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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: 

  
 G3 :מדגם דירה  

  
 5 : מס'דירה  

  
 2 : מס' קומה 

  
 5 בניין מס': 

  

 2 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 ן, מבבניי 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 
 . היסבית כ 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) הבדירמתקני 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 ידוריס  : 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 )ישתתכות  חיבור 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  יסדר : 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 בלאונספח ג'   ט
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 חדרים  3 מס' חדרים:  נתיב מודיעין מורשת  שם האתר: 

 G3 : מדגםדירה   

 5 דירה מס':   

 2 : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ חניה מס':   

 5 ין מס': יבנ   

 2 : ס'מ מתחם   

 

 כר" "מפרט מ

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

 2015-ה שע" , ותיקון הת 2008   –ח שס" ת ון ה תיק ) 

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  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' החלק .80072: גוש מס' 1.1 

 . 2/11, מד/מק/11מד/מקום: בלה הח תכניתה 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

 

 ( "הדירה")להלן  דירה מס' וקומה: .3

 

  חדר, רפרוזדו ,שינה(המשמש גם כחדר  ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן הורים,  ינהחדר ש ,פינת אוכל, בחמט ,כניסה, חדר דיור :רהי בד .4

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

 : כללים אלה ישב לפהמחו .רמ" _ _____: שטח הדירה הוא

 של הדירה.  קירות החוץהעוברים על פניהם החיצוניים של  השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים )א(

   –לעניין זה 

  ח משותף בין שטבינה ל סת השמש,הדירה לבין מרפן , לרבות בימה שמחוצה לה ביןה לקיר המפריד בין הדיר  –" ץ חו ר קי " (1)

 דירה או תוכנית אחרת. לביןנה בי  ואמה בקו

 ץ; במרכזו של קיר החורה אחרת יעבור קו המצולע האמור כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די

 ו את החיפוי.יר יכללהק  פניעם חיפוי אבן בלא גימור; בקיר  פני הקיר –" וץ פניו החיצוניים של קיר ח" (2)

 סכום שטחי כל המפלסים בדירה.שטח הדירה יהיה  בדירה;  סמפלכל בי גטח להשת יחושב ויפורט בדירה רב מפלסי (ב)

 ים והאופקיים;  שופעהמשטחים המופקי של כל י ההיטל האחת בלבד לפשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)

 גות. המדרמהלך   נו עולהמפלס  שממח יצורף להשט

  1970 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל ון והבניה התכננות בתק רש דלנם ואשגובהם ת  השטחיםלו רק השטח ייכלבחישוב  (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.   –)להלן 

   דירה.אינו כלול בשטח הש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיף הלדירשל החלק ברכוש המשותף הצמוד  ורו שיע (ה)

 

 :עדי ן בלאופה ברהדי  ירה או המשמשים אתפים המוצמדים לדפירוט שטחים נוס .6

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

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

 ; (דתמצהמו סימון מקום החניהחניה עם ת שטחי הרף תכני)יש לצ המכר. ניתבתככמצוין  :מקורה מס'חניה  6.2

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

 אין. :(3)בשטחתי מרתף דיר 6.4

 אין. : בשטח דירהגג מוצמד ל 6.5

 אין. : (4)בשטחחצר מוצמדת  6.6

 : שטח(ו)מהות  די יש לפרטםבלע את הדירה באופן  דים או משמשיםנוספים המוצמ ם,חלקים/אזורי /טחיםאם יש ש 6.7

 פת הדירה(. מסומן בתוכנית המכר. )יתכן ומפלס רצפת המסתור יהיה נמוך ממפלס רצש ככל :מסתור כביסה

 

החברה  ומית והתקנון. קלאישור הרשות המ פוףרקע, בכבקומת קין בנילי ונותף חיצכניות המכר כשטח משבתו  על שטח המסומן  הערה:

 רת חורף, שולחנות וכסאות, שימשיות וצלונים וכו' בצורה ובמיקום לפי החלטתה. כגון: דוכנים, סגי  סחרי ית לתת שימוש מתהיה רשא

 

 השטחים:  הערות לחישובי  

 ווים קע הנוצר על ידי הצולבתוך המהכלוא  צפההר חשט א מרפסת הו ת לדירה; שטחה שלצונימרפסת חי –" מרפסת שמש " .1

רפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים  או המעקים הבנויים של המחוץ חיצוניים של קירות הל פניהם ההעוברים ע

 במרפסת.

ף הרקיע כפו  אורלו א/לשמש ו אשר מידת חשיפתה , חלקהחשופה ו/או מקורה בשלמות או ב ה,מובהר כי "מרפסת שמש" הכוונ

 שיש בה כדי להשפיע על לה והן מחוצה  קעקרה וםזית כלשהי הן בתחוף לבנייה פיהרוחות ובכפ שנתבבניין יחסית לשו למיקומה

 . שיפת המרפסת לשמשח

  רהיד בינו לבין חלק של דימפרסן חבתוספת שטח הקירות; כאשר קיר המ , הוא השטח הכלוא בין קירות המחסןשטחו של מחסן  .2

 או. הקיר במלושטח יכלל יח משותף  המחסן גובל בשטקיר; כאשר קיר הלמחצית הרוחב של חת שטח שמתלל רק הייכרת חא

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

כאשר קיר   ;ית הרוחב של הקירמחצשמתחת לק השטח ל ריכלי ת חרדירה אד בינו לבין חלק של מפריכאשר קיר המרתף 

 במלואו.  הקירותף ייכלל שטח ף גובל בשטח משהמרת

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

 המכר לבין השטח למעשה.
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 ות קבילות:טי ס .7

 ייה ממפרט זה:טולא יראו אותן כסות ות קבילהן סטי הלןת לורטפוהמהסטיות    

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

 לעיל. 4ה והער 6.6סעיף יותר כמפורט ב    

    האבזרים למעשהות ומיד  במפרטזרים האבת וכמויו בין מידות  5%של עד בשיעור  טייהס ב()   

     

 לארי שטרנשיין אדריכלים בע"מ.  "(:לריכהאד)"להלן "  ך הבקשה להיתרעורשם  .8

 ם.  ניין האולפניקריית התקשורת נווה אילן, ב : כתובת 077-4512520 פקס:         02-5792044 : טלפון  

 office@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

  .ים בע"ממי מהנדס משולרון    "(:המהנדס)להלן "  ון השלדאי לתכנשם האחר .9

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

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

 

 יה ר ירה, ציודה ואביזהד המבנה, הבניין,ור  תיא ב. 

 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את  וחלקים אחרים חרותה פנימית של דירות אחלוק אי להכניס שינויים בר רשהמוכ    * 

 . תף הבניין או שטחים ברכוש המשו  חזית   

 . הבניה תרקבלת הי עדמולם יפהרשמי והתקנות, התק התקן הישראלי שותלפי דרי  יות יהאכוצרים והמלכל המו * 

   

 יןתיאור הבני  .1

:  2מתחם ו  1,2.  בניינים :1מתחם שיבנו ע"י החברה בשני מתחמים )ים ניינבך חמשה ו מת  אחד מדורג ה"מגורים "גבובניין  1.1  

 (.3,4,5 בניינים       

ורים,  ג מו/או  רותוש  ת לחניההמשמשו) משותפות/ברצף  יש קומות תחתונות (1ן בניינים )למעט בניי הכניסה למתחת קומת    

 קומות למגורים 7-9וללת גם שטחי מסחר, ועוד הכ יין,בנ ה לכלכניס/קומת קרקעומעל,  בלבד(,ו/או למגורים   תושרו חניה

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

י, לפי החלטת ורכב ו/או רב אגפחד מ שותף אכבית מ שמו ויר הרבלבים, לפי החלטת החבמקביל או בש יבנוהבניינים     

 שות המוסמכת. הר

            

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

  ;םגורימלדירות  13: 5 בניין ב   

  

 ;ורים בלבדנה למג , הכוו)*(תדירו  

 לעסק, חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -"דירה"אמר, נ" דרות"הג 1 יף סע 4197 - ד( התשל"דירות)כר לפי חוק מ  )*(

 או לכל צורך אחר. 

 

mailto:office@ls-arch.co.il
mailto:office@ron-eng.co.il
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 ומה כל קמות בבניין וייעודה של פירוט הקו  – 1טבלה מס'  1.3

 

 :פוגרפי של הקרקע(נה הטו קב המבן משתנה עלכל בניי  הקומות )כינוי  ניםלכל הבניי  ברצף/תו משותפ  וקרקע תחתונות קומות     

 ור או תיאוי כינ

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

הכניסה  : קומת 1בניין 

 לבניין

  הקומ: 2,3,4ים בניינ

 תחתונה

 : קרקע 1בבניין 

 -2: 2ן בבניי

 -3: 3ין ני בב

 -4: 4בבניין 

--- 

קומתית,    -ריםמגו ל  :1בניין   מבואה 

חמעלי  מדרגות ת,  לחד  ,דר  רווחת  ר 

 מחסנים, חדר אשפה.  הדיירים, 

מעלית, חדר   קומתית,מבואת   -מסחר

(,  שטחים למסחר )בחלל גבוה  מדרגות,

 חדר אשפה. 

רת,  ר חשמל /תקשו , חדפרוזדור  -כללי 

  ממפלס  )נמוך  חדר שנאים )טרפו(

  טכניות  מתקנים ומערכות, פירים  קע(,הקר

  לפי דרישת מסחר(ם ו/או ל)למגורי 

   ת.שויו כננים והרהמת

מבואה קומתית, מעלית,   :2,3,4 ניםבניי

מתקנים ומערכות  פירים,  חדר מדרגות, 

לפי דרישת    סחר()למגורים ו/או למ טכניות

 יות. הרשו המתכננים ו 

ות,  מיסע  , חניות אופנועים חניות,  כללי:

 , חשמל למפוחים חדר מחסנים,  ,עבריםמ

ם  )למגורי ת טכניותומערכו  מתקנים  פירים, 

רישת המתכננים  י דלפ  או למסחר(ו/

 והרשויות. 

 

מיקומם הסופי של המתקנים  

והמערכות בקומות השונות יקבע  

 ם. לפי החלטת המתכנני 

  קמותיתכן ומערכות שונות הממו 

  מוכים בבניין ישרתו גם בניין/ים ס 

כים  ים סמויין/ בבנ ימוקמוו/או  

 ן. ייוישרתו הבנ 

 

 

 

 

 

 

 

 , משטח גזם. צובר גז  ח:בפיתו

 

 

 

 התחתונ המוק

 -1: 2ן יני בב

 -2: 3בבניין 

 -3: 4בבניין 

 -4: 5בבניין 

 2: 2,3,4בבניינים 

ואה  במ גן(, ) מגורים: 2,3,4בניינים 

מדרגות, דר , ח ת קומתית, פרוזדור, מעלי 

  )למגורים תטכניו   מתקנים ומערכות פירים, 

תכננים  לפי דרישת המ  ר(חו/או למס 

 . תוהרשויו 

לית, חדר  מע  , מבואה קומתית: 5בניין 

מתקנים ומערכות  מחסן, פירים, ות,מדרג

לפי דרישת    )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 המתכננים והרשויות. 

ות,  יות, חניות אופנועים, מיסע נח כללי:

  מעברים, מחסנים, פירים, מתקנים

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

 שויות. ים והרשת המתכננלפי דרי

סה  הכני: קומת 2בניין 

 לבניין

ה  קומ: 3,4,5ם יניבני

 תחתונה

 : קרקע 2בבניין 

 -1: 3בבניין 

 -2: 4בבניין 

 -3: 5בבניין 

 2: 3,4בבניינים 

 1: 5 יין בבנ

  -יסה )לובי ת כנמבוא -מגורים :2בניין 

  ים,פרוזדור  ת, קומתי   גבוה(, מבואהבחלל 

וחת  לרו  חדר רגות,חדר מד מעלית,

ר  מחסנים, חד חדר עגלות, , הדיירים

   .( גבוה)בחלל  פהאש 

שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר   -מסחר

 אשפה )בחלל גבוה(. 

חדר חשמל /תקשורת )בחלל גבוה(,   -כללי 

רים  למגו ) מתקנים ומערכות טכניותם, פירי 

ים  לפי דרישת המתכננ או למסחר(ו/

   שויות. והר

  ומתית, מבואה ק, מגורים  :3,4נים ייבנ

ם  מתקני  פירים,מדרגות,  דר לית, ח מע 

   גורים ו/או למסחר()למ יות ערכות טכנ ומ

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 
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 ור או תיאוי כינ

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

  ,מבואה קומתית  גן(,) מגורים : 5בניין 

  מחסן, פירים,מדרגות,  לית, חדרמע 

)למגורים ו/או   ניות מערכות טכים ו מתקנ

 שויות. והר  תכננים ישת המי דרלפ   ר(למסח

,  ריםמיסעות, מעב ,ות חני  :מסחר

מדרגות,  חדר לית, מע  ,פרוזדורים 

 . םסני חמ

מאגר מים וחדר משאבות )בחלל   כללי:

גבוה(, חדר חשמל למפוחים, פירים,  

ם ו/או  )למגורי  ומערכות טכניות  מתקנים 

 נים והרשויות. מתכנ לפי דרישת ה  מסחר(ל

ניסה  : קומת הכ 3בניין 

 בנייןל

מה  וק: 4,5נים בניי

 תחתונה

 קרקע : 3ן בבניי

 -1: 4ן בבניי

 -2: 5בבניין 

 2: 4 ין ני בב

 1: 5 יין בבנ

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים :3בניין 

  פרוזדורים, קומתית,   גבוה(, מבואהבחלל 

חדר לרווחת   מעלית, חדר מדרגות,

מחסנים, חדר   לות,חדר עג הדיירים, 

   .)בחלל גבוה(  אשפה

וה(, חדר  ר )בחלל גבשטחים למסח -מסחר

 גבוה(. חלל אשפה )ב

וה(,  ל גבחדר חשמל /תקשורת )בחל -כללי 

)למגורים   ים ומערכות טכניותקנתמם, פירי 

לפי דרישת המתכננים   ו/או למסחר(

   והרשויות. 

  מתית, ה קו מבוא, מגורים : 4,5בניינים 

  פירים,  ן,חס מ ת,מדרגו לית, חדר מע 

ו/או  ורים )למג ת מתקנים ומערכות טכניו 

 והרשויות.  ישת המתכננים י דרלפ   (למסחר

  יות טכנ ומערכות  פירים, מתקנים  :כללי

לפי דרישת    ו למסחר(ו/א רים )למגו 

 המתכננים והרשויות. 

: קומת הכניסה  4בניין 

 לבניין

 קומה תחתונה : 5בניין 

 : קרקע 4ין בבני 

 -1: 5בבניין 
 1: 5 ין ני בב

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

  רים,פרוזדו  קומתית,   הוה(, מבואבגבחלל 

חדר לרווחת   מדרגות, מעלית, חדר

נים, חדר  מחס  ות,חדר עגל , יריםהדי 

   .)בחלל גבוה(  אשפה

שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר   -מסחר

 אשפה )בחלל גבוה(. 

ת )בחלל גבוה(,  ל /תקשורחדר חשמ -כללי 

)למגורים   מתקנים ומערכות טכניותים, פיר 

נים  מתכנ רישת הלפי ד סחר(או למ/ו 

   והרשויות. 

לית,  מע  מבואה קומתית, ,מגורים : 5יין נב

תקשורת,  / מל שר חחד רגות, דמדר ח

)למגורים   מתקנים ומערכות טכניות פירים, 

לפי דרישת המתכננים    ו/או למסחר(

 והרשויות. 

: קומת הכניסה  5ין בני

 לבניין
 1: 5בבניין  קרקע : 5ן נייבב

  -י יסה )לוב מבואת כנ  -מגורים  :5בניין 

  ,דורים פרוז  קומתית,   אהגבוה(, מבובחלל 

  לרווחת  דרח ת,מעלית, חדר מדרגו 

מחסנים, חדר   חדר עגלות, ם, ירי הדי 

בחלל גבוה(, מרפסת שמש  ) אשפה

   משותפת.
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 ור או תיאוי כינ

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

שטחים    מעלית, חדר מדרגות, -מסחר

חלל  ה )ב)בחלל גבוה(, חדר אשפלמסחר 

 גבוה(.  

  טכניות  ת ומערכו מתקנים  פירים,   -כללי 

ישת  לפי דר או למסחר(למגורים ו/)

   רשויות.כננים וההמת

 

 :1בבניין 

 יאור או ת נוייכ

 הקומ

ומות מתחת/מעל  ק

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- 1 מסחר /יםמגור קומת

בחלל   -ובי ניסה )לכאת  מבו -מגוריםל

  מעלית, חדר ת,מתי קו  גבוה(, מבואה 

   עגלות.  דר ח מדרגות,

פרוזדורים,  מבואה קומתית,  -מסחר

ר  למסחשטחים   ת,דרגו מעלית, חדר מ

 בחלל גבוה(.  )

  מתקנים ומערכות טכניות פירים,   -כללי 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 ות. המתכננים והרשוי

ת  מקומחלק מהקומה החלל הגבוה 

 הקרקע. 

 1 2 קומת מגורים 

  , חדרמעליתה קומתית, , מבואמגורים

  טכניותמתקנים ומערכות  , פירים, ות מדרג

ת  לפי דריש סחר()למגורים ו/או למ

 נים והרשויות. תכנהמ

--- 

 3-6 ת מגורים וקומ
2 

 )בכל קומה( 

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  מתקנים ומערכות טכניותם, , פירי מדרגות 

לפי דרישת   או למסחר(רים ו/למגו )

   שויות.ים והרהמתכננ 

--- 

 1 7 ורים קומת מג

, חדר  מעליתקומתית, מבואה  מגורים,

  ניותטכ   רכותקנים ומע תמם, , פירי מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

   המתכננים והרשויות.

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
8 1 

דר  , חתמעלימגורים, מבואה קומתית, 

  תטכניו  מתקנים ומערכות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   ר(חו/או למס  )למגורים 

   .כננים והרשויות המת

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

מערכות סולאריות, מתקנים  ת, רגו דמחדר 

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות  

למגורים ו/או למסחר(, לפי דרישת  

 ם והרשויות. המתכנני 

--- 

 ים. מגורל ירות ות דהכולל קומות  במניין הקומות נכללו רק 7 למגורים מות סך הכל קו

 . )הראשי(  ןעליו קומות לא נכלל הגג הין ה במני  9 ת בבנייןסך הכל קומו

 



 
 

 

                       ______ _____                                           ________ _ ___ 
 חתימת המוכר                                                               חתימת הקונה           

 

 ג'  , ב',  'נספחים א

 32  תוך מ 9 'עמ 02.11.2021תאריך: /    10משהב"ש מהדורה  - משתכןל פרט מכרמ /  ין מורשתמודיע  נתיב   /  ב פרויקטים בע"מר נתי גש.    /  הבניהכות ד לאימס 

 

 :2 ן ייבבנ

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 הבקומ
 הערות סוג השימוש 

 2 1 מסחר /םוריגמ קומת

  ,עליתור, מפרוזד   מגורים, מבואה קומתית,

ות  ומערכ  מתקנים , פירים, תחדר מדרגו 

רישת  ד  פי ל )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 שויות. והרנים  מתכנה

חלק מהקומה החלל הגבוה מקומת  

 הקרקע. 

 2-4 ת מגורים וקומ
4 

 )בכל קומה( 

,  פרוזדור, מעלית,  מגורים, מבואה קומתית 

מתקנים ומערכות  פירים, , ותחדר מדרג 

ת  לפי דריש  (ו/או למסחרורים  ג )למ טכניות

 יות. ם והרשו המתכנני 

--- 

 3 5 ם מגוריקומת 

,  ליתמע  דור, פרוזמתית,  ה קו מגורים, מבוא

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 ת. המתכננים והרשויו 

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 וז(טהא)פנ
6 1 

, חדר  מעלית מגורים, מבואה קומתית,

  טכניותמתקנים ומערכות   , פירים, ות מדרג

לפי דרישת   חר(ו/או למס  )למגורים 

 יות. ננים והרשו המתכ

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

מתקנים  מדרגות, מערכות סולאריות, חדר 

  תומערכות טכניות )משותפות/ פרטיו

שת  דרי  (, לפי למגורים ו/או למסחר

 ם והרשויות. המתכנני 

--- 

 ורים. רות למג ללות די ומות הכו ללו רק ק קומות נכבמניין ה  7 למגורים  תקומו ל סך הכ

 )הראשי(.  קומות לא נכלל הגג העליוןן ה ניימב 9 בבנייןמות סך הכל קו

 

 :3בבניין 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

ירות  ד פרמס

 קומהב
 הערות סוג השימוש 

 2 1 מסחר /יםמגור תקומ

,  דור, מעליתוזפרמתית,  מבואה קו מגורים, 

ערכות  ם וממתקני , פירים, מדרגותדר ח

לפי דרישת   ורים ו/או למסחר(למג ) ותי טכנ 

 המתכננים והרשויות. 

חלק מהקומה החלל הגבוה מקומת  

 הקרקע. 

 2-4 ם ת מגוריוקומ
4 

 )בכל קומה( 

,  פרוזדור, מעליתאה קומתית,  מבו  מגורים,

ות  ים ומערכ קנ מתפירים,  , רגותדחדר מ

לפי דרישת   למסחר(  ים ו/או )למגור טכניות

 . ויות המתכננים והרש 

--- 

 3 5 ם וריגת מקומ

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   חר(ו/או למס   )למגורים טכניות

 ם והרשויות. כנני המת

--- 

 נה ומגורים עליקומת 

 האוז(נט)פ
6 1 

, חדר  תלימע מתית, מבואה קו מגורים, 

  יותטכנ  מתקנים ומערכות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   למסחר(  או /ים ו)למגור

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

גנרטור  ,מדרגות, מערכות סולאריות חדר 

ים ומערכות קנ מת, )משותף לכל המגרש(

ו  ם ו/אמגורי יות לטטכניות )משותפות/ פר 

 שויות. ים והר המתכננלפי דרישת חר(, למס 

--- 
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 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

ירות  ד פרמס

 קומהב
 הערות סוג השימוש 

 ו רק קומות הכוללות דירות למגורים. כלל ות נניין הקומ מב 8 סך הכל קומות למגורים 

 י(. ראש)ה במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 10 סך הכל קומות בבניין

 

 :4בבניין 

 אור ו תיכינוי א

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 ה יסכנת המקולמפלס 

 ( )ד ןלבניי הקובעת

מספר דירות  

 מהבקו
 רותעה סוג השימוש 

 2 1 מסחר /מגורים קומת

,  פרוזדור, מעליתתית,  קומ ואה מגורים, מב 

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 רשויות. המתכננים וה

מקומת  החלל הגבוה ומה חלק מהק 

 הקרקע. 

 2-4 רים וקומת מג
4 

 קומה( )בכל 

,  תפרוזדור, מעלי,  מבואה קומתית ים, מגור

רכות  ם ומע קני תמ, פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( ותטכני 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 5 קומת מגורים 

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

מתקנים ומערכות   רים, , פי חדר מדרגות

לפי דרישת   למסחר(  או ים ו/ר)למגו  טכניות

 ת. רשויו המתכננים וה

--- 

 ים עליונה ורמגקומת 

 )פנטהאוז(
6 1 

, חדר  מעליתית, ומתאה קורים, מבו גמ

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 הרשויות. המתכננים ו 

--- 

 גג עליון

 שי()רא
--- --- 

  תקניםות, מימדרגות, מערכות סולארחדר 

ת  ותפות/ פרטיו)מש  ניות ככות ט ומער

חר(, לפי דרישת  למס או למגורים ו/ 

 והרשויות. נים  המתכנ

--- 

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

 )הראשי(.  העליוןהגג במניין הקומות לא נכלל  11 סך הכל קומות בבניין

 

 :5בבניין 

 יאור או ת יכינו

 קומה

מעל  /קומות מתחת

 כניסה הקומת  למפלס

 )ד(  בנייןהקובעת ל

מספר דירות  

 ומהבק
 ותהער סוג השימוש 

 1 1 מסחר /מגורים קומת

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

ישת  לפי דר למגורים ו/או למסחר()

 רשויות. המתכננים וה

ומת  וה מקל הגבלחלק מהקומה הח

 רקע. קה

 2,3 ת מגורים וקומ
3 

 )בכל קומה( 

ר  , חדמעליתמבואה קומתית, ים, מגור

  מתקנים ומערכות טכניותם, פירי ,  רגות מד

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 2 4 קומת מגורים 

דר  , חתמעלימגורים, מבואה קומתית, 

  תטכניו  מתקנים ומערכות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   ר(חו/או למס  )למגורים 

 . כננים והרשויות המת

--- 
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 יאור או ת יכינו

 קומה

מעל  /קומות מתחת

 כניסה הקומת  למפלס

 )ד(  בנייןהקובעת ל

מספר דירות  

 ומהבק
 ותהער סוג השימוש 

 ה מגורים עליונקומת 

 האוז(נט)פ
5 1 

, חדר  מעליתם, מבואה קומתית, יורמג

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

שת  לפי דרי )למגורים ו/או למסחר(

 נים והרשויות. המתכנ

--- 

 וןעליגג 

 )ראשי(
--- --- 

ם  , מתקניולאריות ת ס מערכו מדרגות, חדר 

ותפות/ פרטיות  ש מערכות טכניות )מו 

ישת  י דר מסחר(, לפ למגורים ו/או ל

 ויות. הרש ים ו המתכננ 

--- 

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

 )הראשי(.  העליוןלא נכלל הגג  ומותבמניין הק 10 בבניין קומות סך הכל 

 

  :הרותהבו  תרו עה

  .הבניה ילהיתרהתאם יים בטבלה בתכנו שינו יי (א)

 ין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה  לצייש  לבניין, חתא סהכנימ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 

 :בניין   כלב (י ראש) ףמשות חדר מדרגות 1.4  

  עד למפלס הגג. הנתחתו ה פלס קומממ מקורה : רגותמד חדרן כל יו אפ ;1: יין ל בנכבהמדרגות  י מספר חדר    

מקורה ממפלס מרתף   5. בבניין 2מקורה ממפלס קומת הקרקע עד למפלס קומה  1חר. בבניין למסיש, : ת נוספיםדרגו חדרי מ

 מת הקרקע.עד למפלס קו -3

תחנות.  10: 3,5בבניינים  תחנות. 9: 1,2 םינבבניי :יתמעללת תחנו פר הסמ; 1: בניין ב המעליות מספריש;  :ין בני בכל מעליות 1.5  

   . תתחנו 11: 4בבניין 

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

 קע.ת הקרלקומ דע -3מרתף מקומת  5. בבניין 2קומה עד למקומת הקרקע  1ניין סחר. בביש, למ :מעליות נוספות  

 . אין מר:ו עמדת ש 1.6 

 

 ו/או    דיירי הבניין  נציגות  בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"י ית מעלבונה כי הכור בהמו  –"מעלית שבת"    )*(                         

 . 1969-שכ"טבחוק  המקרקעין ת  ז'   59עיף בהתאם לס  חב' הניהול         

 

 : (ין בני כל )ב רמגחומרי הבניין ועבודות  .2

 

 , ילהבשילוב רגועשת : מתושיטת הבניה; השלד סלפי תכניות מהנד :שלד הבניין           2.1

   ;השלד : לפי חישובי מהנדסבי עו  .םו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיי בטון מזוין :חומר: ת קומת קרקערצפה ותקר         2.2

   .1חלק  1004שראלי מס' לפי תקן י  :קוסטי בידוד א  .1045 ס'ל מישרא  ןלפי תק :תרמי בידוד                 

 ד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.  נג  יהיהן המגורים בניי ריצוף          

   .1045מס'  לפי תקן ישראלי :בידוד תרמי ; השלד נדסלפי חישובי מה עובי: .מזוין: בטון חומר: רצפה ותקרה קומתית         2.3

   .1חלק  1004י מס' ן ישראללפי תק  :וסטי ד אקבידו           

   השלד. לפי חישובי מהנדס: עובי . ון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון,בט :מרו ח :יין הבנ גגות         2.4

   .1045קן ישראלי מס' י תלפ :בידוד תרמי  הנחיות היועץ.י לפ :שיפועי ניקוז ואיטום   

או בלוק   ון,י בטירות, בלוקה לדץ ובצד הפונ ת של קיר החובדופן פנימי עש,באם מכלול מתו . ה ילוב רגילמתועשת בש :חוץ  תקירו  2.5

 :  1045ישראלי מס'   לפי תקן :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי תאי   
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 אלי. הישר םקני עלי "תו תקן  ירוק" של מכון התיו בצבעי תקרות וקירות פנים יה                  

 : חוץ  מור קירותי ג 2.6

 בהיתר הבניה.  איםהתנ  לפי . הכלתכותיאו אבן מלאו/  אבן טבעית :עיקרי  ציפוי,/י חיפו 2.6.1

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

 ת. ייפויים בתאום עם הרשות המקומ קת הצוחלו  , גווןלשנות סוגיהיה רשאי : האדריכל חיפוי אחר 2.6.3

 

 ולב, לפי ש מ אוו/  איטונג(ן כגו)או בלוק תאי ו/טון  וקי באו בלמזוין ו/  ן: בטוחומר: דירותה פרדה בין קירות ה 2.7

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

 .דריכללפי תכנון הא בהתכנון המהנדס, גוי משולב לפוק ו/או בלו/או  : בטוןחומר וגובה: ות )ככל שיש(פס מרן קיר הפרדה בי 

 : (ין )בכל בני  שי אר מדרגותחדר  2.8

חדרי המדרגות  הבידוד האקוסטי ל ;לפי חישובי המהנדס עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: קירות מעטפת 2.8.1  

 דין.פי הוראות כל על  לית יבוצעוהמע

"  ירוק "תו תקןל בע ,אקרילי עד לתקרהיח וצבע יצוף + ט וגמת הר לים( כדפולים )פנחיפוי בשי :חומר: ניםרות פי גימור ק 2.8.2 

 טעם מכון התקנים. מ

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

בהתאם לדרישות  (,לבןצמנט )ראצו או ט צלן או גרניט פורן נסורה אבמ היורים יהמגו ןמדרגות בניי :מדרגות ופודסטים       2.8.3 

ומשטחי הביניים )פודסטים( ופסים מחוספסים כנגד  שיפולים תואמים לאורך המדרגות לותובע הרלוונטים,נים התק

 החלקה. 

 . 1142"י ת, בהתאם ליד(ו משולב )לרבות מאחז ו/א  : מתכת ו/או בנוימאחז יד /המעק 2.8.4 

   .רגות המד חדרבאמצעות  :עליה לגג 2.8.5 

  : (ין ני)בכל ב קומתיתלובי( אה )מבו  2.9

ט פורצלן, גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרני: חומר: מבואה קומתית פניםות קיר גימור 

 וק"(  עד לתקרה.קן יר תו ת )"בעלרילי בע אקצו ות, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיחהדלתעד לגובה משקופי 

 ה של תקרה מונמכת לא יבוצע טיח מעל תקרה זו(.  מקר)ב "ו תקן ירוקעל תסיד סינטטי "ב: טיח + מרחו : גימור תקרה 

 אבן נסורה או גרניט פורצלן. : ריצוף 

 :(ן י)בכל בני  שיתרא סהובי( כני מבואה )ל 2.10

החיפוי   דלת הכניסה, מעלעד לגובה משקוף פורצלן(, לפחות  רניטל או גה )רגירמיקאו ק האבן נסור : חומר: ימור קירות פניםג

   אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(.בע ח וצח יבוצע טיהקשי

 קורטיבית. רה דאו תק  ו/או תקרת משנה וק"(,סינטטי דוגמת פוליסיד )"בעל תו תקן יר  סיד: טיח + חומר: תקרהגימור 

ן  בתק  העומדיםו מ"ר,  0.64-חת מיח הבודד לא יפראט פורצלן. שטח ה גרני מסוג ריחיםאו א  )שיש( אבן נסורה :חומר: ריצוף

 .  החלקהעת למניהישראלי 

ית בחז ,816נות התכנון ובניה ות"י תיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תק 

 המקומית.  לפי דרישת הרשותיהיה מספר צוב הר, עיומוא   יונהבניין יותקן מספר בניין חיצ

בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון צבוע פנים או בבטון ח יט : הת חני קירו  מורי ג : ודות גמר חניה מקורהבע 2.11

    ן ירוק" מטעם מכון התקנים.ו תקבמלבין סינטטי, בעל "תצבוע : בטון חומר: גימור תקרההתקנים.  

 ה.החלטת החברלפי משתלבת,  או באבן מוחלק בבטון יעשה ותניהח או המרתף  רצפת גימור: רהמקו ת חניהר רצפוגימ 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

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

בחדר  :רהר תקגימו . (כו'ל, מים ושמח נותואר  )למעט גומחות,דוגמת פוליסיד,  נטטיצבוע בצבע סי: טיח ירותור קגימ 

סינטטי. כל הצבעים,  בטון צבוע בצבע   –. בחדרים טכניים ולבש ו מו/א  ת משנהתקר ו/או בצבע סינטטיצבוע ח טי -יים/עגלותפנ או 

 בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.  

 . באו משולאו פורצלן טראצו רמיקה או חי ק: אריגימור רצפה              

 כל דין.  ישות, בהתאם לדררניט פורצלן(ה בקרמיקה )גיעשות  ל הרצפה והקירת גמר שודועב אשפה:ר חד 
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  :רותעה

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

    .הניעת החלקמל 2279 לי ארהיש ן יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התק ים()בדירות ובשטחים המשותפ ן יי בנבריצוף . 2

 

 פתיחה חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר שמן.  בעלתגת, דלת אלומיניום מזוגיש,  :ן בנייכל לניסה דלת כ 2.13

(,  הלפי דרישות הרשויות והיתר הבני גגמזו אלומיניוםאו   נית )מתכתי תכעפ" .1בבניין  : ישין ינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה   

   .ה חיצוניתלחצר/חני האה/כניס צייב 

 ן. ר שמ: דלתות אש, כולל מחזיותדלתות חדר מדרג 2.14

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

  אין. :קומתי דלתות לובי  2.15

 .: ישמשותפים םוחלקי  חדרים ,יםים טכני /חדר , יותחנ ,ותתי ומבואות קמ ,תרגו דמ  , לובי, חדרן לבנייבכניסה , תאורה 2.16

 בבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה                    

   .חדר המדרגותור בלהדלקת  א                 

  האדריכל. חירתפי בון להחיצוני בלבד(  בגו חלקםר )באו ציפוי אחצבוע בתנור כופף פח מ :חומר :ומים גז ,חשמל ארונותדלתות ל 2.17

נה נפרד לכל ין התקנת מואו לחילופ ,משותף נפרדלמונה  יחוברו הזנות החשמל של כל המחסנים :דירתייםתאורה במחסנים      2.18

   .רהמוכ טתהחל עפ"י הדירתי אליו משויך המחסןאו למונה , סןמח 

   הבניין/ים לפישל  רכת החשמל של הרכוש המשותף ממע הזנה : יש.שותפותטרומכניות מלמערכות אלקרה ו לתאו חיבור חשמל     2.19

שרתו גם מו בבניין הסמוך ויימוקימוקמו בבניין הסמוך ו/או   החשמל )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אךתכנון מהנדס   

 ת(. ונוהש הרשויותלאישור ף ופ, בכןהבניי  

 

 וי( פרטי זיה –א'  אמור בפרק )בנוסף ל הדירה תיאור .3

 

 גובה הדירה*:  3.1 

 מ'. 2.50-לא פחות מ :גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה   

 מ';  2.05 -ת מפחו  : לאגובה חדרי שרות ופרוזדור   

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

 ; מ' 2.05 -מפחות : לא )באם נרכשה(רה ניה מקו *גובה ח  

 

 ות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי מערכות, למעט תחת קורהערה: * 

 קבוע על פי דין. ה מלי נות לא יפחת מן הגובה המיניהקבוע לגבי חלקי דירה על פי התק   

 

 ם אותה.משי המשצמדים לה או רה ובשטחים המו די ב וריםוגימ רים דימת חרש – 2ס' מלה טב 3.2 

 שלאחר טבלה זו(. הבהרות, /תהערו תר ב)ראה פרוט י  

 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

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

 )בס"מ( 

 ( 4)וחיפוי  (3)ריצוף
 ס"מ( מידות אריחים )ב 

 ריצוף 
מ"א  מחיר לזיכוי למ"ר/  

 שים ים חדלבשק
 הערות 

 כניסה 
 בלוקי בטון ן,בטו 

 (1) 
 שך. בהמ בהערות ראה פרוט  אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 חדר דיור 
 בלוקי בטון 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 העבודה   משטחלכל אורך 

)באם   חלון אזור  למעט  .לפחות מס" 60
 (. קיים

 ות בהמשך. ראה פרוט בהער
 --- ( 4) ראה חתון ת על משטח ארון  י מ פו חי 

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ר פרוזדו 
 ן  בלוקי בטו  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
 ס"מ( מידות אריחים )ב 

 ריצוף 
מ"א  מחיר לזיכוי למ"ר/  

 שים ים חדלבשק
 הערות 

 ורים ר שינה ה ד ח 
 בטון בלוקי בטון,

 (1) 
 . ךהערות בהמשראה פרוט ב  אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ממ"ד 
 ין  מזו  בטון 

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

 חדר רחצה כללי 
 יה( אמבט ) 

 בלוקי בטון בטון,
 (1) 

  משקוף הדלת ה  רות לגוב קי  פויי ח אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
רילי בעל  צבע אק מעל טיח + לפחות. ו

 ם מכון התקנים. תו תקן ירוק" מטע"
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 שירותי אורחים 
 בטון, בלוקי בטון

 (1) 

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

 ם מכון התקנים. ירוק" מטע 
 בהמשך. ה פרוט בהערות  אר

 --- ( 4) ראה חיפוי קרמיקה 

 ות ת שר מרפס 
   בטון, בלוקי בטון

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

 ת שמש  ו מרפס 
 בטוןי וקבל  בטון,

 (1) 
 . 2.6עיף אה ס וני רחיפוי/ציפוי קיר חיצ ן אי ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 

 ך. ה גם פרוט בהערות בהמשרא

 מסתור כביסה 
 בטוןי בלוק בטון,

 (1) 
 3.4יף סע ראה אין  אין ( 2) ראה

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד   )ככל 

 טון  ב בלוקי  בטון,
 (1) 

צבע  קירות גימור  .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 סינטטי.  

 ( 5)גרניט פורצלן 

 . הערות בהמשךרוט ב ראה פ אין 

 יזם/קבלןרת הלבחי 

 
 

 ה: לטבלוהבהרות הערות 
 

כאלה, ניתן   שיהיוככל  -למחצה  מתועשים/עשיםשל קירות מתו בדופן פניםבלוק תאי )בטון/בטון/בלוקי חוץ: קירות  :ותחומר קיר  ( 1)

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

  לרחצה בכ  בחדרי ס.י גבלוקי בטון תאי/בלוקטון/בוקי במ: בטון/בלית(: יהיו ה פנימ )חלוק  פניםמגורים(. קירות הי בידוד תרמי של בניינ

 הקירות בבלוקים המוגדרים ע"י היצרן "כעמידים למים" או מבלוקי בטון".  יבנוה מקר

 : לבן. גוון  העורף.קוד לפי הנחיות פ מ"דבמ .ודרישות התקנים הרלוונטים  נדסהמה תכנוןלפי   + צבע אקריליטיח : גמר קירות ( 2)

 קירות אלו יעשו מלוחות גבס. ים שלת הפנכן שמעטפמחצה, יתשת לועשת או מתועעו בשיטה מת ת החוץ יבוצקירובאם 

 לבן.  :גוון  .בסיד סינטטיצביעה   .מהנדסתכנון ה/טיח גבס/ בגר/ או משולב, לפי  רגיל : טיחמר תקרותג

 .  אקרילי י(: צבעפויח)בתחום ללא   תיםושירו רחצה  דרבחגמר קירות 

 . לי הישראקנים מכון הת ק" מטעםירו  ו בעלי "תו תקן פנים יהי  ות וקירותי התקרכל צבע

בחירת יצוף ל ר  גי סו   . R-9נגדות להחלקה ת התרגודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובד   2279סוג א'. העומד בדרישות ת"י  :ריצוף ( 3) 

, גרניט שיש   אצו, רט להלן: אריחים מסוג טר כר, ובהתאם למפום שבהם יבחר המו י קו/או הספ  ויות שיציג המוכר הקונה  מתוך כמה אפשר 

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

בכל הדירה למעט אלו.  רש לחדרים פחותה מהנד תהיה    ההחלקה לא   דרגת מניעת וספת.  במידה חלופית אחת נ וכן  .  ס"מ   45/45,  מ ס" 

   ת.רפסוה ומחדרי רחצ

ות ובדרגת יונט ודרישות התקינה והחקיקה הרלו  2279. העומד בדרישות ת"י  סוג א'  :שירותים /מרפסת שרות /רחצה רבחדריצוף  - 

לפחות ם  ווני דוגמאות/ג   3  -ל ריצוף ו ת ש רו סד   4מבין    בחירה וג קרמיקה ל , אריחים מס R-11וברצפת תא מקלחת R-10   התנגדות להחלקה 

דרגת מניעת   . לפי האמור לעיל   יחים ייקבעו מתוך הסדרות והדוגמאות המוצגות לדייר ת הארמידו  ניטרלי.  -ר  בהי וון  שאחת מהן היא בג 

שיבחר   הספק, ה או  החבר   שתציגידה,  גוון/מ דוגמא/ סוג/הרוכש תעשה מאחת מ  ירת חב   . ו ל יה פחותה מהנדרש לחדרים א הא ת ההחלקה ל

   דה. על י 

ניטרלי.  -דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר   3  -סדרות של ריצוף ו   4מבין    ש רוכ ת ה רלבחי א'.  סוג   :ת שמשו רפס ריצוף במ -

  ובדרגת רת שיפועי ניקוז,המתאימים בגודלם ליציוי מלבנים(, )דמ אחרות נוספותאריחים במידות לפחות, או גם  ס"מ   33/33במידות  

)במקומות   הספק, שיבחר על ידה.  ג החברה או שתצי ר  בח ממתעשה    בחירת הרוכש   .שםלגלריצוף חשוף  ה שאינה פחותהחלקהה

 ים(. שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך בשיפול
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 האפשרויות המפורטות. ג לקונה מבין להציבכוונתו   חיפויגי ר אילו סוהמוכר יבח ( 4)

ניטרלי.   –ת מהן היא בגוון בהיר  שאח  ים נוגו / דוגמאות   3מבין לפחות    כש ת הרו . לבחיר -ה  א'. קרמיק  סוג  :םשירותי ו ה צח ר בחדר חיפוי   

עד גובה קו  צה,י רח. בחדרא שינוי מהמחירונה ללירת הקמידות לבחקה בבקרמי )חיפוי קירות  ס"מ.   30/60-ס"מ או כ   25/33-במידות כ 

   אקרילי(.צבע יח+ ועד לתקרה טמעל החיפוי מ'.  1.50גובה  דשירותים ע בחדר חיפוימשקוף הדלת. 

ינוי  כל שס"מ ללא  33/33, ס"מ   20/50יע אריחים המידות דומות למפרט וכן במידות נוספות  כר יהיה רשאי להצ המו ונה  בהסכמת הק

ם  הנקזית, הרצפות וות. הקירו ר ייקה זהה לגמר הקקרמ  נית כולל בידוד אקוסטי וחיפוימוב לצנרת גלויה תבוצע סיגרה ה.במחיר הדיר

 למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.  םרלוונטיידרישות התקנים ה לפיין וראות כל די הום יאטמו לפורים רטוביבאז

 ניטרלי.  –בהיר    א בגוון וגמאות/גוונים שאחת מהן היד   3  חירת הרוכש מבין לפחות '. לב סוג א   -  קרמיקה  ירות חיפוי ק :מטבחחיפוי ב

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

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

 אקרילי.   צבע ח +  קירות: טי מעל החיפוי וב מ' מעל הריצוף(.   1.50רצפה )גובה  רמי ועד הק הליון של החיפוי  הסף הע 

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

 

  הערות:

 ור  ת לבחאפשרוולא תינתן הספק אחד  לשה אך ורק ממבחר ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעש יעתלמנ  –בחירת הרוכש/דייר 

 ו ע"י החברה. נבחרו שמאל שונים, גםמספקים  שונים מוצרים

  דוגמת החזיתחוסמת או בנוי כולב עם זכוכית מם משעיצוב מעקות המרפסות )באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה( מעקה אלומיניו – מעקה

 ".ם ומסעדים"מעקי 1142י הנחיות ת"י ולפ

 נטים למניעת מעבר מים  וותקנים הרלת הרישוין ולפי דכל דפי הוראות ם ייאטמו לרטוביורים והנקזים באז, הרצפות  תו הקיר –איטום 

 / חדרים סמוכים. לחלקי בניין 

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

 האדריכל. וןתכנ לפי ,וחב(גובה/ר ס"מ 20 קנות )עדמותר בתגובה ה מדרגה( עד) מונמך/הבגמו יתכן סףגג, /ביציאה למרפסות שמש

 לצנרת גלויה   יב.מחימהנחיות המפרט הפחת ובכל מקרה לא י .גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה - קירותציפוי  /חיפוי 

 ר הקירות. מגוי קרמיקה זהה לכולל בידוד אקוסטי וחיפ רה מובניתסגי יבוצע 

   ס"מ, לפי החלטת החברה.   60  -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ   , PVCאו  לומיניום  ופיל א ינות מפר יבוצעו פ   –יפוי  פרופיל פינות בח 

 ן  אבשה, לפיהן היות 2חלק  5566וך ת"י ת מת להוראות הבאויש לשים לב  -(שטח המשותף/פרטי נו ב אריחי אבן טבעית )ככל שיותק

הרצפה עלול  המשמשים במערכת  או האריחים חותהלו  גוון , כן כמו. וון ומרקםגידים והבדלי ג ימים,להיות בו נ י, עלוליםעבט היא חומר

 . וקה ת תחז ם הנשמרים למטרו ריחי לוחות או הא ם שברצפה לבין ה לוחות או האריחי ין ה להשתנות בחלוף הזמן, ולפיכך עשוי להיות שוני בגוון ב 

 . הצוף בדירע"ג הרי ,החברההברקה ע"י  ו/או יטוש לא יבוצע ל יודגש כי  קפלמניעת ס - ברקהליטוש/ה

י תכנון  ולב, לפו/או מש פלדה אוו/ ן ( עץ ו/או בטוככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכר) – , קורה/ותהולגרפ

  האדריכל.

רים  ואזו רכותלמע בח, ארונותגב ארון מטים, במחופ רות וחזיתותבשולי קי טעלמ לפחות, ס"מ  7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף   –ים פולי ש

 ושיפולים, ללא קיטום פינות )גרונג(.יים. חיפוי  טכנ

  לפחות. מ"מ 3של  ח בין אריחים )פוגות(מרוו ביצוענדרש פוי, וחי  נים לריצוף לפי דרישות התק – מרווחים )פוגות(

 

 מסמך אחר ב או  ר זהבמפרט מכ בלה,ויין כך בטל רק באם צבפוע  ותקנו ערות לעיל י ייחסות בהתהקנים לגביהם יש )מובהר כי ציוד ומת

 שצורף להסכם הרכישה(.
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 ארונות: 3.3

נה שטוחה של הכיור/ תק לה םר, חיתוך פתח המתאישבת לכיורות, מדפים, תומגי הארון יכלול דלתות, ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 .ח כליםהכנה למדילהצתה(,  ת חשמלונקוד  גז לבישול פתח, נקודת)כולל:  ם מובנותהכנה לכיריי

. עומק   MDFעובד )סנדוויץ'(, וגב הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ )סנדוויץ'( או פים יהיו מעץ מוהמדרון  גוף הא

מעל סף  ס"מ לפחות 90 -עבודה יהיה כלפחות. גובה סף עליון של משטח המ ס" 60-כ ות, יהיהכולל חזית הדלתהארון, 

 ארון. למניעת רטיבות של תחתית החיפוי עמיד למים מ ובס" 10  -של כ בגובה הה )סוקל(הארון הגבתחתית צפה. בהר

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

  לי( שיוצגו ע"יניטרהיר  ואחד בן לבות )מהם אחד חגוונים לפ 5תוך . לבחירת הרוכש מקהיי פורמ: ציפוי חיצוני כת. : מתידיות

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

 ;המשךראה הערה ב מידות: ( 1)

   ג'ראה נספח  :חתון ת המחיר לזיכוי בעד ארון המטבח   

     

מאבן   ס"מ 2-בעובי לא פחות מ שטח עבודהנה מהקו  לבחירת :: תיאוראורכו  כלל ון מטבח תחתון טח עבודה מעל ארשמ

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

קנט   יותקן המשטחיקף . בהוחה של כיורם להתקנה שט יותא המשטחקפם. ת הארונות בכל היס"מ ביחס לחזי 2בהבלטה של 

  ככל עם עיבוד בחזית המשטח י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשא ודו יקבע ע"י המוכר )הקונה רשאופן עיב  וגבהמ וןליע

 . קף המשטחמים בכל הי הנדרש כולל אף 

  י ארון המטבח חלק תחתון,פלת: מידו 

  3ה ר תציג בפני הקונהמוכברה/ידו. בח ים שיבחר/ו על/קפ המוכר ו/או הס אות שיוצגו ע"יגמדו מגווןך לבחירת הקונה מתו גוון:

 (.וח בודד אחדו בהדבקה ולא ליהי . לוחות השיש/אבן קיסר()אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי גוונים לפחות

  

 אין.ן: בח עליו טן מארו  3.3.2 

ן תחתו טבח ארון מ  א"מ 1י להמיר עד המוכר יהיה רשא  ומעלה,ים חדר 4.5בדירות פי הספציכנון המטבח מסיבות של תהערה: 

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

 מטבח התחתון.אם לארון העליון יהיה בהתבח המבנה וציפוי ארון המט

 כל אורכו.אחד ל דף אחדול לפחות מהארון יכל ס"מ לפחות. 30קו ס"מ לפחות ועומ  75העליון  ל הארוןשהו גוב

 

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

 בכיור.  יאו קוורץ משולבגרלי מחרס/ שיש/ נאינטמשטח העבודה  ירי נירוסטה .תות, מדפים, צלד

לפי החלטת   גוון: ון.לפי יצרן האר מין ו מלו/א  קהאיפורמ: פנימי י פוצי החברה.  החלטת י או אחר לפ קהאיפורמצוני: ציפוי חי

 החברה.

  ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון 

 

               :הערות

 פעמיים מחושבתמת שקיי פינה ככל ר )הקי . המדידה לאורך ךמטר אור 5-כח מטב ארונות כללית של אורך מדידת ( 1) 

באורך   המשולבים בתוך הארונות יכללו )למעט מקרר(  ו"בים וכלמדיח, תנור, כיריי  עדיםהמיו  (. חלליםון באורך האר

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

בח  ות המטשבגב ארונן כי יתכן ובקיר לקחת בחשבו עצמי, על הקונה  צועארונות המטבח וביעבור  ל זיכוי שרה במק ( 2)

 שותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.ים מ/ולטן מים פתח/י גישה לקקיי 

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

 במקומות ,ומדפיםדלתות  לרבות ,תו בשלמו  טבחמה ארון  לספק את רוכמה על ,להתקינם אלש הקונה החליט -

  והזנת חשמל של מים וניקוז הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( ניםובהמ ם י שמלי הכלים הח להתקנת שיועדו 
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עד שהחברה תנחה ברה תקבע ובמו שהח פי הלוח זמניםל בחירותו על הקונה לדווח עבאחריות למדיח תחת הכיור. 

 . שרוכת הא

  

 

 ת כביסה: לתליי  קניםמית 3.4

 תקן תליית הכביסה.ה למרישי   היה גישהחוץ אשר ממנו ת פתח בקיר              

מינימלי של  פלסטיק, באורךחבלי כביסה  5כולל גלגלות,  ניצבים ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: )קטנה( מיתקן לתליית כביסה 

 . "כמטר סה 8 -ת מחופ סה באורך של לאלי כביל חבכול ס"מ 120ל י שימלבאורך מינ מתרומם או מתקן  , ס"מ 160 

 .מרפסת/בחצר מתקן שווה ערךתקן ור שיאפש :גג/לדירות הגן  

  יתותאינו נצפה בחזמקום מוצנע ושקיר המבנה, ב מתקן ש"ע לתליית כביסה בחצר או במרפסת משמעו מתקן ממתכת מגולוונת על 

 החבלים יהיו  ס"מ.  160י של מינימאל חבלי כביסה באורך 5ל לפחות יר. המתקן יכלולקבע ומקו  ן יהיה יציבהמבנה. המתק 

      וניתנים למתיחה. UVת מידים לקרינם, עיתיכואי 

לומיניום או  , מאזרועות  3פחות עמוד הכולל ל ב )קרוסלה( עםהדייר יהא רשאי, עפ"י החלטתו, להמיר מתקן זה במתקן מסתוב 

 .בועומקיהיה יציב קן המתממתכת מגולוונת.  

 . 5100הכל לפי דרישות ת"י . ו/או משולבום אלומינייסה: ר כבמסתו  

ת פריטי  מסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיבוי של המזגן/ים, במקרה זה עלולה להיווצר הפרעה לתליי חלל : בהרהע

 . )הנחיות משהב"ש( במפרט המיוחד צויןולים שלא יפחת מהשטח המה גדכביס 

 

   (ת בס"מ)מידו   הים בדירות, חלונות ותריסרשימת דלת – 3טבלה מס'  3.5

יים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברים  נו שי ו יתכנ: הערה 

  משך.בה פותוהבניה. ראה גם הערות נוס כנון ת התקנו לונות לא יפחת מהנדרש בתהחופשיים בדלתות ושטח הח 

 

 תריסים ותחלונ   תותלד ---

 חדר 
ות ומידת  מכ

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

עץ ) מרחו
  ניום/ימאלו

 אחר( מתכת/  

  סוג פתיחה )ציר
כ(/  כע"

 אחר(  כיס/ נגרר/

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

  סוג פתיחה
  / כע"כ/)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב(  בה/ )גו

  /עץ חומר )
יום/  אלומינ

 תכת/ אחר( מ
 חומר שלבים 

ציר/  סוג פתיחה)
  /נגרר כ.ע.כ/

 ר( מלי/אחחשכיס/

 כניסה 

1 

 רגילה ציר  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 כ נגרר כ.ע.  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור

 יחשמל  גלילה 
 כולל גיבוי ידני

250/215 --- 250/215 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 .ע.כ  גרר כנ מזוגג  אלומ' 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 גלילה ידני

--- 100/115 100/115 

דר שינה  ח
 הורים

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ.ע.כ   ררנג ג אלומ' מזוג 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 גלילה ידני

80/210 140/115 140/115 

1 

 כ כ.ע.   ררנג אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( יס אור)תר

 יחשמל  גלילה 
 כולל גיבוי ידני

180/215 --- 180/215 

 מ"ד  מ
שמש  )מ

 כחדר  
 (שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
.  ציר )רגילה(

 יחה חוץ פת

1 

 אלומ' מזוגג 
 כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  ומ' אל

80/200 100/100 100/100 
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 תריסים ותחלונ   תותלד ---

 חדר 
ות ומידת  מכ

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

עץ ) מרחו
  ניום/ימאלו

 אחר( מתכת/  

  סוג פתיחה )ציר
כ(/  כע"

 אחר(  כיס/ נגרר/

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

  סוג פתיחה
  / כע"כ/)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב(  בה/ )גו

  /עץ חומר )
יום/  אלומינ

 תכת/ אחר( מ
 חומר שלבים 

ציר/  סוג פתיחה)
  /נגרר כ.ע.כ/

 ר( מלי/אחחשכיס/

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  יםסים, הנגררת/ ם, פלדה נגד גז, הדף ורסי ת או שתיי כנף אח

          הנחיות הג"א. לפי  או ציר רגילה  ס. לכי 
--- --- 

  . רחצהח
  כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 יר רגילה צ

1 

 אלומ' מזוגג 
 ינטו 
 פ( )קי 

--- 

--- --- --- 

80/210 60/90 --- 

שירותי  
 אורחים

1  
 עץ 
 

 גילה ציר ר 

1 

 גג לומ' מזו א
 וינט 
 פ( )קי 

--- 

--- --- --- 

70/210 90/60 --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ילה ציר רג

1 

 ציר רגילה  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

80/210 90/115 --- 

ירתי  ד מחסן  
 מוד צ 

)ככל  
 ( שהוצמד 

 ח ץ/פע  1
טת  לפי החל

 ברההח
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(. בטבלה, במפרט מכר זה או   ין צו פועל רק באם קיים בה)

ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית  ים ות למנה עמיד יי תה  יחת ציר רגילה. הדלתותובפת 23אלי מס' קן ישר אם לתדלת עץ לבודה בהת= ץ ע דלת .א

= סוג רגילה ציר,  האלומיניום הנחיות יועץלפי  ג פרופיל:סואלומיניום,  =לומ'  אס"מ לפחות )ראה פרוט יתר בסעיף י' בהמשך(.  7 הדלת בגובה

כנף ו/או לתוך גומחה )כיס( בקיר,  על נגררת= כנף  .ככ.עניגרר רגילה+ משתפלת, =  פ()דרייקיוי סב נט טוי(,פתיחה משתפלת )נ  =יפ קפתיחה, 

וי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי  עשויים פח אלומיניום במיל היו שלבי התריסהזזה י : בתריסי גלילה אותריסים ,= כנף בתנועה אנכית גיליוטינה

מ' יורכב ארגז תריס  2.5ברוחב מעל  חים ובפת דר דיורבחן. דות הפתח והוראות היצר ם למי יהיה בהתא בי הפחת. עובים לאטימה מוגברהשל בין

   .צועה ו/או חשמלינגלל כלפי מעלה, באמצעות ר= תריס גלילה   ידני. השלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומנגנון פתיח גלילה עם

 אור.  ריס המאפשר מעברתה רגיל( בין שלבימרווח )יותר מ = אורתריס           

 לסה"כ הדלתות/ים ה תתא ית בדירללהכ בד שהכמותובל בטבלהים מחדר  של אחד ראובתייע להופ שני חדרים יכולותים ל, משותפ לתות/חלונותד .ב

 . ג האווירקוד מערכת מיזונה לתפכס"מ כה  3חלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עד  

ות וחי לרכבים משנ המו, ות התקןדריש לפי טיחותירגיל/ב( Double Glazingפול )כ וף זיגוג שק מאלומיניום עם ,)למעט ממ"ד(ת חלונות/ ווטרינו  .ג

יהיו בעלי תו   לונות ורכיביהםהח. ן(ואו אחר לפי תכנ מ"מ 6עם מרווח אויר בעובי של לפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי ווח אוויר ביניהםמר ית עםזכוכ

ידי   תקנו עליוות  לה. החלוני פתיחה ונעינגנונ מובנות, מ ידיות גלים,צירים, גל ,EPDM גומים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי תקן ואביזרי

 לכל במסילות. יןא :רשתות .עורף פקוד ה לפי הנחיות , נגרר פלדהכנף יהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם בממ"ד  ין מורשה מטעם היצרן.מתק

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה נוסף  נתיב יותקן ,החלונות

החוץ, לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירות גם יר לאוורור ישיר ואו ללאטבחים סניטריים ובמדרים שירות, בח בחדרי -החוץ אוורור לאוויר  .ד

 כיסוי. עד לקיר החוץ לרבות רפפת  ד במאוורר מכניר מצויצינו  יבוצע אם איננה סגורה בתריס ו/או בחלון,  

בים בזיגוג קבוע שולם המיתכן פתחי ום.יניהאלומ יועץ ו/או כלהאדריפ"י תכנון וון, עיל, גסוג פרופ  .מיניוםאלו עשויים מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .מחסום, ו/או קירות מסךהמשמש כמעקה/

 נגנוני פתיחה  ת, מ, צירים, גלגלים, ידיות מובנו EPDMגומי בכללם: סרגלי זיגוג, אטמי רים מקוריים, וואביז יהיו בעלי תו תקןהחלונות ורכיביהם    

   ;צרןיה םמטעמורשה  מתקין ידי לע קנויות חלונותילה. הונע   

 כל. יהאדר בחירתשקופה או עמומה )"חלב"( עפ"י בטיחותית זכוכית תותקן  )באם יש חלונות(, ושירותים  צהרח רבחד .ו 

 . ת כיבוי אש דרישו ו   אדריכל ה   ן תכנו   , לפי או רפפות קבועות / ו   לת ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בד ות חלון  ( יעשה באמצע כל שנרכש מחסן כ )   וורור המחסן א  .ז 
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רכות  עמ, (טלסקופית)פנורמית/ עינית הצצהסגר בטחון פנימי נוסף,   5044תואמת לתקן ישראל  רב בריח, ן(ביטחולת פלדה )ד. ניסהדלת כ .ח

מ"מ   1.25בי של ת בעונו ולווף בניה מפלדה מגמשק .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף  ,נעה ו"רוזטות"ידית נדר, ירים, מגן ציליצ

 או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר. יל י וינהיו בחיפויף משקו לת והפחות. כנף הדל

  בטחון/אש.רקע יתכן ויותקנו דלתות ות, בכניסה לדירות בקומת קחיות רשות הכבאלפי הנ .בחירת החברהגוון לפי  וניל,   ציפוי דלת ממ"ד .ט

חוזק,   –וה ערך בכל היבט תפקודי שו  אורד וי פלקסבולמיעם  מסגרתמודבקים על  לוחותעשויה משתי תהיה הדלת כנף  פנים: דלתותולי  מכל .י

 , עםתאים לעמידות במיםהמ ציפוי חיצוני מתועשאו  פורמייקהבע או גמר צ  .אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים יותקנו בהתאם לסוג משקוף הדלת

  בעל 23ישראלי מס'  תקןתאם לבהת יהיה  להדקוף מש .תצדדים לפחו 3-פה בת )קנט( מצוף הדלקף כנבהי  .משני הצדדיםתכת ידיות מו מנעול 

ל סיבובי  בחדרי אמבטיה / מקלחת מנעו ה עמיד למים. תו יהינ. המשקוף לאחר התקאטימה יכולל פסבגמר תואם לדלת הלבשות פולימרי או עץ 

ידי החברה ו/או  על וצגו לבן(, שי םמהאחד חות )גוונים לפ 3 מתוך בחירת הרוכשל ון:גו    מזוגג בכנף הדלת.ור, א-דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צו

 הספק/ים שיבחר/ו על ידה. 

  בנוסף, .אין לקבוע סורג קבוע ,מש את כלל הדיירים בקומה(אמור לש  )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ   בדירהבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ  .יא

 ג הפתיחה וכיון הפתיחה.סו לרבותון/תריס, להחסוג פתח, יים במידות השינו חילוץ יתכנוכפתח מכות ע"י הרשויות המוס כרז בפתח שיו

 2 -גבוהים כ סף הדלת וריצוף הממ"דנית. חיצו  נגררת,/חת, הנפתהדלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומ :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

פתחי אוורור מעוגלים  ן  וג וכיום + זיגנ מיאלו חלון פיים לפתיחה.כנ 2 ת לכיס ו/אונגררוים, הה כנף אחת או שתי פלד ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון

פתח  וליד הקיר  ע"ג פיקוד העורף(,הנחיות  לפי)ינון אויר ס ערכתמ התקנת חסומים בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפרוק. בקוטרים שונים,

הרי  קן הסינון, מת החברהע"י סופק  אםש שביודג (.2010א מאי ת הג")תקנו  יצרן.דות הפי מי. מידות המערכת לומיתהפרעה מק רו צתיהאוורור 

מכו לכך ע"י שהוס ות נוספת ע"י הגורמיםת תקינות ואטימ בדיק ב יע"י הרוכש, יחירוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ונבדקו  תקינתו והתקנתו ש

בר הביצוע בפועל יג בפועלן הביצוע ילבמכר פרט ההמכר ו/או במניות המצוין בתוכבין  סתירהכי בכל מקרה של  ודגשלמניעת ספק י  פיקוד העורף.

 התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף. 

זרים  אבי הצורך בהתקנתעקב , "נטו"ת מידות פתחים אינן מבטאו ומשוערות בס"מ, בניה נן מידות , הי3 'מסהמידות המפורטות בטבלה  – מידות .יג

 מסך של מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות ,למיניהםים היקפיפרופילים ום  קופימשן  ות סמויות וכמסגר  סמויים ו/אובנים ן: מלכגומשלימים 

   תקנות התכנון והבניה.  בכנדרש לפתחים אלו  ת/שטח,ממידולא יפחת  יםתקבלמבכל מקרה גודל הפתחים ה .)לפי הענין(

 

 

 .זו(טבלה  הערות לאחר גםאה )ר ים בדירהסניטרכלים מתקני תברואה ו  – 4' טבלה מס 3.6 

 
 

 מיתקן
 ום מיק

 שרותי אורחים  בח מט
 כללי חדר רחצה

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

 כיור מטבח 
 בודדת/כפולה( )

 --- --- --- --- הערה )א(  ראה מ( מידות )בס"

 --- --- --- --- א'  סוג 

 זיכוי ₪  
 
 אין

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

 כיור רחצה 

 --- --- ארון ולב במש --- --- מ( בס"דות )מי 

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  --- --- סוג 

 --- --- זיכוי ₪  
 'ראה נספח ג

 
--- --- 

 כיור לנטילת ידיים 

 --- --- --- 25/40 --- מידות )בס"מ( 

 --- --- --- א'  --- ג סו 

 --- --- --- אין --- וי ₪  זיכ
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 מיתקן
 ום מיק

 שרותי אורחים  בח מט
 כללי חדר רחצה

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

 ( ')ביפהטש וארגז אסלה

 --- --- רן פי מידות היצל צרן לפי מידות הי --- ס"מ( )במידות 

 --- --- א'  א'  --- סוג 

 --- --- אין  אין  --- זיכוי ₪  

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

 --- --- מידות )בס"מ( 
70/170 

 טיה( )אמב
--- --- 

 --- --- סוג 
אקרילית  אמבטיה ) א'

 ( או פח מצופה אמייל
--- --- 

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪  

ם  ללה למים קרי סו 
 כיור,מים לח/

 )ד() ה( מהמשטח

 --- --- ל ערבפרח/מ פרח  פרח גם ד

 --- --- א'  א'  א'  סוג 

 --- --- 'ראה נספח ג אה נספח ג'ר אין  זיכוי ₪  

יה למים  לאמבט  סוללה
 )ו( חמיםקרים ו 

 --- --- דגם
  ךדר-רב

 )אינטרפוץ 
 )ו(( או סוללה3דרך   

--- --- 

 --- --- א'  --- --- סוג 

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

  מיםסוללה למקלחת ל
 )ו( קרים וחמים

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪  

 --- יש  --- --- --- )ט(כביסה ולניקוזם מכונת חיבור מי 

פליטת  לשרוול יתבדופן חיצונ 4פתח "
הגנה   תריס , כוללייבש כביסהממ  םאדי 
 ת סגירה קולומש

 --- יש  --- --- ---

לחיבור מדיח  ם וניקוז, חיבור למי  נההכ
 )ט(כלים

 (ההכנה משולבת בניקוז כיור המטבח)
 --- --- --- --- יש 

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

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

 --- --- --- --- --- ה()הכנ ב()ימים ז לחימוםודת גנק

 

 : תחרו או  טבלהל תו ערה

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

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

  .החלטת החברה לפיתוצרת חרס. מידות ו ידיים: כיור נטילת ה.חברהיבחר ע"י שספק, /ןלפי היצר במידות רלי(:אינטגלחני )שו 

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

 .נירוסטה בעל צירי כבד פלסטי)מושב(  :כיסוי אסלהלפי החלטת החברה. 
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 יטת תמיכה ות ומ פיני עץ בר. מילועלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטמ"מ הומוגני, ב 3.5י בעובי מחומר אקריל תהיה אמבטיה:

 פה אמאייל. ות מצולפח מ"מ 2.5י בפח בעולחילופין מ. רזל מגלווןילי במפרופ

עזרת ידית  רים בים/ק ממים לחו כמותי )ויסות על מנגנון קרמי דב דגם מערבל מיקסר רום ניקל,כל הסוללות למים חמים וקרים יהיו בציפוי כ )ג(  

ל ץ, ככוישות התקינה הרלוונטית בארים העומדים בכל דרים חמלמ  סדרות 3מתוך  הקונהרת ג לבחיכר להציאחת( יכללו חסכמים, על המו

 . 1385שישנה, ועומדת בדרישות הת"י 

ס"מ   20ס"מ לפחות ולעומק  25 -בה כבגו הקל, פיבציפוי כרום ני  פרח/מערבל,דגם:  :ח. לקערת מטבחסכם()כולל  יםסוללה למים קרים/חמ  )ד(

 נה הרלוונטית בארץ.ם בכל דרישות התקיעומדילמים חמים ה דרותס 3ך מתו הקונה לבחירת  לפחות.

 15ולעומק  ס"מ לפחות 15 -כ  רךבאו פיהום ניקל, בציפוי כרערבל : דגם: פרח/מ)כולל חסכמים( לכיור/י רחצה, ים קרים/חמיםללה למ סו  )ה(

 וונטית בארץ.ה הרל קינשות התבכל דרילמים חמים העומדים  סדרות 3ונה מתוך רת הקלבחי לפחות,ס"מ 

  בלבד.קרים  בציפוי כרום ניקל, למים, חדגם: פר לת ידיים:ר נטי כיו 

וכן  טיה בוי האמציאה תחתית למיל מהקיר, הכוללת י קסם חמים וקרים, מי סוללה למי :באמבטיה :)כולל חסכמים( סוללה למים קרים/חמים (ו) 

  .ומזלף  לפחותס"מ   60כי באורך יל אנמוב קופי ולקה טלסצינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט הח  

 קבלן/ע"י החברהשיוצגו  1385ועומדת בדרישות ת"י כשאחת לפחות תוצרת הארץ  ותסדר 3 אמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוךסוללות ה

 . )ככל שידרש( ניל ירזבוב, לביו חיבור :כוללת יפת אסלהארגז/י שטיורים ו כ התקנת ( ז) 

 .: לבןותגוון הקבוע (ח)

  שפכים.וחיבור לקו דלוחין או  מים: מים קרים, מים חכוללתור למכונת כביסה ת חיבהכנ (ט)

 ת המטבח.סיפון קערברז והכנה לחיבור לביוב, וללמדיח כלים כוללת:  הכנה  ( י)

הסופיות הינן    ותהמיד ות,משוער הרי אלו אביזר ומצוינות מידות של הכלי בס"מ,ו/או תקן  מו/או   בה כלי תברואתי : בכל משבצת שישתדו מי  ( אי)

 החברה. שנבחרו ע"יהיצרן,  למידות הספק ו/או בהתאם

 י קצה.באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזר: הכנה לנק' גז (בי)

 . מהרשת העירונית טמפרטורה המסופקתב : מיםמים קרים (גי)

  מניעת החלקהל דים בתקן ישראלישעומ קבועותלרכוש  יש דירה,ה בת החזק אחר קבלבמקרה של שינוי ל -צה )אגנית/אמבטיה(ות רחקבוע ( די)

  .R-11 -ולא פחות מ

 או הכיור.   דהמישור משטח העבו הממוקם על= קרי ברז  פרח קבוע. ראש ברז הנשלף מתוך שרוולנשלף =  ( טו)

  ים, בעזרת ידית אחת. ם /חמלקרי  ות מים)מיקסר( = ויס למערב

 לפיית ברז ו/או שניהם.  , לראש מקלחת ו/אוקרים/יאה, של מים חמיםסה/יצכניחלוקת פוץ( = )אונטר דרך-רב

 ו'(. ות/פתחי ניקוז וכלחדרטיות )ברזים/מקהקצה הסטנלקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות יש ז( ט)

א המקלחת, שטח ת ר צנרת הדלוחין, ת קוטתאמללא ה "גשם", לת החזקה בדירה( כגון ראש מקלחת דמויחר קב)לא לור לעישינוי מהאמ 

ולת הניקוז המים לקיבר הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת ממפל ל לגרוהקפי מפני גלישת המים, עלוומחסום 

 .ברצפה

  ן  צעים מתאימים כגוט באמנקו , יש לע החלקהשרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונוככל לחת קגם למ  וש באמבטיה הינו( הואיל והשימ יז)

  דות למניעת החלקה.דבקת מדבקות המיועה

  רה של כיבוי לאוק זרימת הגז במקיתכוללים מנגנון לנ בכיריים הקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש להשתמש כל שמיכ (חי)

 ת הבישול. הבה/ול של רצוני

 ך אחר או במסמ טבלה, במפרט מכר זהין כך ברק באם צו פועל ות לעיל יותקנו בבהער סותהתייח ביהם יש)מובהר כי ציוד ומתקנים לג

 שצורף להסכם הרכישה(.
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 ל הבניין(, ברצפה, ם לכלותפיכן ומש ביוב )בחלקם ית חי ביקורת לקולטניתצנרת ופ: צורך אחרירה, לכל אביזרי אינסטלציה נוספים בד   3.6.1 

 שות כיבוי אש(.  "י דריוכמות, עפ )מיקום י כיבוי,יתכן מתזסטלציה. האינ עפ"י החלטת מהנדסכמות ום ו במיק, לתקרה בקירות או בסמוך  

 בין   פיקודבלי גז וכ וצנרת להעברת צלמפוו/או ני מרכזי ייה. ניקוז למזגן מהאינסטלצ לפי החלטת מהנדס, מיקוםארון למחלקי מים ב  

 .  איידלמועד ום המיהמיקום המיועד למעבה, עד המיק  

 הערה:  

 דמוי  התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות ייבו כן ויחידרשו(, יתש ככלבוי, )נרת מים/ביוב/מתזי כי עבר צהצורך במ  

 ,  פהבסמוך לקירות ורצו/או מוך לקירות ותקרה סב ,או "ספסלים"" תם או קורו עמודי "  

 פתחי  יתכן וידרשו   ן הבניי בה ם לגובקולטנים העוברי  טלציה אינסהנדס החיות מי לפי הת"י, והניש לקחת בחשבון כ ,בנוסף  

 תחזוקה.  לצרכי  גישה פשראאותם ויש ללחסום ביצוע פתחי ביקורת אלו , אין   שיידרות בהם ן בדיר ביקורת, ולכ  

 

המערכת  תקנת ן. הכל די הוראותתהיה לפי אולצת עות מערכת סולארית משותפת מבאמצספקת מים חמים לדירות ה: מיםחימום    3.6.2

 .  ימר(ים )טי לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחימום המ  חשמלי לרבות גיבוי 579בהתאם לדרישות תקן ישראלי  תהיה הסולארית 

ק לל מפסזמן )טיימר( הכולמנט עזר חשמלי והתקן קוצב עם אהסולארית וכולל חימום ד( המחובר למערכת וותקן מכל אגירה )דל דירה יכל  

   פעלה.מראש את זמני הה  לתכנןפשר במא 

         , ום אחריםמבאמצעי חי ם המיםיעשה חימו, באמצעות מערכת סולאריתמים חמים לספק  לדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן  

 . מר(ם )טייזמן לחימום המי התקן קוצבכן ומים בעניינם. הקיימצעותם עומדים בתקנים שהמים המסופקים בא ובלבד  

עליון   גג או בסמוך להשירות או סתר אך נגיש כגון במרפסת קום מובמ: מיקום הדוד ;ליטרים 120: תבקיבול חמים למים מכל אגירה )דוד(            

    הנדס האינסטלציה.מ תכנון ילפ 

 . . מכונת כביסהחצה, אמבטיה: קערות מטבח ורחמים לכליםחיבור מים  3.6.3

   . אין :""דלי ברז    3.6.4

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

 . לסטי: פדלוחין  נסטלציה,מהנדס האילפי תכנון  ,PPR, S.Pפקסגול, : פלדה מגולוונת, ם חמים וקריםי ות: מחומר הצינור  3.6.6

 .טי: פלסשפכים 

 הגז   ד נקודתגז ועממקור הספקת הרה בדיז ת גרול צנלירה יכ, מחיר הדיש: מקור הגז ועד נקודת הגז במטבחה מצנרת גז בדיר 3.6.7

   .כן הכנה למונה גז דירתיומטבח הראשית ב                    

 : יש. הכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

 (טבלה זו לאחר  )ראה הערות שורתמתקני חשמל ותק  – 5 טבלה מס' 3.7
 

 'ה נספח גון, ראלנקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפמחיר זיכוי 
 
 
 

 ום יקמ

ודת נק
 מאור 

 רהתק /קיר
 לל מפסק כו 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
 מוגן מים   

 ע תק תבי 
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .פון נק' טל

 נקודות  3 כ"הס

 אחר/ הערות

 לדירה  כניסה
 מבואה  או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 ינטרקום א -
מפסק תאורה ללובי   -

 . רגותחדר מדקומתי/
 . ידירת מל לוח חש -
  ללכו  ארון תקשורת  -

   . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה ארון  - 

 דיור  חדר
 כלאו  ינתופ

2 3 - 
1  

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -תריס חשמלי 
ת  הפעלחשמל לנקודת 

)ראה מרפסת   התריס.
 שמש(. 
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 ום יקמ

ודת נק
 מאור 

 רהתק /קיר
 לל מפסק כו 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
 מוגן מים   

 ע תק תבי 
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .פון נק' טל

 נקודות  3 כ"הס

 אחר/ הערות

 - - - 1 1 ור פרוזד

  3בפרוזדור באורך מעל 
או בפרוזדור הכולל  מ' 

נקודות   2פניית "ר", 
 ף. לי ת + מחאור לפחו מ

 1 טבח מ

6 
  )אחד מהם

, אחד  כפול
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP    ואחד

  מהם מוגן 
  דרגהב

 רגילה( 

- 
 יד() 1

 )תנור( 
- 

מיקום השקעים, בתי  
  יה מעלתקע יהה

ודה ככול  העבמשטח 
תאם  האפשר ובה
ח יותקנו  לתכנון המטב

שקעי כח נפרדים  
 יח, לתנור, למקרר למד

שינה  חדר
   םהורי 

1 
לל מפסק  )כו 

  מחליף
   (נורהלמ

 

4 
)שניים ליד  

 ( המיטה
- 1 1 

אינטרקום )נק'   -
 שמע/דיבור בלבד( 

 ד/"ממ
 שינה ח.

מנורה לפי  
הנחיות  
 רף פיקוד העו 

3 - 1 1 
ד  פיקו  תקנות לפי 

 העורף

  חדר רחצה
 כללי

 טיה( אמב)

1 
 ם( )מוגן מי 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

נור  תקע לתבית 
תקן קוצב זמן  + החימום

דוד  ל מפסק להכול
ום עפ"י  במיק  מש הש

 התכנון.  
והיכן   ר חלוןבהעד

 , שנדרש 
ורור  הכנה לנקודה לאו

 סק. י + מפמכנ

 - - - - 1 שירותים

ן והיכן  בהעדר חלו 
 שנדרש, 

  ה לאוורור הכנה לנקוד
 מכני + מפסק. 

 סת שרות מרפ
1 
 מים(  )מוגן

- - 

2 
 מוגן מים 

 סה, כבי  )מכונת 
 יבש כביסה(מי 

- - 

 מרפסת
 ( ורדי ) שמש

1 
 וגן( )מ

- 
1 
 ן( )מוג

IP44 
- - 

חשמלי +    תריס  כולל 
מפסק + מנגנון פתיחה  

 ידני. 

 מרפסת
  ח.) משש

 ( שינה הורים

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
+   חשמלי   תריס  כולל 

מנגנון פתיחה   מפסק + 
 ידני. 

 מחסן
)ככל 
 ( דשהוצמ

1 - 1 - - 

של   צריכת החשמל 
לשעון   המחסן תחובר 

רתי אליו  מל הדי החש
או  מחסן.  יך הומש

לחילופין שהזנות  
כל  החשמל של 
נה  ו למו המחסנים יחובר 

משותף ונפרד  
ם בלבד, או  מחסני ל
ה נפרד לכל מחסן,  מונ

  ועפ"י להחלטת המוכר 
 בחירתו. 

 סתורמ
 כביסה 

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 למזגן(

- 
 
- 
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  לטבלה ואחרותהערות 

 קודת הדלקה אחת.אהיל/ ארמטורה(, כולל נ -כיסוינורה ו לא )לר או תקרה גבי קית נורה על בי = ר קיר/ תקרהנקודת מאו  (א)

  אחד, נספר כל שקע בנפרד(.ותר בפנל ו י)שני שקעים א רגיל.מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל " בודד לחיבור "שקע = קע מאור )רגיל(בית ת (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5בכבלים  החיבור יבוצע

יבור הח (.ספר כל שקע בנפרדחד, נם או יותר בפנל א)שני שקעי יזון מזרם חשמל רגילהנ  וי,כיסם שקע בודד עמים:   מוגן  רגיל(בית תקע מאור )  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5לים יבוצע בכב

ת לכמו שאינם תוספתו ר(, המצוינים בסעיף א' של נקודות המאור )בתקרה או קי ן ההדלקהבלבד לאופור תא  קה כפולה=ור הדלנקודת מא (ד)

 '. ף אעי מצוינות בסמאור הה נקודות

 בהכרח נקודה/ות "כוח". ושאינם נפרד(, במעגללי נפרד )כל נק' ל חשמצא/ים על גבי מעג"שקע/ים" הנמ = תקע מעגל נפרד בית (ה)

 בוהה. בדרגת הגנה גמים פרד אך אביזר הקצה מוגן בית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נאו אחר=  P44Iדרגות הגנה קע עם בית ת (ו)

ים, בין מחשב –ורת ת תקש דת טלפוניה, נקודת נקו( או לחוד וכוללונקודות ביחד )קומפלט  3= )מחשב( קשורתץ/תחוטלפון זיה/טלוי ת נקוד (ז)

אינטרנט. /םיבור הדירה לרשת הטלפוניללא חות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.  ור, ואפשרכאמשידורי חובה קליטת חיבור ל –נקודת טלוויזיה 

 ולל כיסוי.כ 1ל מודו 55וקופסא  רז התקשורת ועד נקודת ההכנה בקימריכו יכהמשינור וחוט  כלול צהתקשורת ת נקודת

 . (עמדת שומר לפי הענייןלסה למבנה או דלת כניל)ים ה לתקשורת פנזרי קצנקודה/ות מלאות כולל אביום(= ן פנים )אינטרק טלפו  נקודת (ח)

  מ"מ.  2.5ם כבלים נפרד עסק מפרות ללוח לבר ישי, מחונפרד ל גבי מעגל חשמליע בית תקע כוח = קודת כחנ (ט)

מל והתקנים  ות החשדירה, יהיו מוגני מים לפי תקנחוץ הנספחים ל בשטחי, בחדר האמבטיה והמטבחקים ותאורה בחדר שקעים, מפס (י)

 אליים. ישרה

כנה  ודת ההנק עדז תקשורת ומריכו ורת )מחשב(הכנה לנק' תקש ד."שרוול"( וחוט משיכה בלבבאם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת )כנה"=  "ה (יא)

עת ספק  למני. חום" ולא "תנור להט" )ספירלי("מפזר  הדייר(,ריות יותקן )באחהרחצה חדר  מעל דלתום נמצאת באם ההכנה לתנור חימבקיר. 

 ים. חימום כוללת שקע מוגן מ ההכנה לתנור מום לא מסופקים ע"י החברה.אמצעי חי כי יודגש

תה/ם  יקים/מכבים את אודלך מבריחוק ביניהם, אאביזרים נפרדים שונים הנמצאים משני  וי,יבלהדלקה/ כ ניתנותות מאור ה /נקודה =חליףמ (יב)

 מאור.  נקודה/ות

 מהנדס החשמל. ק ודרישותהחו קבות הנחיות בע נק'יתכנו שינויים במיקום וסוג ה (יג)

הנקודה תחובר ישירות  ריים. לכין קום המתוכנתחת למן המטבח, מת תלת פאזית בארותותקן נקודור תלת פאזי= בדירת מגורים הכוללת חיב (יד)

 שמל הדירתי. לוח החחיווט לרבות בית שקע והמפסק בתכלול את כל ה נקודה. ה2.5/5וט בכבל ותחו פאזי בלוח החשמל למפסק תלת

 חר או במסמך אר זה  , במפרט מכם צויין כך בטבלהלעיל יותקנו בפועל רק באוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות בהר כי צי )מו 

 הסכם הרכישה(.צורף לש 

 

 

   דרגות.בת לתאורת לילה קבועה בחדר מ ומנגנון ש .יש :מאור תו נקוד  :בכל קומה :תיתדרגות/ מבואה קומחדר מ   3.7.1 

  .יש :קומתית אור במבואה צן מתוך הדירה להדלקתלח יש. : הדלקת אור לחצני  יש. :גופי מאור  

 וי. כולל כיס 1מודול  55א ההכנה בקיר וקופסשיכה מריכוז תקשורת ועד נקודת וחוט מר  ינות תכלול צהתקשור: נקודת חוץ טלפון  3.7.2 

 חלטת החברה.לפי ה , או אחרזמזם :צליל .לחצן ג:פעמון: סו 3.7.3 

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

   .: ישדירהבתוך ה  )כולל שקע רגיל(,דירתי קשורת ת לוחו  ודולים(מ 6-ל ת מקום פנוי)כולל השארדירתי  לוח חשמל 3.7.5  

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

     כולל קוצב זמן. .: ישחשמלי ש/שממים,  לדוד ת חשמלנקוד 3.7.6 

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

 מת כניסה הראשית בקו דלת הולל לחצן לפתיחת , כשמע דיבור קום)אינטר .5 בלהורט בט: כמפמיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 (. בחדר שינה הורים רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 ן. : אינפרדת(במעגל סגור ) זיה נוספתמערכת טלווי  3.7.9 

או   ןלבנייאנטנת צלחת מרכזית לופין .  לחירוציתלקליטת טלוויזיה רב עכבלים לחיבור ל הכנה :הטלוויזי קליטת שידורי הכנה ל 3.7.10 

  . דיוור TV-ל החובהשידורי יטת קל ל םלמספר בניני
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 : מיתקנים אחרים     3.7.11 

 ש"ע. "וונטה" אוע"י מאורר דירתי חיצוני )משותף( ו/או ור מכני לפי תקנות, יבוצע ע"י מפוח חשמלי ויב באוור המח אוורור חלל  -          

 . 3.5בלת פתחים סעיף ים בטראה גם תריס ריס.שמל להפעלת התי כולל נקודת חמלס חשרית  -            

 ארון תקשורת כולל שקע.  -          

 . לב בארון תקשורתמשו  ויזיהטלו ון טלפוניה/אר -          

משקולת לסגירה  ם נה עהגתריס כולל  4פליטת אדים בקוטר " יצוני עבור צינורלמייבש כביסה ומעבר חהכנה  –במרפסת השרות   -

   הזנת חשמל.ו            

 שראלית  החשמל הי לרשת תלת פאזי ו לחיבורים בקרה של צריכת החשמל הדירתית. המערכת תתאור ולמערכת לניט -            

 החשמל המשתנים. זנת תעריפי הותאפשר              

 רת  שמלי, יחידת תקשוב המודד זרם חמתבססת כל רכי שרית ארת ל הדיכלול יחידת מדידה בלוח החשמהמערכת ת             

 צורה ברורה. יג אותם בומצ  צורה מקומיתונים בהנת חוטי, צג דיגיטלי אלחוטי המקבל ומעבד את ור אללשיד             

  צריכת האנרגיה י נתונ ת חות אמ', הצג יציג לפ 1.5ובגובה ניסה במקום נגיש  הדירה בסמוך לדלת הכ הצג יותקן בפנים             

 לותם הכספית. ואת ע והמצטברת   השוטפת            

 

 : מתקני קירור / חימום, בדירה.        4          

 ן. אי  :י מרכז  מיני רתי די  וג אווירמיז 4.1

    :תכלול אשר, זיפא תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנה .1

 ללכ צרוק יעיל אוויר ורפיז רהמאפש  אחר במיקוםאו  המסדרון וא האמבטיה חדר רתתק תתי לתח דבצמו למאייד מתוכנן מיקום

 ;הדירה חלקי

                       המתוכנן המיקום בין הרצפה  במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד תנחוש צנרת של "הצמ" ותלרב הנדרשות התשתיות ביצוע .2

 מוצא. יסההכב לניקוז מסתור או הרצפ למחסום מאיידה ניקוז 3*  2.5נפרד  מעגל וחכ שקע ,הלמעב המתוכנן המיקום ועד למאייד

 . בפועל תמערכה להתקנת עד ,גבס לוחב כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה

 .ןקיר המסדרו  על טטהתרמוס  למיקום עד יידהמא ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת 3.

 .יראוו  מיזוג נדסמה ידי על ערכתהמ נוןתכל תאםבה יהיה ההכנות מיקום .4

 .מעביםה / ההמעב  למיקום וסתרומ  נעמוצ מיקום .5

 ה תכלול:ה זה ההכנבמקרילי בממ"ד. מזגן עה לבאישור פיקוד העורף, תבוצע הכנ .6

 לוח החשמל.נקודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מ -

 סה.נור ייסגר במכבדירה. קצה הציל פעי פהום רצבקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסמים, מנקודה  זקוצנרת ני  -

 ע"פ התכנון. וסתר ה במקום מוצנע ומה יהימיקום המעב -

 ווה ערך.מר", או ש "עו התקן מסוג  יותקן ורף לחילופין ובאישור פיקוד הע -

 . האווירהנדס מיזוג כל ההכנות הנ"ל בהתאם לתכנון מ  -

 

 ללכ מיזוג מאפשר ואינ  ה הדיר  תכנון אווירה מיזוג מהנדס קביעת פי שעל כלכ  ל.עי( ל6) 4.1מעבר לאמור בסעיף  .אין: מזגן מפוצל 4.2

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ לנים מפוצ/מזגןל הכנה  נוסף ב בוצעת ,כאמור אחת  מרכזית מיני מערכת באמצעות יהחלק

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת, רת חשמלצנ לרבות הנדרשות יותהתשת

  .אין :י הניזון ממערכת מרכזית בבניין ר דירתג אוי מיזו  4.3

   .ן: אי זועל בגהפום ר חימתנו   4.4

 רחצה(. )בחדר .ןמוג שקע תכוללה חימום נורלת ודהנק תבוצע. : איןתנור חימום הפועל בחשמל  4.5

 . אין: וריםרדיאט  4.6

 : אין. קונבקטורים חשמליים  4.7

 . : איןום תת רצפתי חימ  4.8

 אין.: חריםקנים אמית  4.9
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 סן: , במחטיחות בדירהסידורי כיבוי אש וב* .5

 .: ישבאם נרכש() מחסן ב .הכבאותי רשות דרש ע"יככל שי: הבדיר :טית )ספרינקלרים(וטומאש א כיבוי  מערכת 5.1  

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

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

 

 ת:ושונו  פיתוח עבודות .6

 חניה  6.1 

                       : בתחום המגרש;כולם בניה.היתר ה : לפייניםהבני  לכל חניהמקומות  סך הכל 6.1.1   

  ;אין)לפרט(:  ניות במקום אחרח                                 

 כנית המכר. ין בתוכמצו: מיקום לפי היתר הבניה: ניותח מספר: יש, פת(ניה לנכים )פרטית/משותח 6.1.2  

 י  רשמכה ג נהצגת ת נספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה )עםוח ובהמגרש/סביבה/פית תכניתה לנכים כמסומן בחניי             

 . וגם לדייר שאינו נכה ן כלל דירי הביתנכה, בי ובהעדר רוכש   מטעם משרד התחבורה(,                               

 אין. : חניה לא מקורה ר רצפתגמ 6.1.3  

 ש. י: ישגישה לחניה מהכב  6.1.4  

 המכר.  : לפי סימון בתכניתמיקום  אחת לפחות.: לדירה חניותמספר  6.1.5  

   אין. :הי לחנ כניסה בחסום מ 6.1.6  

    

 פיתוח המגרש  6.2 

 יסה כנ  ילשב תכלול חיצוניתה הרחבה  .יןיבנכל ל הכניסה תלמבוא עד חובמהר יתחיצונ  כניסה רחבת כנןתתו המגרש בתחום     6.2.1                    

 .ותחלפ ר"מ 20 של טחבש ידולצ מלווה ןגינו  בעל ומואר, ]לבנין הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף     

 .וון בהירבעל ג הניתן  ככלהריצוף יהיה  אבן טבעית/אבנים משתלבות/  טון/ גרנוליט/ אספלט/ : בחומר גמר :מדרגות/שבילים 6.2.2  

 .,אבן טבעית לבות/אספלט/ אבנים משת: גמרחומר  .: ישוצפיםמשטחים מר 6.2.3   

 ם בהתאם חסכוני במיגינון  )על פי תוכנית אדריכל הפיתוח( .יש  :צמחיה. כנית  מצורפת(בת סימון  )על פי.יש: תפתחצר משו  6.2.4  

   אות.ד החקללהנחיות משר                                

ולא צמחיה  ים בלבד )לא עצים ם רדוד ישורש שתילת צמחיה בעלתותרת מעל תקרת בטון מ  )כולה(. מעל תקרות בטון. חצר,

   .יםרש עמוקת שו

 ראש מערכת ממוחשב. יש. כולל: משותפת יהרשת השק 6.2.5  

 לשטח  ונהה( הכולה/חלקכותקרה  מעלר, לפי תוכנית המכר )חצ :מחדר יציאה לחצר;  יש :הגן  ות/צמודה לדירר, חצ 6.2.6  

 קיה.  כת השא מגונן וללא מערל   

 הרוכש בעת יעשה ע"י משולי הבניין ( מים  קתשיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות )להרחידור : סערהה   

 . סידור הגינה הפרטית    

 , וחות וכו'(ש צנרת,מרזב/ים, )ול , חלחםמיביוב ו, גז, גישמה/ות יתכן: גן  ות/ לדיר ות, בחצר הצמודהפירוט מערכות משותפ 6.2.7  

  (.ושלא בהכרח יוצג בתוכנית המכר ןהעניי יכל לפ)ה בויכי קשורת,תשמל, ח   

  מ"ר. 7-לא פחות מיש, בשטח  :גן ות /דיר להצמודה  משטח מרוצף בחצר 6.2.8  

 יות.  לפי היתר הבניה ודרישת הרשו   :חומר: ל המגרשות ש/גדר בחזית 6.2.9  

 . רהת החבולפי קביע  מאושרתלפי תוכנית הפיתוח ה ממוצע בהבגו    

   .אין(: בחלקה קומה פתוחהדים מפולשת )ת עמו קומ 6.2.10  
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 משותפותרכות מע .7

 רכת גז: מע 7.1 

רש או ית המגהגז, ובמיקום המתואר בתוכנעם חברת  בתאום יקרקע-צובר גז תת צעותבאמ סידור מרכזי :כנה לאספקת גזה    7.1.1  

  ת צנרת הגז ותחזוקתה. להנח ת הנאהוזיק נהינתורך תבמידת הצ מקומית.ה עפ"י דרישות הרשות וניין אהב

 הגז.לות חברת בבע הינם ,כאמורהגז  ברצוכי מובהר בזאת    

 ;יש: מרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.63.סעיף ) 4ראה טבלה : מיקום: יש. קת גז בתוך הדירהצנרת אספ 7.1.3  

 

 :דורים לכיבוי אשסי  7.2 

 ע"י רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.  ששידר ככל :גותחדרי מדר לחץ במערכת להפעלת  7.2.1  

 טיחות.יבוי והנחיות יועץ הבע"י דרישות רשות הכ ככל שידרש: םפרוזדורי /במבואותן מערכת ליניקת עש 7.2.2  

 ות.הבטיחוי והנחיות יועץ . לפי דרישות רשות הכיביש :ם(י רינקלרים )ספמתז –ערכת כיבוי אוטומטית מ 7.2.3  

 טיחות. ת יועץ הבת הכיבוי והנחיוות רשוש : יש. לפי דריוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן ת כיבעמדו  7.2.4  

  ועץ הבטיחות.שות הכיבוי והנחיות יע"י ר ככל שידרש :גלאי עשן  7.2.5  

 תפיםטחים משו יבוי בשכונות י )הידרנטים( ואר, ברזי כיבואש כיבוי ו  י גילו תו מערכת , לרבו כל סידורי הכבאותהערה:      

 שות הכבאות.ישות ררמיקום וכמות לפי ד פרטיים, או               

 

 יש. : ניוניםבחמאולץ  אוורור 7.3 

 אין. : ירות()להזנת הד ויר מרכזיתמערכת מיזוג או  7.4 

 . ןאי :יםרש הדיי לשימו מערכת מיזוג אויר בחדר/ים 7.5 

             כניסהה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות :מיקום שגוי.  לדואר 1 הבית,לוועד  1ל דירה, לכ :תיבות דואר 7.6 

 .  816 י"ות ובנייה  תכנון תקנות לפי אלומיניום תחזי  בעלות ויהיו יניםהבניבמקבץ אחד לכל או  , בנייןל כל                     

 : חריםקנים אתמי  7.7 

 ובת בניינים ין ולט יבבנ חדר/ים לשימוש כלל הדיירים ם משותפים(,בחלקיתאורה ) , מערכותר מיםומשאבות מים, מאג סניקה מערכות   

 ים. המתכננים והיועצ לפי תוכנית וכמות: וםמיק  .וכו' ם סמוכים לטובת הבנייןו בבנייניסמוכים, א  

 

 ית ות תשתחיבור המבנה למערכ .8

 לפי הנחיות הרשות המקומית. :חצרל  נפרד יםמונה מ; : ישתלבי  ראשי ונה מים מ : יש; ר לקו מים מרכזי חיבו  8.1  

 יש.  :זי וב מרכיחיבור לב 8.2  

 ונה. לא כולל התקנת מיש.  ;בהתאם להוראות חברת החשמל ,חשמלין לרשת היבור הבני ח 8.3  

 . הטלפוניםרה לחב' ר הדיחיבוכולל ר(: לא כנון והבניה )בקשה להיתתנות ה קתאם לתבה :יםלחיבור הבניין לרשת הטלפונהכנה  8.4  

   (.3.7.10 עיף )ראה גם סהכנה בלבד  .אין: (רנטטאינ/ה)טלוויזי חיבור הבניין לרשת תקשורת  8.5  

 צועם בפועל ות שביד עבוה. הרכיש במחיר כלולים, דרכי גישה, ומכים, ניקוזות ת: כביש, מדרכה, קיררשפיתוח כללי הגובל במג 8.6  

 חברה.אחריות הינם בהרשות המקומית א יעשה ע"י  

  מכלים ניידים.: קן/ים לאצירת אשפהמת 8.7 

 . יתהרשות המקומ  ע"י: אשפה פינוי   
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 רכוש משותף  .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 המכר.ו כמשותפים בתוכנית באם סומנ: משותפיםמקומות חניה     9.1.1   

 ין. א: (יתחלק פתוחה מודים,וע )קומת כניסה חלקית תמפולש מהקו  9.1.2   

  חברה.הלפי החלטת : שאינם צמודים לדירותסנים מח 9.1.3   

    .מ"ר 20-לא פחות מ :3,4,5בבניינים  "ר.מ 14-לא פחות מ: 1,2בבניינים ח: בשט .: ישהקומת כניסמבואה )לובי( ב 9.1.4   

 .  יש: ית( קומתמבואה )לובי  9.1.5   

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

 . 2: למסחר ן(.)בכל בניי 1 ים:למגור :מספר מעליות: יש; תי מעל: יש; מעליתפיר  9.1.7   

 יש.גג: על ידי מיתקנים על ההחלק התפוס  פחות: לגג משותף 9.1.8   

 מ"דים.מ -ייםרת נים דיים מוגיש מרחב  אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.  :משותףודים חדר ד 9.1.10   

 ש רשות מוסמכת  אחר שתדרו וכל מיתקן,  רכות סולאריותמע :ןגו ( כשותפותמ ו/אויש מערכות טכניות )פרטיות : הגגקנים על מית 9.1.11  

 . על פי כל הדין   

 . יש;  שטח ללא גינון  : יש.גרשטח פתוח בתחומי המוש חצר 9.1.12   

 וחדרים טכניים, מרכז מחזור אשפה  רתתקשו ות לרבותכדרי מערח: תףת שהינם רכוש משו ם וחלקים נוספים של הבי מיתקני  9.1.13   

  מכר. ה מסומנים כרכוש משותף בתוכניותהבמפרט זה, ים אחרים כמפורט בפרק פה וני אשתק ומ   

 

 להוציאם מהרכוש המשותף:  שאין  (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 , )מילוט(.מדרגותי /חדר 9.2.1  

 ה טכנית.קומ 9.2.2  

 משותפת.ה לחניה גיש 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה.  9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 על הגג. המשותפים() ניםיתקנים השו גות אל המגישה מחדר מדר 9.2.6  

 חדר מכונות. גישה מחדר מדרגות אל 9.2.7  

 . )משותפים( טכני/יםדר/ים לחקומתי מלובי גישה מחדר מדרגות או  9.2.8  

 .על הגג םשותפי מ יתקניםעל ידי מ תפוס ה –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 בדירות(. ם מוגנים יש מרחבי -)אין .מקלט/ ממ"ק 9.2.11  

 שותף. רכוש מככל שיוגדרו ע"י החברה כ רים טכניים וחלקיםעט חניות פרטיות, חדקומות חניון למ: חלק אחר 9.2.12  

 

 ת משותף בי  9.3 

 בבית  ף או ותחוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית מש –הלן )ל 1974 – ד"ות(, התשל)דיר לחוק המכר 6סעיף בהתאם ל )א(  

 התקנון המצוי   של  או משנה הוראהלהחיל על הבית מבטל והתקנון שחל על הבית או שבדעתו   כבית משותף ד להירשם המיוע    

 תו עניין; ואלה העניינים:או עלפרטים  המכר חוזהצרף ללכלול במפרט או לם המנויים להלן, חייב ענייניה יין מןסת לענהמתייח    

 ש המשותף;מהרכוק הוצאת חל (1)    

 כוש המשותף הצמוד לדירה; של החלק ברשיעורו  (2)   

 ליו; ובשירותים המחויבים בקשר אאות הבית המשותף  שיעור ההשתתפות בהוצ (3)   

 בית המשותף; ת החלטות בדבר ניהול ה רי קבלסד (4)   

 רות; די)א( לחוק המכר 3יכון בצו בדרך האמור בסעיף שר השר שקבע עניין אח כל (5)   

 מי שהתחייב ור בחוזה המכר, כ( יראוהו, על אף האמ מהעניינים המנויים בסעיף  קטן )אעל עניין  מסר פרטיםמוכר שלא  )ב(  

 המשותף.    ו עניין יחולו על הביתבי אות לגהמצוי תקנון שהוראות ה    
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 ף הצמוד לדירה: המשותברכוש  ו של החלקשיעור 9.4

 של כל  לשטח ( 5רט במפרט מכר זה פרק א' סעיף ישובה כמפוה ואופן חח הדירה )כהגדרתין שטשביהיה קרוב ככל האפשר ליחס  

 ול דעת י שיק כפי שיידרש לפ ף,שור ברישום הבית המשות אחר הקט בכל פרזה או זאת בכפוף לכל תיקון ביחס , ת הדיור בבנייןיחידו  

 חו בחשבון השטחים תף לא יילקרכוש המשוכל דירה בבית ב קה שלחלכפי שיידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב ו/או מוכר ה  

 .(6ה פרק א' סעיף רה )כהגדרתם במפרט זהצמודים לדי   

 

 :יתהול הבדבר ני סדרי קבלת החלטות ב 9.5

 . 1969 -קרקעין התשכ"טה על פי הקבוע בחוק המ יהי 

 

 :אליו ר הוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשפות בר ההשתתשיעו  9.6

 ותף. ם רישום הבית המשתאם לתקנון שירשם, עאם לדרישות הרשויות המוסמכות ובהר ו/או בהתהמכהסכם  בהתאם להוראות 

 

 :שיוחזרו לרכוש המשותף(או /)ו ף המשות מהרכושהחלקים המוצאים  9.7

 וכניות המצ"ב  ים בתמנ מהרכוש המשותף השטחים הבאים אשר מסו יוצאו ,הסכםב ין זה אמור בעניוע מהמבלי לגר      

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

 של החברה. קביעתהי ותף לפ ית המשהמשותף ויוצמדו לדירות בב רש מוצאים מהרכושות החניה שבתחום המגעמד .א

ים השטח כלות שבבית המשותף לפי קביעתה של החברה. וכן לדיר  ויוצמדוש המשותף מהרכוהמרתף יוצאו  ומתהמחסנים בק .ב

 כרו עד מועד רישום הבית המשותף. ואשר לא נמש המשותף  שהוצאו מהרכו

 לעיל(.   9.2.10 החלק כאמור בסעיף מרפסות וגגות )למעט  .ג

  .משותף ה  מהרכושמוצא  חדר השנאים .ד

  .מוכרתה שבבעלות דירות, יוצמדו החניות והמחסנים לתאנים לאו המחסהחניות ו/ו כל המשותף לא יוצמד  ככל שבעת רישום הבית .ה

 

 

 _________ ___   ___ _________   _______ ___________ 

 החברה /המוכר חתימת     תאריך          תימת הקונה ח         

 

 נספחים
 

 הבית המשותף.  שיועברו לקונה ולנציגותוספים נסמכים מ ח א' נספ
 . לליותהערות כ פח ב' נס

 '   טבלאות זיכויים. ספח גנ
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 לי הדירות ענציגות ביועברו לקונה ולנוספים ש מסמכים  – 'נספח א 

 

 :בלתי נפרד של המפרטתוכניות אלו יצורפו כחלק  10.1  

 דירה. הוניות( של )חיצ ר ומידות כלליותדכל ח מידות שללת הכול 1:50 -דירה בקנה מידה לא קטן מ כנית הת 10.1.1   

 בקומה.  המשותף ש וללת סימון הרכוהכ 1:100 -ן מה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטומה בתכנית הק  10.1.2   

 בקומה. ש המשותף ן הרכולת סימוהכול 1:100 -ידה לא קטן מתכנית קומה טיפוסית בקנה מ  10.1.3   

 רכוש המשותף  מון ההכוללת סי 1:100 -בקנה מידה לא קטן מרתף ממפולשות; קומות  קומותומת כניסה/ יות קנתכ 10.1.4   

 . 1:200ם מוקטן לקנה מידה ובציל צרף ניות אלו ניתן למדים; תכושטחים דירתיים מוצ   

 . 1:100 -מא קטן  ומת גג בקנה מידה לתכנית ק  10.1.5   

משותפת   חצרהכוללת סימון  1:250ידה יתר בניה בקנה מהבלת קת המקומית ללרשו התכנית המגרש כפי שהוגש 10.1.6   

 ות. צמוד וגינות

 

 לרבות על פיבהתאם לכל דין ת ולחומרי הגימור, שיש למסור ורככל המעל ושימוש תחזוקההוראות   בעת מסירת הדירה יינתנו 10.2  

 עניין: דירות בהמכר  חוק   

 ורם. מעל גיכיבי הדירה כל ר תפעולות שוטפות לתחזוק )א(   

 וג אוויר,  רכות מיזמעמערכות בטיחות, קנות בדירה לרבות המות השירות וללת ותחזוקה מונעת של מערכותוקה כתחז )ב(   

 טרומכניות וכיוצא באלה.קערכות אלמ   

 . נדרשותות, אם  תקופתין ביקורות שוטפות ו תדירות ואפיו  )ג(   

 שר. ספק ומספר טלפון ליצירת קשמות יצרן/ לרבותתקנים בדירה, מו הרכות של ציוד ומעריות חמפרט טכני ותעודות א )ד(   

 

 גימור של  של המערכות וחומרי התכנית והוראות תחזוקה  ( 1) בבנייןה הדירה הראשונ לו נמסרתהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר  10.3  

 עניין: ברות  כר די מהפי חוק  אם לכל דין לרבות עלור בהתובה למסשיש ח  הבניין  

 וקת כל רכיבי הבניין על גימורם. לתחז פעולות שוטפות (א)   

 רכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג  עמלרבות  המותקנות בבנייןהשירות  זוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכותתח ב()   

 באלה.וצא וכיכניות  ר, מערכות אלקטרו מאווי   

 דרשות. נאם   ,ת ותקופתיותשוטפו אפיון ביקורותתדירות ו )ג(   

 ליצירת קשר.  פר טלפוןים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומסמותקנ ני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות הרט טכמפ )ד(  

 יה. מיליפקסומספר  לרבות מספר טלפון ת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוחמרשי )ה(   

 חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות  רית, אינסטלציה סניט ללבד שות בהמשותפ  ערכותמ( לAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 ולפיה על רוכש הדירה האמור   חיה בכתבמכים האמורים הניצרף למסהמוכר  אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.רכות ומע   

 ויה.נ ת )הראשונה שתמונה( מיד עם מיהדירו של בעליקבועה נציגות הזמנית או הלמסור אותם ל   

 

 

   או החברה לעיל, יר 10.3הגימור כמפורט בסעיף  חומריתוכניות והוראות תחזוקה של המערכות ו דיו הלקבל לי הראשון שהרוכ  סרב (1)  

 ניהול )באם תפעל    או חב'הבית ו/ציגות ש/ים אחרים לרבות נות כן. החברה תהא רשאית למוסרם בכל זמן לרוכשחובתה לעב כעמדה       

 ן(. יבבני      
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 זהרות הערות כלליות וא   –ב'  נספח

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

 

   .,ה והתקן הישראליון והבניהמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנרים והמוצ כל .1

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

  נותאנט   יומיתקנ( מ"אק) פתמשות לקליטה טנותאנ ניקמית: 799 י"ת,  ישראלי תקן לפי, החובה ידוריש ליטתלק לאנטנות מיתקן ןיותק  בבניין .3

 (.א"אק) אינדיווידואלית לקליטה

 שבכל המבטיח אחר הסדר קיים אם החובה ורידשי  קליטתל לאנטנות מיתקן התקנת מחובת החברהאת  לפטור רשאיתמית המקו וועדהה .4

לעומק   אימהמתה צמחיה רק  ולתלש יש  בנויות רותתק עלמ הממוקמות גינותבו בחצרות .תשלום בלא  חובה שידורי לקלוט ניתן יהיה הדיר

יכוסו   כאמור ג, גז וכו'זויקשורת, מ, ביוב, חשמל, תכגון: מים מערכות האיטום בשכבות פגיעה מניעתל, ( ס"מ-----המתוכנן של אדמת הגן )

 או גובה החלל בהן הן עוברות. /וצורת ירה אחרת וישנו את בתקרה קלה ו/או סג 

וכן התחמצנות מינרלים )ברזל(   ,יניים""ע ם,בדלי מרקם, גוון, גידיטבעיות כגון: הפעות יתכנו תולתקנים,  כפוף בווחיפוי   ף בריצו באבן טבעית, .5

 .בכפוף לדרישות ולכללי המקצוע להכ חלודהמוי ת בכתמים דומתבטאה

ות ם פינים לא יבוצע קיטולשיפו קירות ו/אויפוי  חב. במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראליים וגות(וף יעשו מרווחים )פבחיפוי ובריצ .6

 .)גרונגים(

כבלים, לצורך מערכות  ,שמל, בזקהמגרש, לחברת החו/או דרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה אם תילמניעת ספק יודגש כי ב .7

ובזכות  ה, כןש ך גירלצו ןהבניי תקני מלרבות שימוש ב נה מתחייב לאפשר גישה חופשיתו ם, הקניינים אחרים סמוכיהמשמשות הבניין ו/או ב

 אלו.  םיגין שטחמיסי ועד בית ב תשלוםכבלים. כמו כן יהיו גופים אלו פטורים ממעבר הטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למוש והשי

 פים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות. יות חרחומרים הפולטים ריחחל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים  .8

 ו בטרם נמסרה הדירה לקונה. מטעמ  ע"י הקונה או מי הבדיר עבודות צעויבוא ל .9

צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.    יות ומעברות מונמכות, קור ו תקריכול שיהי   רכשו ע"י הדייריםשי  קיימים(,ככל ש)  במחסנים .10

 .וש ובתפקודבשימ עובאופן שלא יפג ונפרד למחסנים בלבד המשותף  שמהרכושמל למחסנים תעשה  הזנת הח

אך לא   פרעהת כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצור התליי  ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור  החמיםשל דוד המים    מםוקמי  .11

 ט.רקבוע במפפחות מן ה

ת ו עומדת בדרישביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם  קמוש ר ע"י הקונה, יעשה שיבאם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר  .12

 ים. עומפג נות לרעשיםהתק

  "י הקונהכלשהם שיובאו ע יזריםפריטים או אבהו שיגרמו לחומרי הבניין, ק כלשזאי אחריות כלשהי לאובדן, מחסור או נה אחרהמוכר לא יהי  .13

  הפריטים,ה העבוד יות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצוערל האחכ ,ה ובין לאחר מכןלדירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדיר

 ול על הקונה בלבד."ל תחזרים והתוספות הניוהאב

ירה לרשות הקונה וזאת על מנת  ד העמדת ה ים הראשונות מעתש השנהמוגן, באופן תכוף לפחות בשלו רר המרחב לאוו כי יש חשוב להדגיש .14

 .רחב המוגןמוי השטון שמהם עות הבר גרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצא בקיאב אמצלהי ראדון אשר עלול לסלק שרידי גז 

  יםנמחס יות, גינות, חנ כגון  טיים, בשטחים פרלל הדיירים במבנה ואשר יעברו תות כת ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשר שוחו יתכנו .15

 רויקט. פ עצי הי החלטת מתכנני ויוומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"

כים לכלל השיי ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, )מים,עוברות צנרות ן וכ, יתהסן או החניו המחאדירה, ה תקירות ובסמוך לתקר  ברצפה, .16

 ם.  הבניין, ומהווים חלקים משותפי

 לגרום לשקיעות בריצוף זה. לוליםיחי "אבן משתלבת" עלים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריים על שבברכבים כבדסיעה נ .17

 רוכש לא תיפגענה. יות הובכל מקרה זכו אישור הרשויות.ן ו/או התכנוומם בהתאם לצרכי ק ומי הומות החניי פר מקסיתכנו שינויים במ .18

 . מרתפי חניה תת קרקעייםל)גפ"מ(, ים בגז פחמימני המונע אסורה הכניסה לרכבים  .19

 . םתף/ירמשותפים במם או יבשטחים פרטי  בגז פחמימני )גפ"מ(,קן המופעל תכל מ להתקין ו/או לאחסן בנוסף חל איסור חמור .20

ברנה הוראות  [, תג08.12.2016 –  10 ב מחיר למשתכן מהדורהמחיי  ]מפרט 1להוראות נספח ג'הוראות המפרט בין  של סתירה במקרה .21

-לעיל "ההוראות"( לבין  המפרט )להלן:ו/או המכרז  ןת הדי ת החוזה ו/או הוראוכמו כן, במקרה של סתירה בין הוראו לכל דין. ף ו, בכפפחהנס

 אות. ר תגברנה ההו
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 ים י ריכוז טבלאות זיכו
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   08.12.2016 - 10י והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה ושרד הבינ פרט המחייב של מבמהנדרשים אלו הינם אך ורק  ריכוז זיכויים .1

 כוללים מע"מ.  אינם ל לעי ים המחירים הנקוב  .2
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