: מערכת אינטרקום 3.7.8 

 הורים(.  שינה בחדר  רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 . ן: אינפרדת(זיה נוספת במעגל סגור )מערכת טלווי  3.7.9 

או   ןלבנייאנטנת צלחת מרכזית .  לחילופין רב ערוציתיה יזוו לקליטת טללחיבור לכבלים  הכנה :יהטלוויז קליטת שידורי הכנה ל 3.7.10 

  . דיוור TV-ל החובהשידורי יטת קל ל םנינילמספר ב

 : יםרמיתקנים אח     3.7.11 
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 ש"ע. "י מאורר דירתי "וונטה" אוע ף( ו/אוחיצוני )משותע"י מפוח חשמלי  המחויב באוורור מכני לפי תקנות, יבוצע אוורור חלל  -          

 . 3.5בלת פתחים סעיף ים בטתריסראה גם  שמל להפעלת התריס.י כולל נקודת חס חשמלתרי  -           

 .עארון תקשורת כולל שק  -          

 . משולב בארון תקשורת טלוויזיה ארון טלפוניה/ -          

משקולת לסגירה  נה עם ולל תריס הגכ 4" טרצוני עבור צינור פליטת אדים בקו חיומעבר  למייבש כביסההכנה  –סת השרות במרפ  -

   והזנת חשמל.            

 לרשת החשמל הישראלית  ים לחיבור תלת פאזי ותתארכת עור ולבקרה של צריכת החשמל הדירתית. הממערכת לניט -            

 ם. החשמל המשתניזנת תעריפי הפשר ותא             

 רת  תקשוב המודד זרם חשמלי, יחידת מתבססת כל רכי ית אשרהחשמל הדירת וח בלה המערכת תכלול יחידת מדיד             

 ומציג אותם בצורה ברורה.  הנתונים בצורה מקומיתאת עבד מור אלחוטי, צג דיגיטלי אלחוטי המקבל ולשיד             

  צריכת האנרגיה נתוני ג לפחות את יציג הצמ',  1.5יסה במקום נגיש ובגובה כנלדלת ה הדירה בסמוך הצג יותקן בפנים             

 לותם הכספית. ואת ע ברת  והמצט השוטפת            

 

 : ירה, בדםמתקני קירור / חימו.        4          

 ן. אי  :מרכזי  רתי מיני די  מיזוג אוויר 4.1

    :תכלול אשר, יאזפ תלת תסטנדרטי אחת מרכזית מיני ערכתלמ בלבד הכנה .1

 לכל צרוק יעיל אוויר ורפיז רמאפש ה אחר או במיקום המסדרון וא האמבטיה חדר תקרת תלתחתי  בצמוד ידאילמ מתוכנן מיקום

 ;הדירה חלקי

                       נןהמתוכ המיקום בין הרצפה  מילויב ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות ותנדרשה  התשתיות ביצוע .2

 מוצא. יסההכב לניקוז מסתור או הרצפ למחסום המאייד ניקוז 3*  2.5נפרד  מעגל וחכ שקע ,וכנן למעבההמת םקוהמי ועד למאייד

 . בפועל מערכתה להתקנת עד ,גבס לוחב יכיסו באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה

 .קיר המסדרון על טסטהתרמו םלמיקו עד יידהמא ממיקום קיר דלפיקו ריק שרוול התקנת 3.

 .אוויר מיזוג נדסמה ידי על ערכתהמ נוןלתכ בהתאם היהי תנוההכ  מיקום .4

 .המעבים / ההמעב  למיקום וסתרומ  נעמוצ מיקום .5

 במקרה זה ההכנה תכלול:ה למזגן עילי בממ"ד. הכנוצע בבאישור פיקוד העורף, ת .6

 לוח החשמל.רדת הזנה ישירה מנקודת חשמל נפ  -

 נור ייסגר במכסה.בדירה. קצה הציפעיל  מחסום רצפה אל עדו מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד זויקצנרת נ -

 וסתר ע"פ התכנון. ה במקום מוצנע ומה יהיהמעבמיקום  -

 "עומר", או שווה ערך. ורף יותקן התקן מסוג הע יקודפלחילופין ובאישור  -

 . אווירה הנדס מיזוג ל בהתאם לתכנון מ כל ההכנות הנ" -

 

 ללכ מיזוג מאפשר ואינ  ה הדיר  תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל  ל.( לעי6) 4.1יף סעב מעבר לאמור .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את תכלולש הדירה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/מזגןל הכנה  בנוסף  תבוצע ,מורכא תחא  מרכזית מיני מערכת באמצעות חלקיה

 .םמי ניקוז וצנרת גז צנרת, ת חשמלנרצ לרבות הנדרשות יותהתשת

  .אין :מיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין  4.3

   .ן: אי זועל בגהפום ר חימתנו   4.4

 רחצה(. )בחדר .מוגן שקע כוללתה חימום לתנור נקודה וצעתב. ן: אי תנור חימום הפועל בחשמל  4.5

 . אין: וריםאטרדי   4.6

 : אין. םם חשמליי קונבקטורי   4.7

 . ן: איחימום תת רצפתי   4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9
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 סן: במח  ,סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה* .5

 .: יש)באם נרכש( מחסן ב .דרש ע"י רשות הכבאותישי כלכ: הבדיר :טית )ספרינקלרים(אש אוטומ כיבוי  מערכת 5.1  

 .ות הכבאותדרש ע"י רשישי כלכ: גלאי עשן  5.2  

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

 

 ודות פיתוח ושונות:עב .6

 חניה  6.1 

                       : בתחום המגרש;כולםבניה. היתר ה : לפייניםהבני  לכל חניהסך הכל מקומות  6.1.1   

  ;אין )לפרט(: ניות במקום אחרח                                

 כמצוין בתוכנית המכר. : יקוםמ  הניהב לפי היתר: חניות מספר: יש, פת(ותרטית/משניה לנכים )פח 6.1.2  

 י  רשמכה כה )עם הצגת תג נרה נדי וח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש המגרש/סביבה/פית תכניתמן בחנייה לנכים כמסו             

 . הנכנו ן כלל דירי הבית וגם לדייר שאיבינכה,    ובהעדר רוכש ם משרד התחבורה(,מטע                               

 אין. : חניה לא מקורה גמר רצפת 6.1.3  

 ש. י: ישמהכב גישה לחניה  6.1.4  

 בתכנית המכר. מון סי: לפי מיקום  אחת לפחות.: חניות לדירהמספר  6.1.5  

   אין. :הלחני בכניסה חסום מ 6.1.6  

    

 ח המגרש פיתו  6.2 

 יסה כנ  ילשב לתכלו החיצונית הרחבה  .יןיבנכל ל הכניסה למבואת עד מהרחוב יתנ צוחי כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום     6.2.1                    

 .ותלפח ר"מ 20 של טחבש ידולצ מלווה גינון לבע רואומ , ]לבנין הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף     

 .הניתן בעל גוון בהיר ככל היהי  צוף הרי אבנים משתלבות/ אבן טבעית/ /אספלט /טון/ גרנוליט: בחומר גמר :גותמדר /שבילים 6.2.2  

 .,לבות/ אבן טבעיתאספלט/ אבנים משת: גמרומר ח .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

 בהתאם ם חסכוני במיגינון  ל הפיתוח()על פי תוכנית אדריכ .יש  :צמחיהכנית  מצורפת(. )על פי סימון בת .יש :תתפחצר משו  6.2.4  

   משרד החקלאות. יותנחלה                                

ה  חיולא צמים בלבד )לא עצים ם רדוד שורשי שתילת צמחיה בעלתותרת ון מ מעל תקרת בט )כולה(. מעל תקרות בטון. חצר,

   .יםוקת שורש עמ

 וחשב.ראש מערכת ממ יש. כולל: משותפת רשת השקיה 6.2.5  

 לשטח  ונהה( הכולה/חלקכומעל תקרה )חצר,  מכרה ניתלפי תוכ :יציאה לחצר מחדר;  יש :ן הג ות/רצמודה לדי ר, חצ 6.2.6  

 קיה.  כת השמער לא מגונן וללא   

 מים משולי הבניין ( יעשה ע"י הרוכש בעת  )להרחקת טיותפרידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות : סערהה   

 . נה הפרטיתסידור הגי     

 , שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים, )ול , חלחםביוב ומיה/ות, גז, ישמג  תכןי: גן  ות/ לדירות, בחצר הצמודה תפכות משו פירוט מער 6.2.7  

  (.רהמכ יתושלא בהכרח יוצג בתוכנ ןהעניי כל לפי)ה בויכי קשורת,תשמל, ח   

  מ"ר. 7-פחות מלא יש, בשטח  :גן ות /לדיר משטח מרוצף בחצר הצמודה  6.2.8  

 הרשויות.  שת ריוד  לפי היתר הבניה  :חומר: ל המגרשש ות/חזיתגדר ב 6.2.9  

 . רהת החבקביעולפי   לפי תוכנית הפיתוח המאושרת ממוצע בגובה   

   .יןא (:בחלקה קומה פתוחהת עמודים מפולשת )קומ 6.2.10  
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 רכות משותפותמע .7

 מערכת גז:  7.1 

וכנית המגרש או ר בתאהמתו עם חברת הגז, ובמיקום  בתאום קעיקר-תת צובר גז צעותבאמ סידור מרכזי :כנה לאספקת גזה    7.1.1  

  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה. ה ת הנאוזיק נהינתורך תצדת הבמי המקומית. עפ"י דרישות הרשות וניין אהב

 בבעלות חברת הגז. הינם ,כאמורהגז  צוברכי  בזאתר מובה   

 ;יש: מרכזי לדירה קורממצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4בלה טראה : מיקום: יש. ת גז בתוך הדירהספקצנרת א 7.1.3  

 

 :דורים לכיבוי אשסי  7.2 

 חות. הבטיץ ע"י רשות הכיבוי והנחיות יוע ל שידרשככ :גותחדרי מדר לחץ ב פעלתמערכת לה 7.2.1  

 יחות.הבטיועץ   יבוי והנחיות"י דרישות רשות הכע ככל שידרש: םבמבואות/פרוזדורי מערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 ות.הבטיח יועץ. לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות  יש :ם(מתזים )ספרינקלרי  –ת י טומט מערכת כיבוי או  7.2.3  

 ות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. פי דריש ש. לי :ות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן עמד 7.2.4  

  עץ הבטיחות.יו  הנחיותשות הכיבוי וע"י ר ככל שידרש :גלאי עשן  7.2.5  

 ותפיםטחים משיבוי בשכונות ר( וא, ברזי כיבוי )הידרנטיםאש כיבוי ו  י גילו תמערכו אות, לרבות הכב י ידורכל סהערה:      

 ישות רשות הכבאות.לפי דר כמותו  מיקום פרטיים, או               

 

 יש. : ניוניםבחאוורור מאולץ  7.3 

 אין. : רות(הדי להזנת ) ויר מרכזיתמערכת מיזוג או  7.4 

 . ןאי :יםים לשימוש הדייר/בחדר אוירמערכת מיזוג  7.5 

             כניסהה דלת דלי ערקהק בקומת ימוקמו הדואר תיבות :מיקום שגוי.  לדואר 1 הבית, וועדל 1לכל דירה,  :תיבות דואר 7.6 

 .  816 י"ות ה בנייו תכנון תקנות לפי אלומיניום זיתח עלותב ויהיו יניםהבנימקבץ אחד לכל באו  , בנייןל כל                     

 : חריםקנים אמית 7.7 

 ין ולטובת בניינים בבני יםדיירה חדר/ים לשימוש כלל בחלקים משותפים(,)תאורה  , מערכותר מיםג , מאסניקה ומשאבות מיםמערכות   

 המתכננים והיועצים. ית י תוכנ לפ וכמות: וםמיק  .וכו' הבניין ם סמוכים לטובתסמוכים, או בבנייני  

 

 ערכות תשתית ה למנהמב חיבור .8

 לפי הנחיות הרשות המקומית.: חצרל  נפרד יםמונה מ; : ישתי לב י ראשמונה מים : יש; ר לקו מים מרכזי חיבו  8.1  

 יש.  :וב מרכזי בור לביחי  8.2  

 נה. מו  התקנת לא כולליש.  ;וראות חברת החשמלבהתאם לה ,חשמלחיבור הבניין לרשת ה 8.3  

 . םהטלפונירה לחב' ר הדיוחיב כוללכנון והבניה )בקשה להיתר(: לא תנות ה בהתאם לתק :פוניםהטל תלרש הכנה לחיבור הבניין  8.4  

   (.3.7.10 הכנה בלבד )ראה גם סעיף  .אין: (רנטאינט/הי וויזטל)חיבור הבניין לרשת תקשורת  8.5  

 צועם בפועל ות שביעבוד חיר הרכישה. במ םיכלולומכים, ניקוז, דרכי גישה, ת תירורכה, ק: כביש, מדרשוח כללי הגובל במגפית 8.6  

 חברה.אחריות הינם באמית יעשה ע"י הרשות המקו  

  .יםמכלים נייד: מתקן/ים לאצירת אשפה 8.7 

 . הרשות המקומית ע"י: אשפהפינוי   
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 רכוש משותף  .9

 : רכוש המשותףתיאור ה 9.1 

 ר.המכת תוכניבאם סומנו כמשותפים ב: ותפיםה משת חני מקומו     9.1.1   

 ין. א: (יתלקח חהפתו  ועמודים, )קומת כניסה חלקית תמפולש קומה 9.1.2   

  רה.חבה טתלפי החל: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

    מ"ר. 20-א פחות מ: ל3,4,5 בבניינים "ר.מ 14-לא פחות מ: 1,2בבניינים ח: בשט .: ישמבואה )לובי( בקומת כניסה 9.1.4   

 יש.  : בי( קומתיתה )לו מבוא 9.1.5   

 .2חר: למס ין(.ל בניבכ). 1 למגורים:פר(: )מס חדרי מדרגות 9.1.6   

 . 2למסחר:  )בכל בניין(. 1 למגורים: :מעליותספר  מ : יש;תי מעל: יש; מעליתפיר  9.1.7   

 יש.: הגג ים עלעל ידי מיתקנ החלק התפוס  פחותל :גג משותף 9.1.8   

 מ"דים.מ -ייםחבים מוגנים דירת יש מר אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 ן. אי :משותףחדר דודים  9.1.10   

   ש רשות מוסמכתאחר שתדרו וכל מיתקן,  מערכות סולאריות :ן( כגו פותשותמ וו/א : יש מערכות טכניות )פרטיות ל הגגקנים עמית 9.1.11  

 . על פי כל הדין   

 . ; ישגינון ללא  שטח : יש.פתוח בתחומי המגרש ושטח חצר 9.1.12   

 שפה א וחדרים טכניים, מרכז מחזור ות תקשורתות לרבכדרי מערח: תףשו וש מם וחלקים נוספים של הבית שהינם רכמיתקני  9.1.13   

  מכר. ה ש משותף בתוכניותמסומנים כרכוהכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, ני אשפה וומתק    

 

 : משותףכוש השאין להוציאם מהר (מיםיאם קיב) םחלק/י  9.2 

 , )מילוט(.מדרגותי /חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 .משותפתה לחניה גיש 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה.  9.2.4  

 קומתי. ובי ל 9.2.5  

 על הגג. (המשותפים) ניםגישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השו  9.2.6  

 דר מכונות.אל חרגות גישה מחדר מד  9.2.7  

 . )משותפים( טכני/יםדר/ים ו מלובי קומתי לחגות אר מדרגישה מחד 9.2.8  

 .על הגג משותפים יתקניםעל ידי מ תפוס ה –גג חלק ה 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 יש מרחבים מוגנים בדירות(.  -)אין .מקלטממ"ק / 9.2.11  

 כרכוש משותף.  החברהע"י  ככל שיוגדרום טכניים וחלקים חדרייות, עט חניות פרטקומות חניון למ: חרחלק א 9.2.12  

 

 ת משותף בי  9.3 

 ף או בבית  בית משותרה בדיחוק המכר דירות(, המוכר  –)להלן  1974 – ד"ות(, התשל)דיר רהמכ לחוק 6בהתאם לסעיף  )א(  

   של התקנון המצוי  ו משנה הוראהל אית מבטלהחיל על הבעל הבית או שבדעתו והתקנון שחל   המיועד להירשם כבית משותף     

 אותו עניין; ואלה העניינים: על פרטים המכר חוזהצרף ללאו  ם המנויים להלן, חייב לכלול במפרטענייניייחסת לעניין מן ההמת    

 מהרכוש המשותף;צאת חלק הו (1)    

 מוד לדירה; כוש המשותף הצשיעורו של החלק בר (2)   

 ר אליו; בקש םויביות הבית המשותף ובשירותים המחוצאפות בה שיעור ההשתת (3)   

 ת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף; רי קבלסד (4)   

 רות; המכר די לחוק( )א3שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף  ר שקבעעניין אח כל (5)   

 ר בחוזה המכר, כמי שהתחייב אמול אף ה( יראוהו, עויים בסעיף  קטן )אמהעניינים המנמוכר שלא מסר פרטים על עניין  )ב(  

 ו עניין יחולו על הבית  המשותף.  בי אות ת התקנון המצוי לגוראוהש    
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 המשותף הצמוד לדירה:  ברכוש ו של החלקשיעור 9.4

 של כל  לשטח ( 5זה פרק א' סעיף רט במפרט מכר ין שטח הדירה )כהגדרתה ואופן חישובה כמפוליחס שב אפשרה יהיה קרוב ככל 

 ול דעת י שיק פרש לכפי שייד שור ברישום הבית המשותף,אחר הקחס זה או בכל פרט ן ביו תיק , זאת בכפוף לכלהדיור בבניין דותיחי  

 חים חו בחשבון השטקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחישוב חלת. במכו/או כפי שיידרש על ידי כל רשות מוס מוכרה  

 (.6פרק א' סעיף  זה  במפרט רה )כהגדרתםהצמודים לדי   

 

 :ת בדבר ניהול הביתחלטו הבלת סדרי ק 9.5

 . 1969 -"טה על פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכיהי 

 

 :אליו ים בקשר חויבהמתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים ר ההשתשיעו  9.6

 רישום הבית המשותף.  עם שירשם,תאם לתקנון שויות המוסמכות ובהאם לדרישות הרהמכר ו/או בהתבהתאם להוראות הסכם  

 

 שיוחזרו לרכוש המשותף(:או /)ו ים מהרכוש המשותף מוצאהקים החל 9.7

 ים בתוכניות המצ"ב  שר מסומנ ים אבאמהרכוש המשותף השטחים ה יוצאו, בהסכםין זה אמור בעניוע מהרי לגמבל      

   ו בהסכם המכר.מפרט המכר ו/א ו/או מצוינים ב      

 של החברה. קביעתהבבית המשותף לפי  ירותד דו לש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצממגרתחום הות החניה שבעמד .א

השטחים  . וכן כלחברהה ו לדירות שבבית המשותף לפי קביעתה שלויוצמד ש המשותף מהרכו וצאוהמרתף י  המחסנים בקומת .ב

 ישום הבית המשותף. כרו עד מועד רשהוצאו מהרכוש המשותף ואשר לא נמ

 . לעיל(  9.2.10חלק כאמור בסעיף ט הת )למעמרפסות וגגו .ג

  .משותף מוצא מהרכוש ה אים השנ רחד .ד

  .מוכרתבבעלות הש תאל סנים לדירות, יוצמדו החניות והמחסניםאו המחהחניות ו/ו כל ד יוצמככל שבעת רישום הבית המשותף לא  .ה

 

 

  ____________    ____________   _______ ____ _______ 

 החברה /חתימת המוכר     תאריך          תימת הקונה ח         

 

 יםחנספ
 

 ף. שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשות וספים מסמכים נ נספח א' 
 . לליותהערות כ פח ב' סנ

 נספח ג'   טבלאות זיכויים. 
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 עלי הדירות נוספים שיועברו לקונה ולנציגות במכים מס – 'נספח א 

 

 ט:רהמפ לו יצורפו כחלק בלתי נפרד שלות אתוכני  10.1  

 דירה. השל ות( )חיצוני ר ומידות כלליות דכל ח מידות שלהכוללת  1:50 -לא קטן מ דירה בקנה מידה כנית הת 10.1.1   

 בקומה.  המשותף הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מא קטומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לכנית הק ת 10.1.2   

 בקומה. ש המשותף ן הרכווללת סימוהכ 1:100 -טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ קומהכנית ת 10.1.3   

 מון הרכוש המשותף  וללת סיהכ 1:100 -דה לא קטן מה מירתף בקנמפולשות; קומות מ קומותתכניות קומת כניסה/  10.1.4   

 . 1:200ום מוקטן לקנה מידה בציל מדים; תכניות אלו ניתן לצרף ם מוצרתייושטחים די   

 . 1:100 -ן מלא קט מידהתכנית קומת גג בקנה  10.1.5   

  משותפת חצרוללת סימון הכ 1:250יתר בניה בקנה מידה הבלת קגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לתכנית המ 10.1.6   

 צמודות.  וגינות

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פי מסורשיש לת ולחומרי הגימור, ורכלכל המע ושימוש הוראות תחזוקה ינתנורה יבעת מסירת הדי 10.2  

 עניין: ר דירות בק המכוח   

 ורם. מעל גישוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה פעולות  )א(   

 רכות מיזוג אוויר,  מעת, טיחומערכות בהמותקנות בדירה לרבות  השירות חזוקה מונעת של מערכותת ותתחזוקה כולל )ב(   

 אלה.קטרומכניות וכיוצא במערכות אל   

 . נדרשותתיות, אם  ותקופ טפותתדירות ואפיון ביקורות שו ג()   

 שר. יצירת קספק ומספר טלפון לצרן/ות יתקנים בדירה, לרבות שממו הרכות כני ותעודות אחריות של ציוד ומעמפרט ט )ד(   

 

 מערכות וחומרי הגימור של  של הזוקה תכנית והוראות תח ( 1) ה בבנייןלו נמסרת הדירה הראשונאשר   דירההמוכר ימסור לרוכש  10.3  

 עניין: בהמכר דירות  פי חוק  ת עלאם לכל דין לרבוור בהתחובה למס ן שישי הבני  

 ם. רכיבי הבניין על גימורכל  פעולות שוטפות לתחזוקת (א)   

 מיזוג   רכותת, מע ערכות בטיחות, מעליומהשירות המותקנות בבניין לרבות  ערכותשל מתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת  ב()   

 באלה.וצא ת וכימכניו קטרואוויר, מערכות אל   

 דרשות. נאם   ,אפיון ביקורות שוטפות ותקופתיותתדירות ו )ג(   

 פר טלפון ליצירת קשר. ק ומסספ /מותקנים במבנה, לרבות שמות יצרןערכות הדות אחריות של ציוד ומותעומפרט טכני   )ד(  

 יה. מיליפקסר ומספ ןטלפוהמערכות והפיתוח לרבות מספר ין, הבני מת צוות המתכננים שלרשי )ה(   

 קשורת, מערכות בטיחות  ל ות חשמאינסטלציה סניטרית,  ללבד שות ב( למערכות המשותפ AS MADEת )תכניות עדו )ו(   

 ור  ה האמולפיה על רוכש הדיר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתבמוכר ה ח.רכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוומע   

 נה( מיד עם מינויה.ת )הראשונה שתמוהדירו ה של בעליהקבוע ת אולמסור אותם לנציגות הזמני   

 

 

 או החברה  ל, ירלעי 10.3חומרי הגימור כמפורט בסעיף ערכות ו והוראות תחזוקה של המ ניותלקבל לידיו התוכ הראשון שהרוכ  סרב (1)  

 ל  ניהול )באם תפע  או חב'ת הבית ו/נציגו רבות רם בכל זמן לרוכש/ים אחרים ללמוסשאית שות כן. החברה תהא רחובתה לעב כעמדה       

 בבניין(.       
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 הערות כלליות ואזהרות   –ב'  נספח

 כלליות למבנה ולדירה רות הע

 

   .ון והבניה והתקן הישראלי,התכנ קנותרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תהמוצ כל .1

 2010-ע"תש( 3' מס' )תק לאנטנות ןמיתק  .2

  אנטנות  ומיתקני( מ"אק) פתמשות לקליטה אנטנות מיתקני: 799 י"ת  ,ישראלי תקן לפי, החובה שידורי קליטתל נותלאנט  מיתקן יותקן  בבניין .3

 (.א"קא ) אינדיווידואלית יטהלקל

 שבכל המבטיח אחר הסדר קיים אם החובה דורישי  לקליטת לאנטנות מיתקן התקנת מחובת חברההאת  לפטור רשאיתמית המקו וועדהה .4

מק  לעו מתאימהה צמחיה רק  ולתלש יש  בנויות תקרות מעל הממוקמות נותגיבו בחצרות .תשלום בלא  חובה רישידו טלקלו ניתן יהיה דירה

ו  יכוס  כאמור ג, גז וכו'יזוכגון: מים, ביוב, חשמל, תקשורת, מ כותמער האיטום בשכבות פגיעה למניעת, ( ס"מ-----מתוכנן של אדמת הגן )ה

  ו/או גובה החלל בהן הן עוברות. צורת תנו אקרה קלה ו/או סגירה אחרת ויש בת

)ברזל( לים וכן התחמצנות מינר  ,"עיניים" ם,ן, גידיבדלי מרקם, גוו כגון: היות יתכנו תופעות טבעלתקנים,  כפוף בווחיפוי   באבן טבעית, בריצוף  .5

 .עמקצוללי הל בכפוף לדרישות ולכהכ מוי חלודהת בכתמים דומתבטאה

ים לא יבוצע קיטום פינות לשיפו בחיפוי קירות ו/או. הישראליים במידות לא פחות מהנדרש בתקנים (פוגות )חים בחיפוי ובריצוף יעשו מרוו .6

 .נגים()גרו

ות , כבלים, לצורך מערכו/או המגרש, לחברת החשמל, בזקי המבנה תחומאם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בגש כי בלמניעת ספק יוד .7

ובזכות  ה, כןש ך גירלצו ןלרבות שימוש במתקני הבניי  ונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתקים, הכסמו ת הבניין ו/או בניינים אחריםשמשוהמ

 ם אלו. יתשלום מיסי ועד בית בגין שטחפטורים מאלו מעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים הקרקע לבשטח/ים לרבות רצועות פול השימוש והטי

 ת או סגורות. יפים או רעילים, באריזות פתוחורחות חיים ר מחסנים דירתיים חומרים הפולטסן בר לאחחל איסור חמו  .8

 נמסרה הדירה לקונה. טרם ע"י הקונה או מי מטעמו ב הבדיר עבודות יבוצעולא  .9

הבניין.  כלל  רתים  י צנרת ואוורור, המשו תקרות מונמכות, קורות ומעברכול שיהי י  יםרכשו ע"י הדייר שי  ככל שקיימים(,)  חסניםבמ .10

 .באופן שלא יפגע בשימוש ובתפקודו ונפרד למחסנים בלבד ש המשותף ומהרכ  תעשההזנת החשמל למחסנים 

אך לא   פרעהליצור ה  וליםתליית כביסה, מקטינים החלל ועל  ו באזוריזוג האוויר באם יותקנח' משל דוד המים החמים וי  מםוקמי  .11

 רט.פחות מן הקבוע במפ

עומדת בדרישות ם ק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהר ימוש ש עשה ת מיזוג האוויר ע"י הקונה, יערכו קנו מבאם יסופקו ויות .12

 ים. עומפג התקנות לרעשים

  יזרים כלשהם שיובאו ע"י הקונהים או אבפריטק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, זר או נות כלשהי לאובדן, מחסואחרי המוכר לא יהיה אחראי   .13

  הפריטים,ים ו/או ביצוע העבודה ריות בגין אלה כולל לטיב החומר חכל הא ,מכןפני התקנתם בדירה ובין לאחר ין לזאת בלדירה או לבניין, ו

 קונה בלבד.על הזרים והתוספות הנ"ל תחול יוהאב

  מנת את עלדירה לרשות הקונה וזש השנים הראשונות מעת העמדת החות בשלוף לפהמוגן, באופן תכו לאוורר המרחב  כי יש שחשוב להדגי .14

 .רחב המוגןמוי השמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עאגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדב אימצהלול לסלק שרידי גז ראדון אשר על

  ניםמחס גינות, חניות, טיים, כגון שטחים פרברו תות כלל הדיירים במבנה ואשר יעבות המשר או צנרת או מערכות אחריוב יתכנו שוחות ב .15

 פרויקט. הועצי יני ו יקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנן ומ מספר  ומרפסות פרטיות,

השייכים לכלל  ביקורת,ניקוז וכד'( וכן פתחי וב, עוברות צנרות )מים, בין וכ, יתהאו המחסן או החנידירה, ה תלתקר קירות ובסמוך  ברצפה, .16

 ם.  ם משותפיחלקיהבניין, ומהווים 

 לגרום לשקיעות בריצוף זה. םעלולי לבת"עה המרוצפים באריחי "אבן משתנסי דרכי ילים, מעברים ואפילוברכבים כבדים על שבנסיעה  .17

 יות הרוכש לא תיפגענה. קרה זכוובכל מ אישור הרשויות.או / ומם בהתאם לצרכי התכנון וק ומי הנו שינויים במספר מקומות החניי יתכ .18

 . ייםלמרתפי חניה תת קרקעהמונעים בגז פחמימני )גפ"מ(, לרכבים  ניסהאסורה הכ .19

 . םתף/ירבשטחים פרטיים או משותפים במ ,בגז פחמימני )גפ"מ(תקן המופעל מן כל סלאח  ף חל איסור חמור להתקין ו/אובנוס .20

[, תגברנה הוראות  08.12.2016 –  10 מחייב מחיר למשתכן מהדורה ]מפרט 1להוראות נספח ג'המפרט אות של סתירה בין הור במקרה .21

-( לבין  המפרט לעיל"ההוראות" )להלן:ן ו/או המכרז י ות הדאהור  סתירה בין הוראות החוזה ו/אושל  במקרהכמו כן,  ף לכל דין.ו, בכפהנספח

 אות. ר תגברנה ההו



 
 

 

                       ______ _____                                           ________ ____ 
 חתימת המוכר                                                             מת הקונהחתי            

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 32  מתוך  32 'עמ 02.11.2021תאריך: /    10ה משהב"ש מהדור - משתכןל מפרט מכר /  ורשתין מ ודיע מ נתיב   /  בע"מטים גר נתיב פרויק ש.    /  הבניהכות ד לאימס 

 

   זיכויים טבלאות   –' גנספח 

 

 ים י יכוז טבלאות זיכור

 
 רות מיוחדות הע

   08.12.2016 - 10רה מהדושתכן וי והשיכון, מחיר למבמפרט המחייב של משרד הבינ הנדרשים רק אך ו אלו הינם  ריכוז זיכויים .1

 כוללים מע"מ.  אינם עיל לים ב והנק  המחירים .2

 :  מקרא

 יחידה.   -יח'

 מטר מרובע.   -מ"ר

  מטר אורך.   -מ"א

 + חומר שחור+ עבודה.  לבן  חומר  -קומפלט

 פריט אחד בודד.   -יטפר

 

 תכולה א נוש
 י לזיכויכלל ערך

  כולל מע"מ 

 ארון מטבח 
פוי בגובה  , חיעבודה, משטח העצמו המטבח  ארון 

ה למים חמים  סולל ,משטחס"מ לכל אורך ה 60
 ט זה הכול כמוגדר במפר וקרים וכיור מטבח, 

 "א ₪ מ 1,000

 וללות למים ס
 קלחת ומרחצה: כיור, אמבטיה,  חדריסוללות למים ב

 ירה()לפי הקיים בפועל הד 
 דה  ליחי₪   200

 ₪ ליחידה  75 --- נקודת טלפון 

 ת תקע בי
תף )לא מוגן מים ולא  משו  במעגל קע רגיל בית ת

 כח(.   רד /מעגל נפ 
 ₪ ליחידה  125

 דלת כניסה 
 שירות  למרפסת

 ד. ן כנף הדלת בלבזיכוי בגי 
 בה לבצע משקוף בפתח. חו

 חידה ₪ לי 750

 

 
 

 : החשמל/תקשורתת לטבלאו ות  הער
 (, במפרט המכר.5)טבלה   3.7עיף חר סות כלליות לא.ראה הער1
 ים לזיכויים לפני ביצוע.ייחסמת  רתחשמל/תקשו חירוןר המ. מחי 2
 

 
 


