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 ש. גר נתיב פרויקטים בע"מ 
 שם החברה 

                      

 10משהב"ש מהדורה   
 02.11.2021תאריך עדכון:    

 נתיב מודיעין מורשת  שם האתר: 

  
 חדרים  4 מס' חדרים: 

  
 A4 :דירה מדגם 

  
 1 דירה מס': 

  
 2 : 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 ן, מבבניי דירה מיקום ה  : 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 קבילות  סטיות  : 7סעיף               

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

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

 
 . (1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) 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 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  : 3.3סעיף 

 . היסבית כ מתקן לתלי  : 3.4יף עס
 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) הבדירם רור/חימומתקני קי   :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-.7.1.3מערכות גז )  : 7.1סעיף   
 (. 7.2.1-7.2.5וי אש )כיבלם ידוריס  : 7.2 יףסע  
 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   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.   : 7.7סעיף   

 (. 8.1-8.7ת )ישתתכות  למערהמבנה חיבור   :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   
 לדירה. שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד   : 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

 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.  נספח א' 
 . כלליותהערות  נספח ב' 

 ים. כוייז ת בלאופח ג'   טסנ
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 חדרים  4 מס' חדרים:  נתיב מודיעין מורשת  שם האתר: 

 A4 : מדגםדירה   

 1 דירה מס':   

 2 : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ חניה מס':   

 1 ין מס': יבנ   

 1 מס':  מתחם   

 

 "מפרט מכר" 

 1974  – ד של" ת(, הת)דירו   ק המכר חו  לפי 

 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  " "המוכר/תן הל)ל                                           .ש. גר נתיב פרויקטים בע"מ:  לחוזה בין נספח   

                                             ת.ז       :  ן לבי    

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

 

       מתאריך:   

 

 פרטי זיהוי     א.
 

   ך.יקבע ע"י הרשות המקומית בהמש: ומס' בית  רחוב  .מודיעין: ישוב .1   

 ; 120 רש:גמ  .54 :מס' החלק .07280: 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 ) קומה:מס' ו דירה  .3

 

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

 . (ומחדר שינה הורים  ורמחדר די ותיציא) מרפסת שמש מרפסת שירות, חדר רחצה הורים )מקלחת(, ,( אמבטיה) כללי רחצה חדר, פרוזדור
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   שטח הדירה .5

 : כללים אלה לפיושב המח .רמ" _ _____: שטח הדירה הוא

 ה. ץ של הדירקירות החוהעוברים על פניהם החיצוניים של  השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים )א(

   –לעניין זה 

  משותף ין שטח בבינה ל הדירה לבין מרפסת השמש,מה שמחוצה לה, לרבות בין  ביןה לן הדיר קיר המפריד בי  –" וץ ר חי ק" (1)

 דירה או תוכנית אחרת.ן לבי נהבי  ואמה בקו

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

 פני הקיר יכללו את החיפוי.עם חיפוי אבן  ור; בקירבלא גימ פני הקיר – "חוץ פניו החיצוניים של קיר " (2)

 סכום שטחי כל המפלסים בדירה.ה; שטח הדירה יהיה ס בדירפלמ כלבי גטח ליחושב ויפורט הש תבדירה רב מפלסי (ב)

 ;  עים והאופקייםמשופהמשטחים ההאופקי של כל פי ההיטל חת בלבד לשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)

 המדרגות. נו עולה מהלך מפלס  שממח יצורף להשט

  1970 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל כנון והבניה הת נותק בתרש דלנם ואשטחים שגובהם תהבחישוב השטח ייכללו רק  (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.   –)להלן 

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ולק ב'בח 9.4 : ראה סעיף רהלדי  רו של החלק ברכוש המשותף הצמודעו שי  (ה)

 

 :י לעד ן בפאו ה ברהדי  רה או המשמשים אתי פירוט שטחים נוספים המוצמדים לד .6

גולה(  ]קירוי הכוונה למשטח מלא דמוי תקרה )לא פרמתוכה מרפסת השמש מקורה  _______ מ"ר. :(1) שמש בשטח תמרפס 6.1

 . _______ מ"ר: חבשט ,אחת מעל בלבד[ הנמצא קומה

 ; דת(מהמוצ ימון מקום החניהס)יש לצרף תכנית שטחי החניה עם  בתכנית המכר.כמצוין  :מס'רה מקו חניה  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. : טחבשגג מוצמד לדירה  6.5

 אין.  :(4)בשטח חצר מוצמדת 6.6

 : שטח(ו)מהות  פרטםיש לבלעדי  שמשים את הדירה באופן נוספים המוצמדים או מ חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7

 ה(. מסומן בתוכנית המכר. )יתכן ומפלס רצפת המסתור יהיה נמוך ממפלס רצפת הדירש ככל :מסתור כביסה

 

בקומת קרקע, בכפוף לאישור הרשות המקומית והתקנון. החברה   יןבנילי נו ר כשטח משותף חיצמכות העל שטח המסומן בתוכני  הערה:

 ות וכסאות, שימשיות וצלונים וכו' בצורה ובמיקום לפי החלטתה. דוכנים, סגירת חורף, שולחנון: יה רשאית לתת שימוש מסחרי כגתה

 

 : הערות לחישובי השטחים 

 הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים  הצפהר חשט  אשטחה של מרפסת הו; דירהמרפסת חיצונית ל –" מרפסת שמש " .1

המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים  ים הבנויים של המעקת החוץ או החיצוניים של קירוהעוברים על פניהם 

 במרפסת.

קיע כפוף רה אורלאו /לשמש ו פתהדת חשימיאשר  ו מקורה בשלמות או בחלקה, ה ו/א חשופ מובהר כי "מרפסת שמש" הכוונה,

 שיש בה כדי להשפיע על לה חוצה ן מוה  עהקרק ה פיזית כלשהי הן בתחוםלמיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבניי

 . שיפת המרפסת לשמשח

  הרו לבין חלק של דיינ יד בשטח הקירות; כאשר קיר המחסן מפר , הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן בתוספתשטחו של מחסן  .2

 לואו. ר במיכלל שטח הקייבל בשטח משותף  לל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחסן גוכיירת חא

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

ק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר  רל יכלי ת רחין חלק של דירה אלבינו כאשר קיר המרתף מפריד ב

 . לואושטח משותף ייכלל שטח הקיר במהמרתף גובל ב

ט  בין שטח החצר המופיע במפר  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:יל ת קבסטיו  .7

 הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה: ןהלת לורטופהמהסטיות    

   מעשה; ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה ובין השטח ל 6-ו 5מפורט בסעיפים טח כבין ש 2%סטייה בשיעור של עד  )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

    האבזרים למעשהזרים במפרט ומידות האבת וכמויו ת בין מידו 5%ל עד ש יעורסטייה בש ב()   

     

 טרנשיין אדריכלים בע"מ. י שלאר "(:האדריכל)"להלן "  שה להיתרשם עורך הבק .8

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

 office@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

  .סים בע"ממהנדרון משולמי    "(:הנדסמה)להלן "  שם האחראי לתכנון השלד .9

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

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

 

 הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה   ורתיא ב. 

 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את  וחלקים אחרים חרותת של דירות אנימים בחלוקה פהכניס שינוייהמוכר רשאי ל    * 

 . תף הבניין או שטחים ברכוש המשו  חזית   

 . הבניה קבלת היתר עדמולפים קמי והתקנות, התרשה שראליין ההתק  לפי דרישות יות יהמלאכוכל המוצרים וה * 

   

 תיאור הבניין .1

:  2מתחם ו  1,2.  בניינים :1מתחם שיבנו ע"י החברה בשני מתחמים )ים ניינבמשה אחד מתוך ח מדורג גבוה"בניין מגורים " 1.1  

 (.3,4,5 בניינים       

מגורים,  ו/או  ושרות  ניהלחת )המשמשו משותפות/ברצף  נותות תחתוקומ  ( יש1בניינים )למעט בניין למתחת קומת הכניסה    

 קומות למגורים 7-9וללת גם שטחי מסחר, ועוד הכ יין,נכל בכניסה ל/קומת קרקעעל, מו ו/או למגורים בלבד(,  ושרות חניה

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

כבית משותף אחד מורכב ו/או רב אגפי, לפי החלטת ו שמויר ברהחבים, לפי החלטת האו בשל קבילהבניינים יבנו במ   

 מכת. הרשות המוס

            

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

  ;םלמגורי דירות 13: 5 יין נבב   

  

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(דירות 

 לעסק, חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -"דירה"אמר, נ" דרותג"ה 1סעיף  4197 - ד( התשל"תדירו)לפי חוק מכר   )*(

 או לכל צורך אחר. 

 

mailto:office@ls-arch.co.il
mailto:office@ron-eng.co.il
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 יין וייעודה של כל קומה פירוט הקומות בבנ  – 1טבלה מס'  1.3

 

 :גרפי של הקרקע()כינוי הקומות לכל בניין משתנה עקב המבנה הטופו  הבניינים כלל ברצף/תו פ משות וקרקע נותתו תח מותו ק     

 ור יאאו תכינוי 

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

הכניסה  : קומת 1בניין 

 לבניין

  המוק: 2,3,4בניינים 

 ונהתחת

 ע ק: קר1בבניין 

 -2 :2ן בבניי

 -3: 3בבניין 

 -4: 4בבניין 

--- 

ק מבו  -מגוריםל  :1בניין   ומתית,  אה 

חדר   לחד  ,ות מדרג מעלית,  רווחת  ר 

 מחסנים, חדר אשפה.  הדיירים, 

מעלית, חדר   קומתית,מבואת   -מסחר

שטחים למסחר )בחלל גבוה(,    מדרגות,

 אשפה. חדר 

,  תקשורת /שמל פרוזדור, חדר ח  -כללי 

  לס מפמ )נמוך  (ו חדר שנאים )טרפ

  מתקנים ומערכות טכניותהקרקע(, פירים, 

לפי דרישת   מסחר()למגורים ו/או ל

   ת.שויו הרים ו המתכננ 

מבואה קומתית, מעלית,   :2,3,4 ניםבניי

מתקנים ומערכות  פירים,  חדר מדרגות, 

דרישת  פי ל   )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 . המתכננים והרשויות 

,  ות מיסע  , םי חניות אופנוע  ות, חני :ליכל

 חשמל למפוחים,  מחסנים, חדר  עברים,מ

)למגורים   טכניות  מתקנים ומערכות פירים, 

רישת המתכננים  י דלפ  ר(למסחו/או  

 והרשויות. 

 

מיקומם הסופי של המתקנים  

והמערכות בקומות השונות יקבע  

 לפי החלטת המתכננים. 

רכות שונות הממוקמות  ומע  יתכן

  ם י גם בניין/ים סמוכישרתו   ניין בב

בבניין/ים סמוכים   מווקימו/או  

 וישרתו הבניין. 

 

 

 

 

 

 

 

 , משטח גזם. גז צובר   בפיתוח:

 

 

 

 הונתחת הקומ

 -1: 2ן יני בב

 -2: 3בבניין 

 -3: 4בבניין 

 -4: 5בבניין 

 2: 2,3,4בבניינים 

מבואה   גן(, ) מגורים: 2,3,4בניינים 

ות, מדרג, חדר ית, פרוזדור, מעלית מתקו 

)למגורים   תטכניו   תו מתקנים ומערכ  ים, פיר 

לפי דרישת המתכננים    ו/או למסחר(

 והרשויות. 

ר  ד, חלית מע  , מבואה קומתית: 5בניין 

מתקנים ומערכות  מחסן, פירים, ות,מדרג

לפי דרישת    )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 המתכננים והרשויות. 

נועים, מיסעות,  ניות אופחניות, ח כללי:

  , פירים, מתקניםמחסנים רים,מעב

   )למגורים ו/או למסחר( יות נ טכות ערכמו 

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

: קומת הכניסה  2בניין 

 יןלבני

ה  קומ: 3,4,5ם יניבני

 תחתונה

 : קרקע 2בבניין 

 -1: 3בבניין 

 -2: 4בבניין 

 -3: 5בבניין 

 2: 3,4בבניינים 

 1: 5בבניין 

  -)לובי  ניסהמבואת כ  -מגורים :2בניין 

  פרוזדורים, ת, קומתי   האגבוה(, מבובחלל 

חדר לרווחת   מעלית, חדר מדרגות,

מחסנים, חדר   לות,חדר עג הדיירים, 

   .( גבוהל )בחל אשפה

שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר   -מסחר

 אשפה )בחלל גבוה(. 

חדר חשמל /תקשורת )בחלל גבוה(,   -כללי 

  )למגורים מערכות טכניותים ו מתקנפירים, 

ים  ננ לפי דרישת המתכ (ו למסחרו/א 

   ת. יו שו והר

  מבואה קומתית, , מגורים : 3,4בניינים 

מתקנים   פירים,ת,  מדרגו לית, חדר מע 

   גורים ו/או למסחר()למ יות כנ ות ט ומערכ

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 



 
 

 

                       ______ _____                                           ________ ____ 
 מוכר חתימת ה                                                             הקונה תימתח            

 

 , ג' ב'  נספחים א', 

 32  מתוך  7 'עמ 02.11.2021תאריך: /    10דורה משהב"ש מה - משתכןל מפרט מכר /  ין מורשתמודיע  נתיב   /  טים בע"מק תיב פרוי גר נש.    /  הבניהמסד לאיכות 

 

 ור יאאו תכינוי 

 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, חדר מע 

)למגורים ו/או   טכניות כות מתקנים ומער

 ישת המתכננים והרשויות. דרי  לפ   ר(חס למ

,  מיסעות, מעברים ,חניות  :מסחר

  ,גות מדר לית, חדר מע  ,רים זדו פרו

 . םסני חמ

מאגר מים וחדר משאבות )בחלל   כללי:

גבוה(, חדר חשמל למפוחים, פירים,  

)למגורים ו/או   ומערכות טכניות  מתקנים 

 שויות. והר  לפי דרישת המתכננים   למסחר(

ניסה  כ ה: קומת 3בניין 

 ןייבנל

קומה  : 4,5בניינים 

 תחתונה

 : קרקע 3בבניין 

 -1: 4בבניין 

 -2: 5בבניין 

 2 :4בבניין 

 1: 5 יין נבב

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים :3בניין 

  פרוזדורים, קומתית,   גבוה(, מבואהבחלל 

וחת  חדר לרו  מעלית, חדר מדרגות,

, חדר  םסני מח חדר עגלות, רים, הדיי 

   .)בחלל גבוה(  שפהא

ם למסחר )בחלל גבוה(, חדר  חי שט  -מסחר

 אשפה )בחלל גבוה(. 

,  ורת )בחלל גבוה(מל /תקש חדר חש -כללי 

)למגורים   ים ומערכות טכניותקנתמם, רי פי 

לפי דרישת המתכננים   ו/או למסחר(

   והרשויות. 

  ת, מבואה קומתי , מגורים : 4,5בניינים 

  ם,רי פי   ,מחסן  מדרגות,לית, חדר מע 

ו/או   ים ור )למג ת ו י ם ומערכות טכנ קני מת

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.   למסחר(

  ומערכות טכניות  ם מתקני  פירים,  כללי:

לפי דרישת    ו למסחר(ו/א רים גו )למ

 המתכננים והרשויות. 

: קומת הכניסה  4בניין 

 לבניין

 קומה תחתונה : 5בניין 

 רקע : ק 4בבניין 

 -1: 5בבניין 
 1 :5בבניין 

  -בי סה )לו י נמבואת כ  -מגורים :4יין נב

  פרוזדורים, קומתית,   גבוה(, מבואהבחלל 

חדר לרווחת   מעלית, חדר מדרגות,

נים, חדר  מחס  ות,גלר ע דח הדיירים, 

   .)בחלל גבוה(  אשפה

שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר   -מסחר

 אשפה )בחלל גבוה(. 

  רת )בחלל גבוה(,חדר חשמל /תקשו  -כללי 

  )למגורים טכניות  ומערכות נים מתק פירים, 

לפי דרישת המתכננים   ר(סחאו למ/ו 

   והרשויות. 

לית,  מע  ומתית,מבואה ק, מגורים : 5בניין 

תקשורת,  / מל שר חחד ות, מדרג חדר 

)למגורים   מתקנים ומערכות טכניות פירים, 

לפי דרישת המתכננים    ו/או למסחר(

 והרשויות. 

  ומת הכניסה: ק5בניין 

 לבניין
 1: 5ין בבני  קע : קר5בבניין 

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים  :5בניין 

  פרוזדורים, קומתית,   גבוה(, מבואהבחלל 

  חת לרוו חדר  ית, חדר מדרגות,עלמ

מחסנים, חדר   חדר עגלות, ם, ירי הדי 

בחלל גבוה(, מרפסת שמש  ) אשפה

   משותפת.
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 ור יאאו תכינוי 

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

שטחים    מעלית, חדר מדרגות, -מסחר

  דר אשפה )בחללבחלל גבוה(, חלמסחר )

 ה(.  גבו 

  טכניות  ת ומערכו   םמתקניפירים,   -לי כל

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

   המתכננים והרשויות.

 

 :1בבניין 

 ור תיא כינוי או

 הקומ

ומות מתחת/מעל  ק

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- 1 מסחר /מגורים קומת

לל  בח -ובי ה )למבואת כניס  -מגוריםל

ת, חדר  לימע  ת,מתי ו ק גבוה(, מבואה 

   חדר עגלות.  מדרגות,

ם,  פרוזדורי מבואה קומתית,  -מסחר

ר  למסחם שטחי   מעלית, חדר מדרגות,

 בחלל גבוה(.  )

  מתקנים ומערכות טכניות פירים,   -כללי 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

קומה החלל הגבוה מקומת  מה חלק

 . קרקע ה

 1 2 רים מגו קומת

, חדר  מעליתמתית, קו ה , מבואםימגור

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

ת  ישרי ד לפ  למגורים ו/או למסחר()

 נים והרשויות. תכנהמ

--- 

 3-6 ת מגורים וקומ
2 

 )בכל קומה( 

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  מערכות טכניותים ו מתקנ, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   (ו למסחרו/א  )למגורים 

   ת.יו שו ים והרנ נהמתכ

--- 

 1 7 קומת מגורים 

דר  , חמעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  ניותטכ   רכותמע ים ו מתקנ, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

   המתכננים והרשויות.

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
8 1 

, חדר  מעליתקומתית, מבואה  מגורים,

  תטכניו  תו מתקנים ומערכ ים, , פיר ות מדרג

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

   המתכננים והרשויות.

--- 

 עליון ג ג

 )ראשי(
--- --- 

מערכות סולאריות, מתקנים  ת, רגו דמ חדר

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות  

למגורים ו/או למסחר(, לפי דרישת  

 יות. המתכננים והרשו 

--- 

 מגורים. ות דירות לללכו ה קומות  קר קומות נכללו ין ה במני  7 ורים סך הכל קומות למג

 . י( הראש) ג העליוןת לא נכלל הגבמניין הקומו  9 סך הכל קומות בבניין
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 :2 ן ייבבנ

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות שימוש סוג ה

 2 1 ר סח מ/מגורים קומת

,  עליתמ, ורפרוזד   ,ת , מבואה קומתי ריםמגו 

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

ת  לפי דריש  מסחר(ם ו/או ל)למגורי טכניות

 שויות. והרנים  תכנהמ

חלק מהקומה החלל הגבוה מקומת  

 הקרקע. 

 2-4 ת מגורים וקומ
4 

 )בכל קומה( 

,  עליתור, מפרוזד מגורים, מבואה קומתית,  

  ומערכותמתקנים ים, , פיר חדר מדרגות

לפי דרישת   למסחר(  או ו/ורים  ג מל) טכניות

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 5 קומת מגורים 

,  ליתמע  דור, וזרפת,  מגורים, מבואה קומתי 

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 וז()פנטהא
6 1 

חדר  , מעלית ,ת , מבואה קומתי ריםמגו 

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   סחר()למגורים ו/או למ

 יות. רשו ם וההמתכנני 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

מתקנים  מדרגות, מערכות סולאריות, חדר 

  ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות

(, לפי דרישת  ו למסחרים ו/אלמגור 

 רשויות. ננים וההמתכ

--- 

 רים. במניין הקומות נכללו רק קומות הכוללות דירות למגו  7 למגורים  תקומו ל כהסך 

 )הראשי(.  קומות לא נכלל הגג העליוןן ה ניימב 9 ייןסך הכל קומות בבנ

 

 :3בבניין 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  ובעת לבנייןקה

ת  מספר דירו

 ומהבק
 הערות ימוש הש סוג

 2 1 מסחר /יםמגור מתוק

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

ות  מתקנים ומערכ , פירים, תחדר מדרגו 

לפי דרישת   ורים ו/או למסחר(למג ) ותכני ט

 המתכננים והרשויות. 

חלק מהקומה החלל הגבוה מקומת  

 הקרקע. 

 2-4 ת מגורים וקומ
4 

 )בכל קומה( 

,  ר, מעליתזדו פרוית,  קומתמגורים, מבואה 

מתקנים ומערכות  ים, יר פ  , רגותמד חדר

ת  לפי דריש  )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 ם והרשויות. המתכנני 

--- 

 3 5 ם וריגת מקומ

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   מסחר()למגורים ו/או ל טכניות

 יות. הרשו המתכננים ו 

--- 

 נה וילמגורים עקומת 

 האוז(נט)פ
6 1 

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  מתקנים ומערכות טכניות , פירים, מדרגות 

לפי דרישת   למסחר(  או /ים וגור)למ

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ר גנרטו  מדרגות, מערכות סולאריות,חדר 

ערכות ם וממתקני תף לכל המגרש(, )משו 

ם ו/או  י ור מגיות לטר פכניות )משותפות/  ט

 המתכננים והרשויות. למסחר(, לפי דרישת 

--- 
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 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  ובעת לבנייןקה

ת  מספר דירו

 ומהבק
 הערות ימוש הש סוג

 ו רק קומות הכוללות דירות למגורים. כלל ות נקומ ין ה במני  8 ות למגורים ל קומסך הכ

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

 

 :4בבניין 

 כינוי או תיאור 

 הקומ

מעל  /מתחת קומות

 ה יסכנת המוקלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 2 1 מסחר /מגורים מתקו

,  פרוזדור, מעליתתית,  קומ ואה מב  ,ריםמגו 

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 ם והרשויות. המתכנני 

מת  בוה מקו ל הגחלק מהקומה החל

 הקרקע. 

 2-4 רים וגמקומת 
4 

 )בכל קומה( 

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

ות  מערכ מתקנים ו , פירים, דרגותחדר מ

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( ותטכני 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 5 קומת מגורים 

,  , מעליתפרוזדורמגורים, מבואה קומתית,  

ערכות  ים ומקנ מת, , פיריםחדר מדרגות

לפי דרישת   למסחר(  או ים ו/רו ג )למ יותטכנ 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 ונה מגורים עליקומת 

 )פנטהאוז(
6 1 

, חדר  מעליתית, ומתאה קמבו ים, מגור

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 . המתכננים והרשויות 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  םניתק ות, מיראות, מערכות סול רג מדחדר 

ניות )משותפות/ פרטיות  ומערכות טכ

לפי דרישת  למגורים ו/או למסחר(, 

 ת. שויו המתכננים והר

--- 

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

 . )הראשי(  יוןהקומות לא נכלל הגג העל יין במנ 11 סך הכל קומות בבניין

 

 :5בבניין 

 ור יאאו ת יונכי

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 ( )ד הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 ותהער מוש יהש סוג

 1 1 מסחר /מגורים קומת

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   חר(ו/או למס  )למגורים 

 יות. ם והרשו כנני המת

ומת  קמ וה ל הגבלחהחלק מהקומה 

 הקרקע. 

 2,3 ת מגורים וקומ
3 

 )בכל קומה( 

, חדר  מעליתה קומתית, מגורים, מבוא

  מתקנים ומערכות טכניותם, פירי ,  ת דרגו מ

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 2 4 קומת מגורים 

, חדר  מעליתקומתית, מבואה  מגורים,

  תטכניו  תו מתקנים ומערכ ים, , פיר ות מדרג

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

--- 
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 ור יאאו ת יונכי

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 ( )ד הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 ותהער מוש יהש סוג

 מגורים עליונה  מתקו

 אוז()פנטה
5 1 

, חדר  מעליתם, מבואה קומתית, יורמג

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 ננים והרשויות. המתכ

--- 

 וןגג עלי

 ראשי()
--- --- 

ולאריות, מתקנים  ס ת מערכו , תמדרגו חדר 

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות  

  ו/או למסחר(, לפי דרישתלמגורים  

 ויות. הרש ים ו כננ המת

--- 

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

 )הראשי(.  עליוןל הגג הנכל  במניין הקומות לא 10 בבנייןסך הכל קומות 

 

  :הרותהבו  תרו הע

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר (א)

 ין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה  לצייש  ין,לבני אחת כניסהמ יותרה שיש במקר )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 

 :ן בנייבכל   (ראשי ) ףמשות דרגותר מחד 1.4  

  .לס הגגעד למפ נהתחתו ה ממפלס קוממקורה : חדר מדרגותאפיון כל  ;1: ן יי ל בנכב תהמדרגו  י מספר חדר    

מקורה ממפלס מרתף   5. בבניין 2מקורה ממפלס קומת הקרקע עד למפלס קומה  1חר. בבניין למסיש, : םוספי חדרי מדרגות נ

 ע.עד למפלס קומת הקרק -3

. תחנות 10: 3,5בבניינים תחנות.  9: 1,2 ניםבבניי :מעליתלת נו תחפר הסמ ;1: בניין ב ליותמעה  מספר יש; :בניין בכל  מעליות 1.5  

   . תחנות 11: 4בבניין 

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

 קע.רהקת לקומ עד -3מקומת מרתף  5 בבניין .2ה קרקע עד לקוממקומת ה 1ניין יש, למסחר. בב :מעליות נוספות  

 . אין מר:עמדת שו  1.6 

 

 ו/או    דיירי הבניין  נציגות  בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"י ית מעלבנה הכוו מובהר כי  –מעלית שבת" "   )*(                       

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

 

 : (ין בני  כל)ב רמג תניין ועבודו רי הבחומ .2

 

 , ילהרג ובילבש: מתועשת ושיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס :שלד הבניין           2.1

 ;  השלד בי מהנדסחישו  : לפיעובי  .םו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיי בטון מזוין :חומר: ת קומת קרקערצפה ותקר         2.2

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'   :בידוד אקוסטי   .1045 ס'מל ישרא  ןקתלפי  :תרמי בידוד                 

 ד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.  נג  יהיהים מגור ריצוף בניין ה         

   .1045מס'  יללפי תקן ישרא :מי דוד תרי ב; דהשל לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןחומר: רצפה ותקרה קומתית         2.3

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

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

   .1045ס' שראלי מקן ילפי ת :בידוד תרמי  ת היועץ.לפי הנחיו :שיפועי ניקוז ואיטום   

או בלוק   ון,י בטלוקב ת,רוהחוץ ובצד הפונה לדי בדופן פנימית של קיר באם מכלול מתועש, . ועשת בשילוב רגילה תמ :חוץ  תו רקי  2.5

 :  1045ישראלי מס'   לפי תקן :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי תאי   
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 י. אלהישר םי נרוק" של מכון התקתקן  י  "תו  קירות פנים יהיו בעלי קרות ו צבעי ת                  

 : גימור קירות חוץ  2.6

 בהיתר הבניה.  איםהתנ  לפי הכל. או אבן מלאכותיתו/  יתאבן טבע: עיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1

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

 ת. ימ ואום עם הרשות המקויים בתהציפ וחלוקת  , גווןאי לשנות סוג: האדריכל יהיה רשחיפוי אחר 2.6.3

 

 ולב, לפי ש מ אוו/  ג(טוניא כגון או בלוק תאי )ו/  או בלוקי בטוןמזוין ו/  : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

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

 .וק ו/או משולב לפי תכנון המהנדס, גובה לפי תכנון האדריכלבלו/או  ןו : בטחומר וגובה: כל שיש(ת )כמרפסו קיר הפרדה בין  

 : (ין י ל בנ)בכ ראשי  מדרגותחדר  2.8

דרגות  הבידוד האקוסטי לחדרי המ  ;לפי חישובי המהנדס עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: קירות מעטפת 2.8.1  

 ין.דות כל ראהוי והמעלית יבוצע על פ

"  ירוק קןתו תבעל " ,אקרילי עד לתקרהחיפוי בשיפולים )פנלים( כדוגמת הריצוף + טיח וצבע : חומר: םני רות פקי  גימור 2.8.2 

 טעם מכון התקנים. מ

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

לדרישות  תאםבה (,צמנט לבן)מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טראצו  היוים  ריהמגו ןיי מדרגות בנ :דסטיםופו  גותמדר      2.8.3 

ומשטחי הביניים )פודסטים( ופסים מחוספסים כנגד  שיפולים תואמים לאורך המדרגות לותובע ים,וונט התקנים הרל

 החלקה. 

 . 1142"י לת , בהתאםמאחז יד( )לרבות שולב: מתכת ו/או בנוי ו/או מיד מאחז /מעקה 2.8.4 

   המדרגות. חדרבאמצעות : עליה לגג 2.8.5 

  : (ין )בכל בני קומתית( מבואה )לובי  2.9

ן, גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצל : חומר: מבואה קומתית פניםות קיר רמוגי  

 )"בעל תו תקן ירוק"(  עד לתקרה. ליריבע אקוצ הקשיח יבוצע טיח החיפוי מעל עד לגובה משקופי הדלתות,

 ה של תקרה מונמכת לא יבוצע טיח מעל תקרה זו(.  מקר)ב "רוקקן י סיד סינטטי "בעל תו ת+ : טיח חומר: גימור תקרה 

 אבן נסורה או גרניט פורצלן. : ריצוף 

 :(ין )בכל בני  שיתרא יסהמבואה )לובי( כנ 2.10

סה, מעל החיפוי  ה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחות עד לגובה משקוף דלת הכנייקרמ או ק הר ואבן נס : חומר: יםנירות פק ורימג

   אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(.בע ח וצטי בוצעהקשיח י

 ת. טיביאו תקרה דקור ו תקרת משנהא/ו סינטטי דוגמת פוליסיד )"בעל תו תקן ירוק"(, סיד: טיח + חומר: תקרהגימור 

העומדים בתקן  ו מ"ר,  0.64-ריחים מסוג גרניט פורצלן. שטח האריח הבודד לא יפחת מאו  א  )שיש( הראבן נסו :חומר: ףריצו 

 .  החלקהעת למנילי ישראה

, בחזית 816נון ובניה ות"י תיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות התכ

 צוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית. יע ר,ומוא   ינו ן מספר בניין חיצין יותק הבני

בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון צבוע פנים או בבטון ח יט : החני רות גימור קי : ורהר חניה מקעבודות גמ 2.11

    כון התקנים.מטעם מ רוק"ין סינטטי, בעל "תו תקן י לבבמ: בטון צבוע חומר: גימור תקרההתקנים.  

 ה.חברטת המשתלבת, לפי החל באבן וא מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף  רצפת גימור: מקורה יהחנת ר רצפומי ג 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

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

בחדר  :גימור תקרה. (ל, מים וכו'שמח נותורא  )למעט גומחות,, פוליסידגמת צבוע בצבע סינטטי דו: טיח תגימור קירו  

סינטטי. כל הצבעים,  בטון צבוע בצבע   –. בחדרים טכניים ולבש ו מו/א  שנהו/או תקרת מ בע סינטטיצבצבוע טיח  -אופניים/עגלות 

 בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.  

 . בלואו משאו פורצלן  ו טראצוקה א: אריחי קרמי גימור רצפה               

 . ןדי כל צלן(, בהתאם לדרישותעבודות גמר של הרצפה והקירות יעשה בקרמיקה )גרניט פור אשפה:ר חד 
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  :רותעה

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

    .למניעת החלקה 2279 י לארהיש ן קתהבהתאם לדרישות  ד החלקהה נגיהי  ובשטחים המשותפים( ירות)בד  בניין בריצוף . 2

 

 חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר שמן.  יחהפת תומיניום מזוגגת, בעלאל דלת: יש, ן בנייכל לדלת כניסה  2.13

(,  הינר הבהרשויות והיתת דרישולפי  אלומיניום מזוגגאו   )מתכת עפ"י תכנית .1בבניין  : ישין ינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה   

   לחצר/חניה חיצונית. אה/כניסהיציב 

 כולל מחזיר שמן. ת אש, : דלתודלתות חדר מדרגות 2.14

 .האדריכל תכנוןלפי חומר וכמות,  ,תאור :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף  .דלתות פח :ת חדרים טכנייםתו דל  

  אין. :קומתי לובי דלתות  2.15

 .: ישםמשותפי  וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות,  ,ותתי בואות קוממ ,תרגו דמ  ר, לובי, חדן לבנייבכניסה , רהתאו  2.16

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

   .רגותהמד להדלקת  אור בחדר                 

  האדריכל. תחירבבלבד(  בגוון לפי  צוניהחי פח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר )בחלקם :חומר :ומים זג ,חשמל תו ארונדלתות ל 2.17

ת מונה נפרד לכל או לחילופין התקנ  ,משותף נפרדלמונה  יחוברו הזנות החשמל של כל המחסנים :דירתייםתאורה במחסנים      2.18

   .המוכר טתלהח עפ"י ןסו משויך המחי אליהדירתה נלמו או מחסן,  

   הבניין/ים לפישל  שמל של הרכוש המשותף הח רכתעהזנה ממ : יש.ת משותפותלמערכות אלקטרומכניו לתאורה ו חיבור חשמל     2.19

ך וישרתו גם ין הסמובבני בבניין הסמוך ו/או ימוקמו  החשמל )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמותכנון מהנדס   

 השונות(.  לאישור הרשויות ף ופ, בכןי יהבנ 

 

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

 

 ה הדירה*: ובג 3.1 

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

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

 ;מ' 2.05 -לא פחות מ: כש()באם נררתי *גובה מחסן די   

 מ';  2.05 -: לא פחות מ*גובה חניה מקורה )באם נרכשה(  

 

 יטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי בל ות,כלמעט תחת קורות, מערה: הער* 

 ן. ל פי דיוע עיפחת מן הגובה המינימלי הקבהקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא   

 

 ה.המשמשים אותבדירה ובשטחים המוצמדים לה או  רים וגימוריםדחת ימרש – 2 'סמלה טב 3.2 

 שלאחר טבלה זו(. רות, בהה/ותתר בהער)ראה פרוט י  

 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

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

 )בס"מ( 

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

 ף צורי
מ"א  "ר/  יכוי לממחיר לז

 ם שיים חדקלשב
 הערות 

 כניסה 
 בלוקי בטון בטון,

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

 דיור ר  חד 
 בלוקי בטון בטון,

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

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 

 אין  ( 3)ה רא ( 2) ראה
בגובה י פו חי  בודהלכל אורך משטח הע

)באם   חלון ר זו א למעט  .תולפח מס" 60
 קיים(. 

 ראה פרוט בהערות בהמשך. 
 --- ( 4)ראה  חתון ת ח ארון  משט על  חיפוי מ 

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ר פרוזדו 
 בלוקי בטון   בטון,

 (1) 
 . ת בהמשךבהערו וט רפה 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
 מידות אריחים )בס"מ( 

 ף צורי
מ"א  "ר/  יכוי לממחיר לז

 ם שיים חדקלשב
 הערות 

 ורים נה ה ר שי ד ח 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 . משךראה פרוט בהערות בה אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 חדר רחצה הורים 
 ת( מקלח ) 

 בלוקי בטון בטון,
 (1) 

משקוף הדלת  חיפוי קירות לגובה   אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  

 ם. מטעם מכון התקניוק" תקן יר  "תו 
 . ךבהמש ערות רוט בה ראה פ 

 --- ( 4)ראה  י קרמיקה ו פ חי 

 ה שינ   חדר 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 . ערות בהמשךט בה ראה פרו אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 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  ת לגוב ו ר חיפוי קי  אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  

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

 מרפסת שרות 
 בטון, בלוקי בטון  

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

 ת שמש  פס מר 
 בטוןי וקבל  בטון,

 (1) 
 . 2.6יף אה סעוני רחיצפוי קיר חיפוי/צי אין  ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 

 ך. בהמשה גם פרוט בהערות רא

 מסתור כביסה 
 בטוןבלוקי  בטון,

 (1) 
 3.4ראה סעיף  אין  אין ( 2) ראה

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד ככל  ) 

 טון  ב בלוקי  ,בטון 
 (1) 

  צבע קירות גימור  .טיח 
. גימור תקרה סיד  יליאקר

 ינטטי.  ס

 ( 5)ניט פורצלן רג

 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין 

 לןלבחירת היזם/קב 

 
 

 ה: לטבלוהבהרות הערות 
 

כאלה, ניתן   שיהיוככל  -ה למחצ שים/מתועשיםבלוק תאי )בדופן פנים של קירות מתועבטון/בלוקי בטון/קירות חוץ:  :ותחומר קיר  ( 1)

:  1045ונטית לרבות בת"י תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלו או בלוק  וחות גבס,רות אלו תהיה עשויה מלל קי שמעטפת הפנים ש

  לבכ  רחצה בחדרי גבס. )חלוקה פנימית(: יהיו מ: בטון/בלוקי בטון/בלוקי בטון תאי/בלוקי  פניםקירות ה מגורים(.יני בני בידוד תרמי של

 בטון".  או מבלוקיהיצרן "כעמידים למים" ע"י הקירות בבלוקים המוגדרים  ויבנ ה מקר

 : לבן. גוון  העורף.קוד לפי הנחיות פ מ"דבמ .ות התקנים הרלוונטיםריש וד  תכנון המהנדסלפי   + צבע אקרילי: טיח גמר קירות ( 2)

 .קירות אלו יעשו מלוחות גבס ים שלת הפנעטפכן שמ ת למחצה, יתבאם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או מתועש

 לבן.  :גוון  .בסיד סינטטיצביעה   .תכנון המהנדסמשולב, לפי  ר/ אוס/ בגח גב/טי רגיל : טיחתקרות רמג

 .  אקריליי(: צבע חיפולא ום ל)בתחרחצה דרי בחגמר קירות 

 . לי הישראקנים הת מכון  ירוק" מטעם כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן 

סוגי ריצוף לבחירת   . R-9נגדות להחלקה ת התיות ובדרגה הרלוונטנה והחקיקודרישות התקי   2279ת"י שות  סוג א'. העומד בדרי  :ריצוף ( 3) 

, גרניט אצו, שיש קים שבהם יבחר המוכר, ובהתאם למפורט להלן: אריחים מסוג טר כר ו/או הספ יג המו יצש  ות ונה  מתוך כמה אפשרויהק 

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

בכל הדירה למעט פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  מניעת ההחלקה לא תהיה    גת דר .  במידה חלופית אחת נוספת וכן  .  ס"מ   45/45,  ס"מ 

   ת.ה ומרפסוחדרי רחצ

ות ובדרגת התנגדות ונטיהרלו  ה והחקיקה תקינ ודרישות ה   2279"י  ות ת . העומד בדרישסוג א'  :שרות מרפסת /רחצהרי בחדף יצו ר - 

לפחות שאחת דוגמאות/גוונים    3  -ל ריצוף ו סדרות ש   4מבין    חירה אריחים מסוג קרמיקה לב   , R-11וברצפת תא מקלחת R-10   להחלקה 

 לקה ההח מניעת  דרגת    . לפי האמור לעיל   ייר וצגות לדסדרות והדוגמאות המיחים ייקבעו מתוך ה ת הארמידו   לי. ניטר  -ר  גוון בהי מהן היא ב 

   שיבחר על ידה.   ה או הספק, החבר   ציג ת ש דוגמא/גוון/מידה,  סוג/ הרוכש תעשה מאחת מ  בחירת   לו. יה פחותה מהנדרש לחדרים אא תהל 

יטרלי. נ -  ות שאחת מהן היא בגוון בהיר דוגמאות לפח 3  -סדרות של ריצוף ו   4מבין    ת הרוכש רלבחי א'.  סוג   :ריצוף במרפסת שמש -

  ובדרגת וז,שיפועי ניק  ודלם ליצירתהמתאימים בגאריחים במידות אחרות נוספות )דמוי מלבנים(, או גם  לפחות, "מ ס   33/33במידות  

  )במקומות הספק, שיבחר על ידה.  ג החברה או ר שתצי בח ממתעשה    רוכש רת ה בחי   ההחלקה שאינה פחותה לריצוף חשוף לגשם.

 (. יםיח, אין צורך בשיפולי קש החוץ מחופה בחיפו שבהם קיר
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 המפורטות. בכוונתו להציג לקונה מבין האפשרויות  חיפויר יבחר אילו סוגי וכהמ ( 4)

-ניטרלי. במידות כ  –ת מהן היא בגוון בהיר  שאח ונים ת/גודוגמאו  3חות  ן לפ מבי  ת הרוכש . לבחיר-א'. קרמיקה   סוג  :הצחר י בחדר  חיפוי   

עד גובה קו משקוף  . בחדרי רחצה,שינוי מהמחירנה ללא ירת הקובחמידות לקה בבקרמי ירותוי ק)חיפ  ס"מ.   30/60-ס"מ או כ   25/33

 רילי(. מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע אקמ'.  1.50 ד גובהדר שירותים עי בחחיפוהדלת. 

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

והנקזים    ות, הרצפותהקירירות. מיקה זהה לגמר הקלצנרת גלויה תבוצע סיגרה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קר .רהחיר הדיבמ

 בניין/חדרים סמוכים. למניעת מעבר מים לחלקי  םרלוונטיידרישות התקנים ה דין ולפיראות כל ו לפי הובאזורים רטובים יאטמ

 ניטרלי.  –ן בהיר  דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוו  3רת הרוכש מבין לפחות  . לבחי סוג א'   -  קרמיקה  ירות חיפוי ק :חמטבבחיפוי 

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

חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו   BIחידת  ינו בי תנור א ר ה כאש   ון. תחת )מעל ארון   בודה לכל אורך משטח הע  ס"מ לפחות   60

 אקרילי.   יח + צבע קירות: טחיפוי ובמ' מעל הריצוף(. מעל ה   1.50ה  הרצפה )גוב ועד  הקרמי עליון של החיפוי  הסף ה 

 מ"ר.  .020  -כ   עד   ד ח אריח בוד. שטלבחירת הקבלן/יזם   ורצלן יט פגרנ  מסוג  :)ככל שנרכש( ריצוף במחסן  ( 5) 

 

  רות:עה

 האפשרות לבחור   ולא תינתן  אחד של ספקשה אך ורק ממבחר למניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תע –בחירת הרוכש/דייר 

 ו ע"י החברה. נבחרם מאלו ששונים, גמספקים  מוצרים שונים

מת או בנוי כדוגמת החזית  וסמחזכוכית ולב עם ם משיניוה אלומעקמ  ה(לא נקבע אחרת בהיתר הבני עיצוב מעקות המרפסות )באם – מעקה

 ם".ם ומסעדי"מעקי 1142ולפי הנחיות ת"י 

 נטים למניעת מעבר מים  וותקנים הרלדרישות הין ולפי אות כל דאזורים רטובים ייאטמו לפי הור והנקזים ב  צפותות, הרהקיר –איטום 

 חדרים סמוכים./  לחלקי בניין 

 . ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל  פסת שרות,מרו ה, ממ"דדרי רחצה, חה לדירכניסב – הפרשי מפלסים

 האדריכל. תכנוןי לפ ,וחב(גובה/ר מס" 20גובה המותר בתקנות )עד  )מדרגה( עד נמךמו/גבהמו יתכן סףגג, /שביציאה למרפסות שמ

 לצנרת גלויה   יב.חיהמהמפרט  מהנחיותפחת ה לא ימקר ובכל .ן בטבלהיעשה לגובה המצוי  גובה חיפוי הקירות - קירותציפוי  /חיפוי 

 . ירותגמר הקפוי קרמיקה זהה ליבוצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחי 

   החלטת החברה. ס"מ, לפי    60  -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ   , PVCאו    לומיניום פרופיל א יבוצעו פינות מ   –פרופיל פינות בחיפוי  

 אבן  הש, לפיהן היות 2חלק  5566להוראות הבאות מתוך ת"י יש לשים לב  -י(ותף/פרטשטח המשנו ב )ככל שיותקעית אריחי אבן טב

הרצפה עלול  המשמשים במערכת  או האריחים לוחותן הגוו, כן כמו. רקםגידים והבדלי גוון ומ נימים,  ם להיות בו לולי בעי, עט היא חומר

 . וקה ברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחז ש   ים ו האריח לוחות א ין ה ב ני בגוון  ת שו להיו   לוף הזמן, ולפיכך עשוי להשתנות בח 

 ה. צוף בדירע"ג הרי ,ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה י לא יבוצעגש כפק יודלמניעת ס - הברקהליטוש/

תכנון  לב, לפי ו/או משו פלדה אוו/ ן או בטו/ץ ו( ערר יחייב בסימון בתוכנית המכככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדב) – , קורה/ותהרגולפ

  האדריכל.

ם  וריואז רכותונות למעות מחופים, בגב ארון מטבח, ארירות וחזית לי קעט בשולמ מ לפחות, ס" 7 בגובה)פנלים( מחומר הריצוף   –שיפולים 

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

  לפחות. מ"מ 3של  בין אריחים )פוגות(מרווח ביצוע  רשנד פוי, וחי  נים לריצוף התק לפי דרישות – חים )פוגות(וו מר

 

 מסמך אחר ב או  כר זהבמפרט מ ך בטבלה,יותקנו בפועל רק באם צויין כ הערות לעילות בהתייחסתקנים לגביהם יש )מובהר כי ציוד ומ

 שצורף להסכם הרכישה(.

 

 ארונות: 3.3

להתקנה שטוחה של הכיור/  ר, חיתוך פתח המתאיםלכיות שבפים, תורות, מדמגי ת,לול דלתון יכהארו  ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 .דיח כליםונקודת חשמל להצתה(, הכנה למ גז לבישול קודתפתח, נ)כולל:  ם מובנותהכנה לכיריי

. עומק   MDF'( או וויץ)סנדץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ עובד )סנדוויץ'(, וגב הארון יהיה מעפים יהיו מעץ ממדרון והגוף הא

מעל סף  פחותס"מ ל 90 -עבודה יהיה כס"מ לפחות. גובה סף עליון של משטח ה 60-כ חזית הדלתות, יהיה ללכוהארון, 

 ארון. למניעת רטיבות של תחתית החיפוי עמיד למים ס"מ וב 10  -של כ ל( בגובהצפה. בתחתית הארון הגבהה )סוקהר
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 תקנו "פתרונות פינה". ו. ביחידות הפינה של הארון יומקעוו ולכל כל גובהת, לס"מ לפחו 60חב ן יכלול יחידת מגירות ברורו הא

  לי( שיוצגו ע"יטרהיר ני ואחד בן לבם אחד גוונים לפחות )מה 5. לבחירת הרוכש מתוך קהיי פורמ: ציפוי חיצוני כת. : מתידיות

 ן.בגוון לב מיןו מלו/א  קהי יפורמ: דפיםפנימי וגמר מציפוי החברה.  החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי

 ;ראה הערה בהמשך מידות: ( 1)

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

     

מאבן   ס"מ 2-בעובי לא פחות מ שטח עבודהמהקונה  לבחירת :: תיאורו לכל אורכ טח עבודה מעל ארון מטבח תחתון שמ

עם שוליים  לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 ת"י  דרישותל ונהה ערך(, העשוו בן קיסר אולימרית )כדוגמת אטבעית או פו

קנט   יותקן טחם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשיותא שטחמהקפם. ת הארונות בכל היס"מ ביחס לחזי 2בהבלטה של 

  ככל חזית המשטחוד בעם עיב קנט מוגבה התקנה ללאי להעדיף שא ודו יקבע ע"י המוכר )הקונה רשאופן עיב  מוגבה וןליע

 . קף המשטחבכל הי יםמ כולל אף הנדרש 

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

  3ה ר תציג בפני הקונברה/המוכידו. בח בחר/ו עלאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיגמדו ןמגווך לבחירת הקונה מתו גוון:

 (.ודד אחדב וחה ולא לו בהדבקיהי ש/אבן קיסרהשי . לוחות(רליו יהיה בהיר ניט)אחד מגוונים אל גוונים לפחות

  

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

ן ו טבח תחתארון מ  אמ" 1עד  המוכר יהיה רשאי להמירומעלה, ים חדר 4.5 רותבדיפי הספציכנון המטבח מסיבות של תהערה: 

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

 מטבח התחתון.ארון הל אםהיה בהתעליון יבח הי ארון המטציפומבנה ו

 דף אחד אחד לכל אורכו.ול לפחות מיכל הארון ס"מ לפחות. 30קו ס"מ לפחות ועומ  75גובהו של הארון העליון 

 

  ללהכולפחות. ס"מ   80 מידות:ב ,תלוי או מונח עץ סנדוויץ' או טרספה,תחתון  ארון )כללי(,  רחצה דרבח(: יין אחרים )צארונות  3.3.3

 בכיור.  ירוסטה . משטח העבודה אינטגרלי מחרס/ שיש/ ניאו קוורץ משולבי נ ציר דפים, תות, מלד

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

 החברה.

  ח ג'ראה נספ הרחצה:ון וי בעד ארמחיר לזיכ

 

               :הערות

 פעמיים שבתמחו שקיימת פינה ככל ר )הקי  ה לאורך . המדידךמטר אור 5-כמטבח ארונות  כללית של אורך תידמד ( 1) 

באורך   המשולבים בתוך הארונות יכללו )למעט מקרר(  ו"בהמיועדים למדיח, תנור, כיריים וכי (. חלליםבאורך הארון 

  זה. אורי ה מתי טי יחשבו כס בח, לאארונות המט אורךת דומי ב 5% -טיות עד כסארונות. ה

ות המטבח  ן כי יתכן ובקיר שבגב ארונחשבו עצמי, על הקונה לקחת ב צועמטבח וביארונות הוי עבור במקרה של זיכ ( 2)

 שותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.ים מקיימים פתח/י גישה לקולטן/

 .הקונה להחלטת הינם תחתון  בארון  ניםמוב 'ו וכ תנור ,מדיח לש נההארון לצורך התק תכנון  ( 3)

 במקומות דלתות ומדפים, לרבות ,תו למו שב  המטבח ארון  לספק את רוכמה על ,נםלהתקי  אלש הקונה החליט -

  והזנת חשמל וזם וניקשל מי  הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( ניםובהמ ם הכלים החשמליי  להתקנת שיועדו 

ה תנחה עד שהחברקבע ובמו רותו על פי הלוח זמנים שהחברה תבחי על לדווח הקונה באחריות הכיור. תחת למדיח 

 . שרוכת הא

  

 



 
 

 

                       ______ _____                                           ________ ____ 
 מוכר חתימת ה                                                             הקונה תימתח            

 

 , ג' ב'  נספחים א', 

 32  מתוך  17 'עמ 02.11.2021תאריך: /    10דורה משהב"ש מה - משתכןל מפרט מכר /  ין מורשתמודיע  נתיב   /  טים בע"מק תיב פרוי גר נש.    /  הבניהמסד לאיכות 

 

 ית כביסה: לתלי מיתקנים  3.4

 תקן תליית הכביסה.ה למפתח בקיר חוץ אשר ממנו תהיה גישה ישיר              

ק, באורך מינימלי של סטיפל כביסה חבלי 5כולל גלגלות,  יםניצב  ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: )קטנה( מיתקן לתליית כביסה 

 . מטר סה"כ 8 -לא פחות מיסה באורך של י כבכולל חבל ס"מ 120ל י שלימורך מינ אבמתרומם או מתקן  , ס"מ 160 

 .מרפסת/בחצר מתקן שווה ערךתקן אפשר שיו :גג/לדירות הגן  

מוצנע ושאינו נצפה בחזיתות  ום במקמבנה, קיר ה נת עלמתכת מגולווקן משמעו מתסה בחצר או במרפסת ממתקן ש"ע לתליית כבי 

 ס"מ. החבלים יהיו   160אלי של חבלי כביסה באורך מינימ 5ות יר. המתקן יכלול לפחלק בעומקו  ציבן יהיה יהמתק נה.המב 

      וניתנים למתיחה. UVת מידים לקרינם, עאיכותיי 

יום או  זרועות, מאלומינ   3הכולל לפחות  מודם עסלה( עב )קרו ן זה במתקן מסתובמתק  עפ"י החלטתו, להמירא רשאי, הדייר יה 

 ומקבוע.יהיה יציב קן תהמולוונת. ממתכת מג 

 . 5100. הכל לפי דרישות ת"י ו/או משולבאלומיניום כביסה: ור מסת 

י  ת פריטלייווצר הפרעה לתלהי ל המזגן/ים, במקרה זה עלולהמסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיבוי ש חלל : בההער

 . משהב"ש( )הנחיות ט המיוחדשלא יפחת מהשטח המצוין במפר גדוליםכביסה  

 

   )מידות בס"מ(  ירהתות, חלונות ותריסים בד ת דלרשימ – 3טבלה מס'  3.5

ברים  המע ון הפתיחה. בכל מקרה, מידותיים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיו ו שינו יתכנ: הערה 

  משך.בה תפו ערות נוסאה גם הוהבניה. רת התכנון יפחת מהנדרש בתקנו נות לא ושטח החלו החופשיים בדלתות  

 

 םתריסי ותחלונ   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 ( רוחב /גובה ) 

עץ ) מרחו
מיניום/  אלו

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ נגרר/

כמות ומידת  
  חהפת

 ב( רוח / )גובה

חומר )עץ 
ם/  אלומיניו

 אחר(   /מתכת

סוג פתיחה  
  / כע"כ/)ציר

 ס/אחר( נגרר/כי 

ת  כמות ומיד
  הפתח

 ה/ רוחב( וב)ג

  /חומר )עץ 
יום/  ינומאל

 ת/ אחר( תכמ
 חומר שלבים 

יר/  חה)צסוג פתי
  /נגרר כ.ע.כ/

 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

   חדר דיור 

1 

 כ נגרר כ.ע.  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור

 יחשמל  גלילה 
 כולל גיבוי ידני

200/215 --- 200/215 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 .כ  נגרר כ.ע  אלומ' מזוגג 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 ידני ה גליל

--- 120/115 120/115 

חדר שינה  
 הורים

1 

 ציר רגילה  עץ

2 

 כ.ע.כ   ררנג ג וג אלומ' מז 

2 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 ידנילה גלי 

80/210 120/115 120/115 

1 

 ר רגילה צי  ג אלומ' מזוג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור

חשמלי  גלילה 
 כולל גיבוי ידני

80/215 --- 80/215 

 חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ.ע.כ   ררנג ג אלומ' מזוג 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 ידני ה גליל

 120/115 120/115 80/210-כ

   "דממ
ש  שמ)מ

 דר  כח
 (שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
.  ציר )רגילה(

 יחה חוץ פת

1 

 אלומ' מזוגג 
 .ע.כ כ

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  ' אלומ לומ' א

70/200 100/100 100/100 
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 םתריסי ותחלונ   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 ( רוחב /גובה ) 

עץ ) מרחו
מיניום/  אלו

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ נגרר/

כמות ומידת  
  חהפת

 ב( רוח / )גובה

חומר )עץ 
ם/  אלומיניו

 אחר(   /מתכת

סוג פתיחה  
  / כע"כ/)ציר

 ס/אחר( נגרר/כי 

ת  כמות ומיד
  הפתח

 ה/ רוחב( וב)ג

  /חומר )עץ 
יום/  ינומאל

 ת/ אחר( תכמ
 חומר שלבים 

יר/  חה)צסוג פתי
  /נגרר כ.ע.כ/

 כיס/חשמלי/אחר( 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  סים, הנגררת/יםהדף ורסי ז, כנף אחת או שתיים, פלדה נגד ג 

          ג"א. חיות ההני ה לפאו ציר רגיל  יס. לכ
--- --- 

רחצה  ח. 
 םהורי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ר רגילה י צ

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

70/210 60/90 --- 

  הח. רחצ
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

--- 

 --- יאוורור מכנ 

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

פסת  רמ
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

80/210 190/115 --- 

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

 ח עץ/פ 1
טת  להחלפי 

 רההחב
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 כם הרכישה(.במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להס בטבלה,  צוין באם  בפועל רקהקיים )

ם ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית  ות למי ד מינה עיי ובפתיחת ציר רגילה. הדלתות תה  23מס'  אליבודה בהתאם לתקן ישר לץ  דלת ע= עץ  דלת .א

= סוג ילהרג ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  סוג פרופיל:יום, = אלומינ אלומ'  ' בהמשך(. רוט יתר בסעיף י פ ס"מ לפחות )ראה 7הדלת בגובה 

על כנף ו/או לתוך גומחה )כיס( בקיר, נגררת  נף = כ .כניגרר כ.ע= רגילה+ משתפלת,  )דרייקיפ(וי סב נטשתפלת )נטוי(, מה = פתיחקיפ  פתיחה,

כולל אטם גומי  ח אלומיניום במילוי פוליאוריתן מוקצף י התריס עשויים פיהיו שלבהזזה  י גלילה או: בתריס תריסים ,ית= כנף בתנועה אנכ גיליוטינה 

מ' יורכב ארגז תריס  2.5ים ברוחב מעל ובפתח ריודר דבחיה בהתאם למידות הפתח והוראות היצרן. יה מה מוגברת. עובי הפחיאטין השלבים לב

   .מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמלי = תריס נגלל כלפיגלילה  . ה ידנינגנון פתיחמנגנון חשמלי ומ ם גלילה עם שלבי תריס כנ"ל ע

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

 ם לסה"כ הדלתות/ה תתאירדיית בללובלבד שהכמות הכ בטבלהשל אחד מחדרים  ראובתים יכולות להופיע ידרתפים לשני ח, משותות/חלונותלד .ב

 . כת מיזוג האווירפקוד מערכנה לתס"מ כה  3ד  גבהו מעל רצפה עיולי דלתות פנים  חלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושו

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

רכיביהם יהיו בעלי תו  חלונות וה. ון(חר לפי תכנאו א מ"מ 6י של ובמרווח אויר בע עם לפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי מרווח אוויר ביניהםית עם ככוז

ידי   לע תקנויובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות  מו ירים, גלגלים, ידיותצ ,EPDMי גומי רגלי זיגוג, אטמתקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: ס

 לכל במסילות. אין :שתותר .העורף פקוד לפי הנחיות , נגרר פלדהכנף ם מיניום מזוגג עיהיה חלון מסוג אלובממ"ד  תקין מורשה מטעם היצרן.מ

 .אחת שתר לכנף  כהכנה להבמסי נוסף  נתיב יותקן ,החלונות

ר החוץ, לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירות גם לאווי ר שירור יוללא אורות, בחדרים סניטריים ובמטבחים שי בחדרי -לאוויר החוץ  ררו אוו  .ד

 רר מכני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסוי. יד במאוור מצו צינו  יבוצע יס ו/או בחלון,  תראיננה סגורה ב אם

ולבים בזיגוג קבוע ם המש חיפתיתכן  יניום.יועץ האלומ ו/או תכנון האדריכל  פ"יסוג פרופיל, גוון, ע .םים אלומיניועשוי ת והתריסיםמסגרות החלונו  .ה

 .מסך מחסום, ו/או קירות המשמש כמעקה/

 תיחה  פי נות, מנגנונ גלים, ידיות מוב, צירים, גלEPDMריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי זרים מקוואבי בעלי תו תקןיהיו ורכיביהם  ותהחלונ   

   ;צרןיה מטעםמורשה  מתקין ידי על יותקנו נותחלוונעילה. ה   

 יכל. האדר בחירת ( עפ"יב"או עמומה )"חל  שקופהבטיחותית זכוכית תותקן  )באם יש חלונות(, צהרח י רחדב .ו 

 . רישות כיבוי אש וד   אדריכל ה   ן תכנו , לפי  ת עו ו רפפות קבו א / ו   ו סבכה בדלת ו/או אוורור מכני ו/א ( יעשה באמצעות חלון  ככל שנרכש מחסן )   המחסן אוורור   .ז 
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  ערכותמ, (לסקופיתטרמית/נו)פ עינית הצצה סגר בטחון פנימי נוסף,  5044תואמת לתקן ישראל  ח,רב ברי ן(ביטחולת פלדה )ד. ניסהדלת כ .ח

"מ  מ 1.25בי של נת בעוו ולוגמ בניה מפלדה משקוף  .ספר דירהתחתון, מעצור דלת ומ מברשת סף  ,נעה ו"רוזטות"ידית מגן צילינדר, צירים, 

 עה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר. או צבי ילי וינהיו בחיפוימשקוף לפחות. כנף הדלת וה

  אש./בטחוןשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות הנחיות רלפי  .חירת החברהבלפי  וןגו וניל,   יפויצ דלת ממ"ד .ט

חוזק,   –בכל היבט תפקודי  ווה ערךש אורד וי פלקסבולעם מי וחות מודבקים על מסגרתעשויה משתי להדלת תהיה  נף כ פנים: תותמכלולי דל .י

 , עםהמתאים לעמידות במים ציפוי חיצוני מתועשפורמייקה או צבע או  גמר. משקוף הדלת ם לסוגתאירים יותקנו בהאקוסטיקה, קיים, אחר. צ

  בעל 23י מס' ן ישראלתקתאם לבהת יהיה  לקוף הדמש .צדדים לפחות 3-ה בת )קנט( מצופקף כנף הדליבה  .ני הצדדיםידיות מתכת משו מנעול 

בחדרי אמבטיה / מקלחת מנעול סיבובי   למים.  היה עמידנתו יוף לאחר התק. המשקמהאטי יכולל פסת בגמר תואם לדלהלבשות פולימרי או עץ 

ברה ו/או  ידי הח עלוצגו לבן(, שי םאחד מהגוונים לפחות ) 3מתוך בחירת הרוכש ל גוון:   .לתוגג בכנף הדאור, מז-והר/ צודמוי "תפוס פנוי" וצ

 הספק/ים שיבחר/ו על ידה. 

  בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועאמור לשמש את כלל הדיירים בקומה(  )בחרום יקומת כפתח חילוץ המוכרז   בדירה"ד ובפתח בממ -פתח חילוץ  .יא

 חה וכיון הפתיחה.וג הפתיס  לרבותון/תריס, לסוג החשינויים במידות הפתח, חילוץ יתכנו מכות כפתח ס מוי הרשויות הבפתח שיוכרז ע"

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  רת,נגר/פתחתה, הנת פלדה אטומינה דלה יסה למרחב מוגןדלת כנ :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

וורור מעוגלים  פתחי א ן וג וכיום + זיגנ אלומי כנפיים לפתיחה. חלון 2ת לכיס ו/או ים, הנגררוי שת כנף אחת או ירה. חלון פלדה ס"מ מעל מפלס הד

פתח  וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,לפי הנחיות )ויר סינון א מערכת התקנת רוק.נים לפיתדה )פלנצ'(, ונחסומים בדיסקאות פל בקוטרים שונים,

הרי  נון, תקן הסימ החברהע"י סופק  ש שבאםיודג (.2010הג"א מאי  )תקנות יצרן.פי מידות הלת מידות המערכהפרעה מקומית.  רו צתיהאוורור 

שהוסמכו לכך ע"י  ות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםיקת תקינבדיב הרוכש, יחי ע"יקו רויפלכן העורף,  אושרו ע"י פיקודונבדקו  תקינתו והתקנתו ש

צוע בפועל גבר הביי בפועלן הביצוע ימכר לביות המכר ו/או במפרט ההמצוין בתוכנסתירה בין  שלי בכל מקרה יעת ספק יודגש כלמנ  פיקוד העורף.

 התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף. 

ים  אביזר רך בהתקנתהצועקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ומשוערות בס"מ, בניה ות הינן מיד, 3' מסות בטבלה המפורטת המידו – מידות .יג

 מסך של מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות ,םלמיניה יםהיקפיפרופילים וקופים  משמסגרות סמויות וכן  סמויים ו/או  ן: מלבנים וכגמשלימים 

   בתקנות התכנון והבניה.  כנדרש לפתחים אלו  ממידות/שטח,חת לא יפ יםמתקבלדל הפתחים הקרה גומ בכל .פי הענין()ל

 

 .זו(הערות לאחר טבלה גם ה )רא ים בדירהכלים סניטרו ה מתקני תברוא – 4טבלה מס'  3.6 

 
 

 מיתקן
 ום מיק

 בח מט
 צה הורים חדר רח

 )מקלחת(
 כללי חדר רחצה

 )אמבטיה( 
 אחר רות מרפסת ש

 בח מטכיור 
 כפולה( /בודדת)

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

 --- --- --- --- א'  סוג 

 ₪   זיכוי 
 
 אין

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

 ר רחצה ו כי 

 --- --- משולב בארון  40/50 --- מ( מידות )בס"

 --- --- 3.3.3סעיף  אהר א'  --- סוג 

 אין  --- זיכוי ₪  
 'ראה נספח ג

 
--- --- 

 לת ידיים טי ור לנכי 

 --- --- --- --- --- מידות )בס"מ( 

 --- --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪  

 ( 'ב)טיפהארגז שו  אסלה

 --- --- לפי מידות היצרן  מידות היצרן לפי  --- )בס"מ( מידות 

 --- --- א'  א'  --- סוג 

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

 בח מט
 צה הורים חדר רח

 )מקלחת(
 כללי חדר רחצה

 )אמבטיה( 
 אחר רות מרפסת ש

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

 --- )בס"מ(  ותמיד
 הוראות כל דין לפי 

 ראה בהמשך 
70/170 

 טיה( )אמב
--- --- 

 --- סוג 
 משופע ריצוף 

 ת(מקלח)
קרילית  א אמבטיה ) א'

 ( צופה אמיילמח או פ
--- --- 

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪  

ם  רי למים ק סוללה
 כיור,ל חמים/

 )ד() ה( מהמשטח

 --- --- ערבל פרח/מ פרח/מערבל   פרח דגם 

 --- --- א'  א'  א'  וג ס

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

לאמבטיה למים   סוללה
 )ו( וחמים קרים

 --- --- דגם
  ךדר-רב

 )אינטרפוץ 
 )ו(ו סוללה( א3דרך   

--- --- 

 --- --- א'  --- --- סוג 

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

מים  סוללה למקלחת ל
 ו() קרים וחמים

 --- דגם
  דרך-רב

 )אינטרפוץ 
 (ו)סוללה( או 3דרך   

--- --- --- 

 --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- נספח ג'ראה  --- כוי ₪  זי 

 --- יש  --- --- --- ()ט לניקוזכביסה ו ים מכונתחיבור מ

פליטת  לשרוול חיצוניתבדופן  4"פתח 
ריס הגנה , כולל תמייבש כביסהמ  אדים
 סגירה  לתקו ומש

 --- יש  --- --- ---

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

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

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

 --- --- --- --- 1 ה( )הכנ ב()ינקודת גז לבישול

 --- --- --- --- --- הכנה() ב()ימים נקודת גז לחימום

 

 : אחרותו  טבלהל תו ערה

 שה(.צורף להסכם הרכי בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר ש  צוין בפועל רק באם )הקיים 

כיור רחצה נירוסטה, בהתקנה שטוחה. / רץילי קווס לבחירת הקונה, חומר: ס"מ( 80/46"מ או כפולה ס  40/60 ת במידות)בודד חטבכיור מ (א)

 לפי תוצרת ס"מ. 40/50-חרס מידות כ: )באם אינו אינטגרלי( כיור רחצה החברה.יבחר ע"י שספק, /לפי היצרןת במידו נטגרלי(:לחני )אי שו 

  ברה.חה י בחירתה לפהחלטת החבר

 תוצרת . 1385עפ"י ת"י  (ליטר 6ל שארוכה ליטר ו 3חה קצרה של בולת הדקיבעל ) דו כמותי חרס,/מונובלוק ארגז שטיפה : מונחת.: אסלה )ב(

 .בעל צירי נירוסטהכבד  פלסטי)מושב(  :כיסוי אסלהלטת החברה. החלפי 

 וליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה קפי, שלד עץ עם ציפוי פי ה בעלת חיזוק מ"מ הומוגני, 3.5לי בעובי ומר אקרימח תהיה אמבטיה:

 אמאייל.  לפחות מצופה מ"מ 2.5י בפח בעולחילופין מ. מגלוון לי ברזלפימפרו

 לניקוז עיםשיפו עם  2272 י"ת תבדרישו העומד גמרב, דין כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות יפחת  לא המקלחת משטח :מקלחת

 ;חהמשט
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עזרת ידית  ים/קרים בממים לחמי דו כמותי )ויסות גנון קרמנבעל  היו בציפוי כרום ניקל, דגם מערבל מיקסרללות למים חמים וקרים י והסכל  )ג( 

ץ, ככול וונטית בארקינה הרלישות התים בכל דרלמים חמים העומד  סדרות 3על המוכר להציג לבחירת הקונה מתוך  ם,ת( יכללו חסכמיאח

 . 1385הת"י  תשוועומדת בדרישישנה, 

מ  ס" 20ת ולעומק ס"מ לפחו 25 -בגובה כ הקל, פיבציפוי כרום ני  רבל,פרח/מע  ם:: דגח. לקערת מטב)כולל חסכם( למים קרים/חמיםסוללה  )ד(

 רץ.ונטית באנה הרלוישות התקילמים חמים העומדים בכל דר סדרות 3לבחירת הקונה מתוך  לפחות.

 15פחות ולעומק ס"מ ל 51 -רך כ באו פיהבציפוי כרום ניקל, ערבל : פרח/מ: דגם)כולל חסכמים( חצהר י לכיור/, מיםללה למים קרים/חסו  )ה(

 עומדים בכל דרישות התקינה הרלוונטית בארץ.ה למים חמים דרותס 3ונה מתוך לבחירת הק לפחות,ס"מ 

טיה וכן  בוי האמלת יציאה תחתית למיל ר, הכולקיהמס קסוללה למים חמים וקרים, מי  :באמבטיה :()כולל חסכמים סוללה למים קרים/חמים (ו) 

 ות ומזלף.ס"מ לפח 60ן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך תכוונ צינור שרשורי, מתלה מ  

 כולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט  בציפוי כרום ניקל מיקס מהקיר. , דרך( 3אינטרפוץ  -לה ב דרך )סולר -הקיר מדגם:  :חתלמקל  

 ס"מ וראש מקלחת בקוטר  30הדייר, זרוע מהקיר באורך חירת מזלף. לחילופין ולפי במ לפחות ו"ס 60ך פי ומוביל אנכי באור ה טלסקולקחה  

 "מ.  ס 15  

 שיוצגו ע"י החברה/קבלן 1385ועומדת בדרישות ת"י לפחות תוצרת הארץ כשאחת  סדרות 3 בחירה מתוךמקלחת, לאמבטיה/ת הסוללו

 . )ככל שידרש( ניל ירזבולביוב,  חיבור :כוללת י שטיפת אסלהארגז/ו  יםרו כי  התקנת ( ז) 

 .: לבןוון הקבועותג (ח)

 שפכים. דלוחין או בור לקו וחי מיםם חים, מי: מים קרלתהכנת חיבור למכונת כביסה כול  (ט)

 ור לביוב, ולסיפון קערת המטבח.ברז והכנה לחיבלמדיח כלים כוללת:  כנהה  ( י)

הסופיות הינן    הרי אלו משוערות, המידות לי בס"מ,של הכאביזר ומצוינות מידות תקן ו/או מו/או   שיש בה כלי תברואתי ל משבצתבכ :ותדמי  ( אי)

 החברה. ע"ישנבחרו  היצרן, או/הספק ואם למידות בהת

 בד ללא אביזרי קצה.באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בל: גז הכנה לנק' (בי)

 . ופקת מהרשת העירוניתורה המס רט פמבט : מיםמים קרים (גי)

  חלקהמניעת הל יישראל  ומדים בתקןשע קבועותלרכוש  ל שינוי לאחר קבלת החזקה בדירה, ישקרה שבמ -צה )אגנית/אמבטיה(קבועות רח ( די)

  .R-11 -פחות מ ולא

 כיור.  ה  ואה ד= קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבו חפר קבוע. ראש ברז הנשלף מתוך שרוול=  נשלף ( טו)

  ים, בעזרת ידית אחת. לקרים /חמ ות מים)מיקסר( = ויס מערבל

 שניהם.  ברז ו/אולפיית  או/קלחת וים, לראש מ)אונטרפוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קר רךד-רב

 ז וכו'(. חי ניקופת/תחולנים למערכות הקצה הסטנדרטיות )ברזים/מקון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכניש לקחת בחשבז( ט)

, תא המקלחת קלחת דמוי "גשם", ללא התאמת קוטר צנרת הדלוחין, שטחראש מלת החזקה בדירה( כגון )לאחר קב לור לעישינוי מהאמ 

הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניקוז דר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים ל לגרור הצפה בחהמים, עלו ני גלישתהקפי מפום ומחס

 .ברצפה

  יספוס מונע החלקה, יש לנקוט באמצעים מתאימים כגון  ללת חשרצפת האמבטיה אינה כולחת וככל קגם למ  השימוש באמבטיה הינוהואיל ו( זי)

  ה.יעת החלקדות למניועקות המ הדבקת מדב

  במקרה של כיבוי לא ימת הגזזר קתוי , יש להשתמש בכיריים הכוללים מנגנון לנ ים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכללכל שמיקום הכירי כ (חי)

 ת הבישול. להבה/ו של רצוני

 ך אחר או במסמ זהפרט מכר טבלה, במב ין כךו ל רק באם צמתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועיוד ו )מובהר כי צ 

 כם הרכישה(.שצורף להס
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 ל הבניין(, ברצפה, ותפים לכלכן ומש לטני ביוב )בחלקם יתקורת לקוי י בחתפצנרת ו: יה נוספים בדירה, לכל צורך אחראביזרי אינסטלצ    3.6.1 

 אש(.  י דרישות כיבוי וכמות, עפ" )מיקום י כיבוי,מתז יתכןהאינסטלציה.  במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדסת או בסמוך לתקרה, בקירו  

 בין   בלי פיקודגז וכ וצנרת להעברת מפוצל ו/אוכזי רי מנ ימהחלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן  לפי, מיקוםארון למחלקי מים ב  

 .  למאיידה, עד המיקום המיועד למעב המיקום המיועד  

 הערה:  

 וי  דמכיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות  התקנתן ויחייבו דרשו(, יתכי ש ככל) בוי,מתזי כי /ביובבר צנרת מים/הצורך במע  

 ,  פהבסמוך לקירות ורצו/או קרה קירות ותלוך מסב ,או "ספסלים"" עמודים או קורות"  

 חי פת ן וידרשו כית  ן הבניי לגובה  הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים י לפי יש לקחת בחשבון כ ,בנוסף  

 תחזוקה.  גישה לצרכי  פשראותם ויש לאם לחסוביצוע פתחי ביקורת אלו , אין   שריידבדירות בהם  קורת, ולכן בי   

 

תהיה לפי הוראות כל דין. התקנת המערכת   אולצתבאמצעות מערכת סולארית משותפת מהספקת מים חמים לדירות : םמי חימום    3.6.2

 .  ימר(טי ים )החמים והתקן קוצב זמן לחימום המ  חשמלי לדוד המיםבות גיבוי לר 579י ת תקן ישראלודריש תהיה בהתאם להסולארית  

טיימר( הכולל מפסק זמן )עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב רכת הסולארית וכולל חימום חובר למעמ( ה דודל דירה יותקן מכל אגירה )לכ  

 עלה.  במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפ 

         ום אחרים, באמצעי חימ יםם המ יעשה חימו, אמצעות מערכת סולאריתבלספק מים חמים ן לא ניתן ות כל דיהם לפי הורא לות שלדיר  

 . לחימום המים )טיימר(זמן  התקן קוצבכן והקיימים בעניינם. ם באמצעותם עומדים בתקנים המסופקי םהמיש דובלב  

עליון   גג או בסמוך להשירות או ש כגון במרפסת ום מוסתר אך נגיבמק: הדוד מיקום ;םליטרי 150: תיבולבק למים חמיםמכל אגירה )דוד(             

    מהנדס האינסטלציה. תכנון לפי 

 .כביסהת ת. מכונ : קערות מטבח ורחצה, אמבטיה, מקלחמים חמים לכליםחיבור   3.6.3

   אין.  :""דלי ברז    3.6.4

 פי החלטת החברה(.ל )מיקום: יש לדירהנה מים הכנה למו  3.6.5

 . פלסטי :חין ו דל לפי תכנון מהנדס האינסטלציה, ,PPR, S.Pפקסגול, : פלדה מגולוונת, מים וקריםים חהצינורות: מחומר  3.6.6

 .: פלסטייםשפכ 

 הגז   תדספקת הגז ועד נקוממקור הבדירה ת גז ול צנר, מחיר הדירה יכליש: מטבחהגז בה ממקור הגז ועד נקודת בדיר צנרת גז 3.6.7

   .הכנה למונה גז דירתיוכן אשית במטבח הר                    

 : יש. ונה גז לדירההכנה למ 3.6.8

 

 

 (זו  טבלההערות לאחר  )ראה ותקשורת שמלחי מתקנ – 5 טבלה מס' 3.7
 

 ון, ראה נספח ג'נקודות טלפתקע ו יר זיכוי לנקודות מאור, בית מח
 
 
 

 מיקום 

נקודת 
 מאור 

 תקרה /רקי 
 ק כולל מפס

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
 ם   מוגן מי 

 ע תק בית
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה
 ;רתנק' תקשו 
 .פון נק' טל

 נקודות  3 כ"הס

 ותאחר/ הער

 לדירה  סהי כנ
 מבואה  או 

1 1 - - - 

 לחצן פעמון+ -
 אינטרקום  -
ובי  רה לל מפסק תאו -

 . חדר מדרגותקומתי/
 . לוח חשמל דירתי -
לל  קשורת כו ארון ת  -

   . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה ארון  - 

 דיור  חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1  

 מזגן( ל)
1 

ספת  תו  -תריס חשמלי 
הפעלת  חשמל לנקודת 

  סת)ראה מרפ התריס.
 . ( שמש
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 מיקום 

נקודת 
 מאור 

 תקרה /רקי 
 ק כולל מפס

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
 ם   מוגן מי 

 ע תק בית
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה
 ;רתנק' תקשו 
 .פון נק' טל

 נקודות  3 כ"הס

 ותאחר/ הער

 - - - 1 1 ור פרוזד

  3ך מעל דור באורבפרוז
מ' או בפרוזדור הכולל  

נקודות   2"ר",  פניית 
 מאור לפחות + מחליף. 

 1 מטבח 

6 
ד מהם  )אח

כפול, אחד  
הם מוגן  מ

מים בדרגת  
44IP   ד  ואח

מהם מוגן  
דרגה  ב
 גילה( ר

- 
 יד() 1

 )תנור( 
- 

ם, בתי  מיקום השקעי 
יה מעל  תקע יהה

  העבודה ככולמשטח 
ם  ובהתאפשר  אה
  נון המטבח יותקנו לתכ

נפרדים   שקעי כח 
 למדיח, לתנור, למקרר 

ינה ש חדר
   םהורי 

1 
)כולל מפסק  

  מחליף
 (  למנורה

 

4 
ליד   )שניים 

 המיטה( 
- 1 1 

אינטרקום )נק'   -
 בלבד(  שמע/דיבור

    רחצה חדר
 הורים 

 )מקלחת(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

  בית תקע )
 ( לתנור

- 

ראה חדר   -ם חימום מי 
 טיה. באמ

והיכן   ןר חלו בהעד
 , שנדרש 

דה לאוורור  כנה לנקוה
 מכני + מפסק. 

 - 1 1 - 3 1 שינהר חד

 ד/"ממ
 ח. שינה

מנורה לפי  
הנחיות  

 רף ד העו פיקו 
3 - 1 1 

פיקוד   תקנות פי ל
 העורף

  רחצהחדר 
 כללי

 אמבטיה( )

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

נור  תקע לתבית 
  תקן קוצב זמן+ החימום

לדוד  מפסק  ולל כה
  השמש במיקום עפ"י 

   התכנון. 
והיכן   בהעדר חלון
 , שנדרש 

ורור  ודה לאוה לנקהכנ
 מכני + מפסק. 

 מרפסת שרות 
1 

 ( )מוגן מים
- - 

2 
 מוגן מים 
 סה, )מכונת כבי 

 יבש כביסה(מי 

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 )מוגן( 

- 
1 
 וגן( )מ

IP44 
- - 

חשמלי +  ס  לל תרי כו 
מפסק + מנגנון פתיחה  

 ידני. 

 ןסמח
כל )כ
 ( דוצמשה

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של  
המחסן תחובר לשעון  

ליו  רתי א מל הדי החש
יך המחסן. או  משו

לחילופין שהזנות  
החשמל של כל  

ונה  מ רו לנים יחובהמחס 
משותף ונפרד  

בד, או  למחסנים בל
כל מחסן,  ה נפרד למונ

להחלטת המוכר ועפ"י  
 בחירתו. 

 סתורמ
 כביסה 

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 (למזגן 

- 
 
- 
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  לטבלה ואחרותות הער

 לקה אחת.דת הד(, כולל נקואהיל/ ארמטורה -לא נורה וכיסויתקרה )ל ר אויגבי קבית נורה על  = נקודת מאור קיר/ תקרה (א)

  .ד(ו יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרים א)שני שקע לי הניזון מזרם חשמל רגיל.מתקן חשמדד לחיבור = "שקע" בו  תקע מאור )רגיל( תבי  (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5בכבלים  וצעבור יב החי

 החיבור נספר כל שקע בנפרד(. ,אחדתר בפנל או יו)שני שקעים  הניזון מזרם חשמל רגיל כיסוי,בודד עם שקע   מים: מוגן  בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5לים יבוצע בכב

לכמות  ושאינם תוספתר(, המצוינים בסעיף א' קי קרה או)בת ראושל נקודות המ ור בלבד לאופן ההדלקהתא  =נקודת מאור הדלקה כפולה (ד)

 ף א'. נות בסעי מצוי המאור ה נקודות

 קודה/ות "כוח".בהכרח נ ושאינם ד(,שמלי נפרד )כל נק' במעגל נפרחגל ל גבי מעים ע/ע/ים" הנמצא"שק = בית תקע מעגל נפרד (ה)

 בדרגת הגנה גבוהה. פרד אך אביזר הקצה מוגן מים ל נגל חשמבמע ח כרבית תקע מוגן שאינו בהאו אחר=  P44Iנה בית תקע עם דרגות הג (ו)

ים, בין מחשב –קודת טלפוניה, נקודת תקשורת נות  וד וכוללאו לחד )קומפלט( נקודות ביח 3= )מחשב( ץ/תקשורתטלפון חוזיה/י טלו ת נקוד (ז)

אינטרנט. /יבור הדירה לרשת הטלפוניםא חללם.  בליכ ריכאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידוובה חיבור לקליטת שידורי ח  –ת טלוויזיה נקוד 

 כולל כיסוי. 1ול מוד  55א וקופס ההכנה בקירמריכוז התקשורת ועד נקודת  יכהוחוט מש  ינורצכלול נקודת התקשורת ת

 . (ענייןי הפלר עמדת שומלדלת כניסה למבנה או לים )ת פנדה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורנקוום(= ים )אינטרק נקודת טלפון פנ (ח)

  מ"מ.  2.5סק נפרד עם כבלים ללוח למפרות יבר יש, מחועל גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = קודת כחנ (ט)

ים  יו מוגני מים לפי תקנות החשמל והתקנדירה, יההנספחים ל  בח, בחדר האמבטיה ובשטחי חוץטהמ ורה בחדרם ותאקעים, מפסקיש (י)

 ישראליים. ה

נקודת ההכנה   שורת ועדז תקומריכ הכנה לנק' תקשורת )מחשב( "שרוול"( וחוט משיכה בלבד.ת )ה לצנרוונ כהת באם לא צוין אחר"הכנה"=   (יא)

למניעת ספק  "תנור להט" )ספירלי(.  חום" ולא"מפזר  ר(,יותקן )באחריות הדיי ר הרחצה דת חמעל דלת נמצא  לתנור חימוםבאם ההכנה בקיר. 

 חימום כוללת שקע מוגן מים.  נורכנה לתהה .הברכי אמצעי חימום לא מסופקים ע"י הח ודגשי

דליקים/מכבים את אותה/ם  מאך ביניהם, יחוק הנמצאים בר וי, משני אביזרים נפרדים שוניםלקה/ כיבלהד תניתנונקודה/ות מאור ה  =חליףמ (יב)

 מאור.  ה/ותנקוד 

 החוק ודרישות מהנדס החשמל.יות בעקבות הנח ינויים במיקום וסוג הנק'יתכנו ש (יג)

לכיריים. הנקודה תחובר ישירות  המתוכנן קום מתחת לתותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, מור תלת פאזי= חיבכוללת ם הי ר גו בדירת מ (יד)

 תי. בות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירחיווט לרול את כל ה. הנקודה תכל2.5/5חווט בכבל תל ולוח החשמאזי בלמפסק תלת פ

 מסמך אחר או ב ר זה לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכות ת בהערחסו י י הת)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש 

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 

   ת לילה קבועה בחדר מדרגות.בת לתאורומנגנון ש .יש :ת מאורו נקוד  :בכל קומה :תיתבואה קומגות/ מחדר מדר   3.7.1 

  יש. :קומתית אור במבואה לקתרה להדהדי ך ו מתצן  לח יש. : לחצני הדלקת אור יש. :מאורגופי   

 כולל כיסוי.  1מודול  55א יר וקופסכנה בקד נקודת ההר וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועלול צינות תכרהתקשו: נקודת טלפון חוץ  3.7.2 

 ה., או אחר לפי החלטת החברזמזם :צליל .לחצן ג:פעמון: סו 3.7.3 

 ת"י. ת ה דרישו לפי, ט דר: סטנ סוג :אביזרי הדלקה/שקע 3.7.4 

   .: ישרהבתוך הדי  ,)כולל שקע רגיל(דירתי תקשורת  ולוח ים(ודול מ 6-ל )כולל השארת מקום פנוידירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 אין.  :תשעון שב : יש.י פחתמפסק החשמל. לפי תכנון מהנדס :וםמיק  

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

  . אמפר 3×  25: תלת פאזי: דירתי   בורודל חי ג 3.7.7 

 הכניסה הראשית בקומת  דלתלפתיחת  ל לחצן, כולדיבורשמע  קום)אינטר .5 : כמפורט בטבלהמיקוםיש,  :מערכת אינטרקום 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(.  רבולשמע ודיופומית  ,ההכניס  

 . ןאי: נפרדת(זיה נוספת במעגל סגור )טלווי  מערכת 3.7.9 

או   ןלבנייית אנטנת צלחת מרכז.  לחילופין רב ערוצית ויזיה לקליטת טלולחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהקליטת שידורי כנה לה 3.7.10 

  . ודיור TV-החובה לשידורי ליטת קל םפר בנינילמס
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 : תקנים אחריםמי      3.7.11 

 ש"ע. חיצוני )משותף( ו/או ע"י מאורר דירתי "וונטה" אושמלי מפוח ח"י ע עוצהמחויב באוורור מכני לפי תקנות, יב ללאוורור ח  -          

 . 3.5טבלת פתחים סעיף בים גם תריס ראה ס.הפעלת התרישמל לי כולל נקודת חס חשמלתרי  -           

 כולל שקע. ארון תקשורת  -          

 . משולב בארון תקשורת טלוויזיה ה/ארון טלפוני -          

משקולת לסגירה  נה עם כולל תריס הג 4ר "למייבש כביסה ומעבר חיצוני עבור צינור פליטת אדים בקוטהכנה  –רות הש סתפמרב  -

   ל.נת חשמוהז            

 לרשת החשמל הישראלית  ו ים לחיבור תלת פאזירתית. המערכת תתאשל צריכת החשמל הדימערכת לניטור ולבקרה  -            

 החשמל המשתנים. ריפי זנת תעהר פשאות             

 רת  ידת תקשולי, יחדד זרם חשמב המומתבססת כל רכי ית אשרהחשמל הדירת  בלוח המערכת תכלול יחידת מדידה             

 ומציג אותם בצורה ברורה.  יתהנתונים בצורה מקומ המקבל ומעבד את  צג דיגיטלי אלחוטי לשידור אלחוטי,             

  צריכת האנרגיה נתוני יג לפחות את צג יצמ', ה 1.5הדירה בסמוך לדלת הכניסה במקום נגיש ובגובה  בפניםיותקן צג ה             

 עלותם הכספית.  ואתהמצטברת  ו וטפתהש            

 

 : ר / חימום, בדירהמתקני קירו         .4          

 ן. אי  :מרכזי  רתי מיני די  מיזוג אוויר 4.1

    :תכלול אשר, פאזי תלת סטנדרטית אחת רכזיתמ מיני כתער מל בלבד הכנה .1

 לכל וקצר יעיל אוויר זוריפ רהמאפש  חרא יקוםאו במ דרוןהמס וא האמבטיה חדר תקרת תלתחתי  בצמוד מאיידל מתוכנן מיקום

 ;הדירה יחלק

                       המתוכנן המיקום בין הרצפה  לוימיב הונע מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת תצנר של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע .2

 מוצא. הכביסה לניקוז מסתור וא  הרצפ חסוםלמ יידהמא ניקוז 3*  2.5נפרד  מעגל וחכ שקע ,תוכנן למעבההמ וםהמיק  ועד למאייד

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

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד יידהמא םממיקו קיר דויק לפ ריק שרוול התקנת 3.

 .אוויר יזוגמ נדסמה ידי על ערכתהמ נוןלתכ בהתאם יהיה ותההכנ מיקום .4

 .המעבים / המעבה למיקום מוסתרו נעמוצ יקוםמ .5

 במקרה זה ההכנה תכלול:. ה למזגן עילי בממ"דהעורף, תבוצע הכנבאישור פיקוד  .6

 לוח החשמל.ירה מזנה ישת הרדפ נ נקודת חשמל -

 .יסגר במכסהנור יבדירה. קצה הציפעיל  ל מחסום רצפהועד אמים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד  זצנרת ניקו -

 תכנון. יה במקום מוצנע ומוסתר ע"פ הה ה יקום המעבמי -

 "עומר", או שווה ערך. ג ורף יותקן התקן מסוובאישור פיקוד העלחילופין   -

 . האווירהנדס מיזוג נון מ אם לתכבהתל "הנכל ההכנות  -

 

 לכל מיזוג מאפשר נויא ה הדיר  נוןתכ וירהאו  מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל  ל.( לעי6) 4.1 בסעיף מעבר לאמור  .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את לולתכש ההדיר חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/מזגןל הכנה  בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  רכזיתמ מיני מערכת מצעותבא חלקיה

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת, צנרת חשמל לרבות הנדרשות יותהתשת

  .אין :ת בבניין מיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזי  4.3

   .: איןזועל בגהפמום י ר חתנו   4.4

 )בחדרי רחצה(.  .מוגן שקע כוללתה חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןחשמלתנור חימום הפועל ב   4.5

 . ןאי: יםור טיאדר  4.6

 : אין. קונבקטורים חשמליים  4.7

 . : איןחימום תת רצפתי   4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9
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 : סן , במחירהחות בדוי אש ובטיסידורי כיב * .5

 .: יש)באם נרכש( מחסן ב .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הדירב :ית )ספרינקלרים(טכיבוי אש אוטומ מערכת 5.1  

 .ות הכבאות"י רשדרש עייש כלכ: גלאי עשן  5.2  

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

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה  6.1 

                       : בתחום המגרש;כולםהיתר הבניה.  : לפינייניםבה לכל חניהקומות סך הכל מ 6.1.1   

  ;יןא :ט()לפר ניות במקום אחרח                                

 כמצוין בתוכנית המכר. : מיקום הבניהלפי היתר : חניות מספר: יש, ניה לנכים )פרטית/משותפת(ח 6.1.2  

 י  שמרכה לרוכש דירה נכה )עם הצגת תג נ החניה להיתר, תימכרית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח נתככמסומן בלנכים חנייה              

 . ו נכהנכה, בין כלל דירי הבית וגם לדייר שאינ  ובהעדר רוכש   ורה(,רד התחבמשם עמט                               

 אין. : חניה לא מקורה גמר רצפת 6.1.3  

 יש.  :ישניה מהכב ישה לחג 6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר. םמיקו   אחת לפחות.: המספר חניות לדיר 6.1.5  

   אין. :הלחני בכניסה חסום מ 6.1.6  

    

 גרש המח ו יתפ 6.2 

 כניסה  ילשב תכלול צוניתהחי הרחבה  .יןיבנכל ל הכניסה למבואת עד מהרחוב יתחיצונ  כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום     6.2.1                    

 .ותלפח ר"מ 20 של טחבש ידולצ מלווה גינון בעל ומואר, ]יןלבנ הכניסה מבואת בברוח לפחות[ מרוצף     

 .הניתן בעל גוון בהיר ככליה וף יההריצ  טון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית/: במרחומר ג  :תגו ר מד/שבילים 6.2.2  

 .,טבעית: אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן רגמחומר  .ש: יפיםשטחים מרוצמ 6.2.3   

 ם בהתאם חסכוני במיינון ג יתוח(הפל כרי)על פי תוכנית אד .יש  :צמחיהמצורפת(.  כנית )על פי סימון בת .יש: תפתר משו חצ 6.2.4  

   ות משרד החקלאות.להנחי                                

ולא צמחיה   ים בלבד )לא עציםוד ם רדת שתילת צמחיה בעלת שורשירותת בטון מ על תקרמ )כולה(. מעל תקרות בטון. חצר,

   .יםעמוקת שורש 

 .שבוחממ ראש מערכת יש. כולל: משותפת רשת השקיה 6.2.5  

 טח לש ונהה( הכולה/חלקכומעל תקרה כר )חצר, ית המלפי תוכנ  :יציאה לחצר מחדר;  יש: הגן  ות/צמודה לדירר, חצ 6.2.6  

 השקיה.   כתוללא מערמגונן  לא    

 בניין ( יעשה ע"י הרוכש בעת מים משולי ה בחצרות פרטיות )להרחקתי ניקוז פני הקרקע : סידור שיפוע ערהה   

 . פרטיתה נהי הג סידור     

 , '(ות וכושוח צנרת, מרזב/ים,)ול , חלחםביוב ומישמה/ות, גז, גי כןית: גן  ות/ לדירפירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה  6.2.7  

  (.ג בתוכנית המכרושלא בהכרח יוצ ןייהענ )הכל לפי בויכי קשורת,ת, לשמח   

  ר.מ" 7-מ ותפח לאיש, בשטח  :גן ות /לדיר וצף בחצר הצמודה משטח מר 6.2.8  

 ת הרשויות.  ודרישלפי היתר הבניה   :חומר: ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.9  

 . חברההת לפי קביעו  ושרתהפיתוח המאלפי תוכנית  ממוצע בגובה   

   .אין(: בחלקה קומה פתוחהפולשת )קומת עמודים מ 6.2.10  
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 רכות משותפותמע .7

 מערכת גז:  7.1 

בתוכנית המגרש או  מתוארעם חברת הגז, ובמיקום ה בתאום קרקעי-צובר גז תת צעותבאמ ידור מרכזיס :זג כנה לאספקתה    7.1.1  

  ת הגז ותחזוקתה. להנחת צנרת הנאה וזיק נהך תינתרובמידת הצ קומית.המ הרשות עפ"י דרישות וניין אהב

 בבעלות חברת הגז. הינם ,כאמורהגז  צוברכי מובהר בזאת    

 ;יש: ירהמרכזי לד קורממ צנרת גז 7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4לה אה טבר: מיקום: יש. צנרת אספקת גז בתוך הדירה 7.1.3  

 

 :שדורים לכיבוי אסי  7.2 

 ות יועץ הבטיחות. רשות הכיבוי והנחי  ע"י ככל שידרש :גותץ בחדרי מדר חללהפעלת  מערכת 7.2.1  

 יבוי והנחיות יועץ הבטיחות.ות הכרישות רשד"י ע שככל שידר: םבמבואות/פרוזדורי יניקת עשן מערכת ל 7.2.2  

 טיחות.בהות יועץ י והנחי שות הכיבו. לפי דרישות ריש :ם(מתזים )ספרינקלרי  – ומטיתמערכת כיבוי אוט 7.2.3  

 י והנחיות יועץ הבטיחות. ות רשות הכיבו : יש. לפי דריש כולתן בות ארגזי כיבוי ותעמדות כיבוי לר 7.2.4  

  שות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.ע"י ר ל שידרשככ :ן עשגלאי  7.2.5  

 טחים משותפיםיבוי בשות כנו טים( ואר)הידרנ רזי כיבוי , באש כיבוי ו  י גילו תמערכו הכבאות, לרבות דורי כל סי הערה:      

 אות.ישות רשות הכבמיקום וכמות לפי דר פרטיים, או               

 

 יש. : ניוניםבחאוורור מאולץ  7.3 

 אין. : )להזנת הדירות( ויר מרכזיתוג או ערכת מיזמ 7.4 

 . ןאי :יםחדר/ים לשימוש הדיירויר ב מערכת מיזוג א 7.5 

             כניסהה דלת ליד הקרקע ומתבק ימוקמו הדואר ותתיב :מיקום שגוי.  לדואר 1ית, בהלוועד  1דירה,  לכל :דוארתיבות  7.6 

 .  816 י"ות נייה וב תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו יניםהבני אחד לכל ץמקבבו א , בנייןל כל                     

 : חריםקנים אמית 7.7 

 ינים ין ולטובת בני בבני וש כלל הדייריםחדר/ים לשימ תפים(,בחלקים משותאורה ) מים, מערכות רמים, מאג משאבות סניקה ות מערכו  

 לפי תוכנית המתכננים והיועצים.  וכמות: וםמיק  .וכו' ייןנהב תובם סמוכים לט סמוכים, או בבנייני  

 

 למערכות תשתית  המבנהחיבור  .8

 ית.הנחיות הרשות המקומ לפי : חצרל  נפרד יםמונה מיש;  :תלבי  ראשי נה מים מו : יש; י ר לקו מים מרכזחיבו  8.1  

 יש.  :וב מרכזי חיבור לבי 8.2  

 לא כולל התקנת מונה. יש.  ;חשמלת חברת הו וראהל בהתאם ,חשמלחיבור הבניין לרשת ה 8.3  

 . הטלפוניםהדירה לחב'  רחיבוולל כ(: לא קשה להיתרכנון והבניה )בתנות ה בהתאם לתק :הטלפוניםלרשת הכנה לחיבור הבניין  8.4  

   (.3.7.10 נה בלבד )ראה גם סעיף הכ .אין: (רנטאינט/ה)טלוויזי שורת בור הבניין לרשת תקחי  8.5  

 צועם בפועל ות שביעבוד במחיר הרכישה.  לוליםכומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תרשל במגללי הגובכוח תפי  8.6  

 חברה.ם באחריות הני מקומית אהרשות היעשה ע"י   

  ם ניידים.מכלי: לאצירת אשפה מתקן/ים 8.7 

 . ות המקומיתהרש ע"י: אשפהפינוי   
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 רכוש משותף  .9

 : המשותף רכושהר תיאו  9.1 

 המכר. וכניתבאם סומנו כמשותפים בת: מקומות חניה משותפים    9.1.1   

 ין. א: (תי חלק תוחהפ מודים,וע כניסה)קומת  חלקית תמפולש קומה 9.1.2   

  חברה.הי החלטת לפ: צמודים לדירות מחסנים שאינם 9.1.3   

    מ"ר. 20-: לא פחות מ3,4,5בבניינים  "ר.מ 14-לא פחות מ: 1,2ם בבנייניח: בשט .: יש)לובי( בקומת כניסהמבואה  9.1.4   

 יש.  : )לובי( קומתית מבואה 9.1.5   

 .2חר: למס בניין(.  ל)בכ. 1ם: למגורי: פר()מס תחדרי מדרגו  9.1.6   

 . 2למסחר:  בכל בניין(.) 1 למגורים: :מספר מעליות: יש; תי מעל: יש; מעליתר פי  9.1.7   

 יש.על ידי מיתקנים על הגג: תפוס החלק ה ותפחל :תףגג משו  9.1.8   

 מ"דים.מ -ייםש מרחבים מוגנים דירת י ין.א :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.  :תףמשו ודים חדר ד 9.1.10   

   תמכש רשות מוסאחר שתדרו וכל מיתקן,  לאריותמערכות סו :ן( כגו שותפותמ ו/אות רכות טכניות )פרטיו : יש מעקנים על הגגמית 9.1.11  

 . הדין על פי כל   

 . ; ישינון ללא גשטח  : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש חצר 9.1.12   

 מחזור אשפה דרים טכניים, מרכז וח ות לרבות תקשורתכחדרי מער: ףתרכוש משו ת שהינם ם של הבי ם וחלקים נוספי מיתקני  9.1.13   

  מכר. ה יותותף בתוכנש משורכמסומנים כהורט בפרקים אחרים במפרט זה, כמפני אשפה וומתק    

 

 שותף: וש המשאין להוציאם מהרכ (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 , )מילוט(.מדרגותי /חדר 9.2.1  

 ה טכנית.קומ 9.2.2  

 משותפת.גישה לחניה  9.2.3   

 בי בקומת כניסה. לו  9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 הגג. על (םפיהמשות) ניםמחדר מדרגות אל המיתקנים השו גישה  9.2.6  

 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. 9.2.7  

 . ים()משותפ טכני/יםדר/ים ות או מלובי קומתי לחמדרג גישה מחדר 9.2.8  

 .הגגעל  משותפים יתקניםפוס על ידי מ תה –הגג  חלק 9.2.9  

 .ותמעלי  9.2.10  

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

 חברה כרכוש משותף. ע"י הככל שיוגדרו עט חניות פרטיות, חדרים טכניים וחלקים ון למקומות חני : חראק חל 9.2.12  

 

 ת משותף בי  9.3 

 ף או בבית  מוכר דירה בבית משותחוק המכר דירות(, ה –)להלן  1974 – ד"דירות(, התשל)וק המכר לח 6עיף בהתאם לס )א(  

 של התקנון המצוי    להחיל על הבית מבטל או משנה הוראהדעתו בית או שבעל ה חלוהתקנון ש  המיועד להירשם כבית משותף     

 ין; ואלה העניינים:אותו עני פרטים על המכר ף לחוזהררט או לצכלול במפ, חייב לם המנויים להלןענייניהמתייחסת לעניין מן ה    

 ף;מהרכוש המשות הוצאת חלק  (1)    

 לדירה; מוד צה  כוש המשותף שיעורו של החלק בר (2)   

 בקשר אליו; יבים שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחו  (3)   

 ף; ית המשות ניהול הבת החלטות בדבר רי קבלסד (4)   

 רות; )א( לחוק המכר די3ף צו בדרך האמור בסעיר שקבע שר השיכון בכל עניין אח (5)   

 ( יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב טן )אבסעיף  ק  וייםנהמ מהעניינים וכר שלא מסר פרטים על עניין מ )ב(  

   המשותף. על הבית ו עניין יחולו בי אות ראות התקנון המצוי לגשהו    
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 ד לדירה: ברכוש המשותף הצמו  עורו של החלקי ש 9.4

 של כל  לשטח ( 5ף רק א' סעיזה פ כררט במפרט מ)כהגדרתה ואופן חישובה כמפו ין שטח הדירהב ככל האפשר ליחס שביהיה קרו 

 שיקול דעת  ידרש לפיכפי שי ,ת המשותף שור ברישום הביאחר הקביחס זה או בכל פרט  תיקון, זאת בכפוף לכל יחידות הדיור בבניין  

 חים טהשחו בחשבון ה בבית ברכוש המשותף לא יילקקה של כל דירת מוסמכת. בחישוב חלידרש על ידי כל רשומוכר ו/או כפי שיה  

 (.6רה )כהגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף ם לדי הצמודי  

 

 :לטות בדבר ניהול הביתלת החסדרי קב 9.5

 . 1969 -שכ"טרקעין התבחוק המקה על פי הקבוע יהי 

 

 :אליו ותים המחויבים בקשר הבית המשותף ובשיר ר ההשתתפות בהוצאותשיעו  9.6

 תאם לתקנון שירשם, עם רישום הבית המשותף. ת ובהת המוסמכו שויורה  אם לדרישותהמכר ו/או בהתלהוראות הסכם  בהתאם 

 

 המשותף(:שיוחזרו לרכוש או /)ו וצאים מהרכוש המשותף ים המהחלק 9.7

 המצ"ב  ים בתוכניות חים הבאים אשר מסומנ מהרכוש המשותף השט יוצאו, בהסכםין זה מהאמור בעני עבלי לגרומ      

   סכם המכר.ו בהא ו/מפרט המכר ו/או מצוינים ב      

 של החברה. קביעתהרות בבית המשותף לפי ו לדיות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדעמד .א

השטחים  תה של החברה. וכן כלית המשותף לפי קביעויוצמדו לדירות שבברכוש המשותף ה יוצאו מ המרתף  מתסנים בקוהמח .ב

 ותף. הבית המש  ישוםרד כרו עד מועאו מהרכוש המשותף ואשר לא נמשהוצ

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

  .משותף מוצא מהרכוש ה השנאים חדר  .ד

  .מוכרתשבבעלות ה חסנים לתאיוצמדו החניות והמ או המחסנים לדירות,החניות ו/כל  א יוצמדוהמשותף ל ום הבית ככל שבעת ריש .ה

 

 

 _ ___________    ____________   _______ ___ _ ____ ___ 

 החברה /חתימת המוכר     תאריך          תימת הקונה ח         

 

 

 יםנספח
 

 שותף. הבית המ  ולנציגותשיועברו לקונה וספים מסמכים נ נספח א' 
 . לליותהערות כ ח ב' פנס

 בלאות זיכויים. נספח ג'   ט
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 עלי הדירות גות בונה ולנצינוספים שיועברו לקמסמכים  – 'נספח א 

 

 ל המפרט:כניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד שתו 10.1  

 דירה. הות( של י יצונ)חות כלליות ר ומידידות של כל חדמהכוללת  1:50 -לא קטן מ  בקנה מידה דירהכנית הת 10.1.1   

 בקומה.  משותף הן הרכוש הכוללת סימו  1:100 -ן מהדירה בקנה מידה לא קט ומה בה נמצאתתכנית הק  10.1.2   

 . בקומהשותף ש המן הרכוהכוללת סימו 1:100 -מית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן תכנ 10.1.3   

 שותף  מון הרכוש המ הכוללת סי 1:100 -מ ה מידה לא קטן נף בק רתת; קומות ממפולשו כניסה/ קומות ות קומת תכני 10.1.4   

 . 1:200ה דמיום מוקטן לקנה  בציל ניתן לצרף מדים; תכניות אלו ושטחים דירתיים מוצ   

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

משותפת   חצרן הכוללת סימו 1:250 יה בקנה מידהיתר בנ בלת הקומית לקלרשות הממגרש כפי שהוגשה תכנית ה 10.1.6   

 צמודות.  וגינות

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פיש למסור , שירמות ולחומרי הגיורכהמעלכל  ימושוש  הוראות תחזוקה בעת מסירת הדירה יינתנו 10.2  

 עניין: חוק המכר דירות ב   

 ורם. הדירה על גימ  כל רכיבישוטפות לתחזוקת  פעולות )א(   

   רכות מיזוג אוויר,מעמערכות בטיחות, ירה לרבות המותקנות בד השירות עת של מערכותת ותחזוקה מונלכול תחזוקה )ב(   

 ה.באל אוצקטרומכניות וכי ות אלמערכ   

 . נדרשותוטפות ותקופתיות, אם  תדירות ואפיון ביקורות ש )ג(   

 שר. מספר טלפון ליצירת קספק ו ות יצרן/מות שם בדירה, לרבתקנימו יוד ומערכות היות של צטכני ותעודות אחר מפרט  )ד(   

 

 של המערכות וחומרי הגימור של  קה תחזו ותתכנית והורא  ( 1) ייןה בבנאשונלו נמסרת הדירה הרהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר  10.3  

 עניין: בר דירות  המכפי חוק  ות עלכל דין לרבאם לור בהתהבניין שיש חובה למס  

 יין על גימורם. כל רכיבי הבנ תחזוקות שוטפות לתפעול ()א   

 מערכות מיזוג   יות,למעערכות בטיחות, מבות בבניין לרהשירות המותקנות  ללת ותחזוקה מונעת של מערכותתחזוקה כו ב()   

 באלה.וצא לקטרו מכניות וכיאוויר, מערכות א   

 דרשות. אם נ קופתיות,וטפות ותאפיון ביקורות שותדירות  ג()   

 שר. פר טלפון ליצירת קה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומסמותקנים במבנת של ציוד ומערכות הותעודות אחריו  טכנימפרט  )ד(  

 יה. מיליפקסומספר  טלפון בניין, המערכות והפיתוח לרבות מספרשל ה יםמת צוות המתכננרשי ()ה   

 רכות בטיחות  ל ותקשורת, מעמחש, לציה סניטריתאינסט ות בלבד שלותפ רכות המש( למעAS MADEות )תכניות עד )ו(   

 האמור  ירה דה ולפיה על רוכש בכתב רים הנחיהיצרף למסמכים האמוהמוכר  כניות במבנה ובפיתוח.רכות אלקטרומומע   

 יה.ונה( מיד עם מינוראשונה שתמת )ההדירו ית או הקבועה של בעלילמסור אותם לנציגות הזמנ   

 

 

 או החברה  לעיל, יר 10.3כמפורט בסעיף  חומרי הגימורתחזוקה של המערכות ו ניות והוראות כהתו  לקבל לידיו ןהראשו סרב הרוכש (1)  

 על  ול )באם תפניה  או חב'לרבות נציגות הבית ו/ית למוסרם בכל זמן לרוכש/ים אחרים רשא אתהשות כן. החברה  תה לעחובב עמדה כ      

 (. בבניין      
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 ות כלליות ואזהרהערות   –נספח ב' 

 בנה ולדירה רות כלליות למעה

 

   .ישראלי,ון והבניה והתקן ה יהיו לפי דרישות תקנות התכנ  רים והמלאכותהמוצ כל .1

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

  תנטנוא  ומיתקני( מ"אק) משותפת לקליטה אנטנות ימיתקנ: 799 י"ת,  ישראלי תקן לפי, החובה שידורי לקליטת טנותלאנ מיתקן יותקן  בבניין .3

 (.א"אק) ווידואליתאינדי  לקליטה

 שבכל המבטיח אחר דרהס םי קי אם החובה דורישי  טתלקלי טנותלאנ  מיתקן התקנת מחובת החברהאת  לפטור רשאיתת מיהמקו וועדהה .4

מק  ולע המתאימה צמחיה רק  וללשת יש  בנויות תקרות למע הממוקמות ינותגבו בחצרות .תשלום בלא  חובה שידורי לקלוט ניתן יהיה דירה

כוסו  י ורמ כא ג, גז וכו'יזורת, משמל, תקשוכגון: מים, ביוב, ח מערכות האיטום בשכבות גיעהפ למניעת, ( ס"מ-----אדמת הגן ) המתוכנן של

 . הן עוברות ו/או גובה החלל בהןשנו את צורת בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וי

וכן התחמצנות מינרלים )ברזל(   ,"עיניים" ם,לי מרקם, גוון, גידיבדיות כגון: העת טביתכנו תופעו לתקנים, בכפוף ויפוי וח  ריצוף באבן טבעית, ב .5

 .י המקצועלכללות ל בכפוף לדרישו הכ דהמוי חלוד ת בכתמיםומתבטאה

 ינותבוצע קיטום פלים לא ישיפו ת ו/אופוי קירובחי. ם הישראלייםנדרש בתקני במידות לא פחות מה  וחים )פוגות(בחיפוי ובריצוף יעשו מרו  .6

 .)גרונגים(

 רכותעמ , כבלים, לצורך, בזקברת החשמלו/או המגרש, לחרה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה אם תידרש החבניעת ספק יודגש כי בלמ .7

בזכות ו שה, כןרך גילצו ןי קני הבנילרבות שימוש במת ישה חופשיתונה מתחייב לאפשר גם סמוכים, הקהמשמשות הבניין ו/או בניינים אחרי 

 ם אלו. ישטח בית בגין תשלום מיסי ועדכמו כן יהיו גופים אלו פטורים ממעבר כבלים. רבות רצועות הקרקע לפול בשטח/ים ליוהט   השימוש

 ות או סגורות. ריזות פתוחיפים או רעילים, באטים ריחות חרלאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולמור חר חל איסו .8

 רה לקונה. טרם נמסרה הדיבעמו ונה או מי מטה ע"י הקבדיר עבודות יבוצעו לא .9

ים כלל הבניין.  משרתה,  י צנרת ואוורורומעברת, קורות  ו תקרות מונמכויכול שיהי   רכשו ע"י הדייריםשי  ,ככל שקיימים()  במחסנים .10

 .בתפקודבשימוש וובאופן שלא יפגע  סנים בלבדונפרד למח ש המשותף תעשה  מהרכו הזנת החשמל למחסנים

אך לא   פרעה, מקטינים החלל ועלולים ליצור התליית כביסה  יר באם יותקנו באזורח' מיזוג האוויים ו דוד המים החמשל    מםקומי  .11

 רט.ע במפת מן הקבופחו

 עומדת בדרישותהם מת הרעש שלק ביחידות עיבוי שריעשה שימוש ר ו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, ותקני ו  באם יסופקו .12

 עים. ומפג לרעשיםהתקנות 

  הקונהובאו ע"י יזרים כלשהם שיפריטים או אבמו לחומרי הבניין, ק כלשהו שיגרזלאובדן, מחסור או נאחריות כלשהי   חראיכר לא יהיה אהמו .13

  פריטיםה,עבודה רים ו/או ביצוע הלטיב החומ ריות בגין אלה כוללכל האח ,מכן ת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחרוזא ,יןלדירה או לבני

 .על הקונה בלבד תחולתוספות הנ"ל יזרים והוהאב

על מנת   וזאת  נהדירה לרשות הקומדת הות מעת העש השנים הראשונהמוגן, באופן תכוף לפחות בשלו ב לאוורר המרח כי יש חשוב להדגיש .14

 .גןמרחב המושוי השמהם עת הבטון דמה והנמצא בקירופק מבטן האאגרגטים )חצץ(, המוב אלהימצלול לסלק שרידי גז ראדון אשר ע

  ניםמחס , ות, חניותגינ טיים, כגון בשטחים פררים במבנה ואשר יעברו תות כלל הדיי ו מערכות אחרות המשר יוב או צנרת א בחות יתכנו שו .15

 פרויקט. נני ויועצי הספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכת, מוטי ומרפסות פר

ל השייכים לכל '( וכן פתחי ביקורת,וב, ניקוז וכדים, בות צנרות )מיעוברכן וה, יתו החניהמחסן א  אודירה, ה תלתקר  רות ובסמוךקי ברצפה, .16

 ם.  הבניין, ומהווים חלקים משותפי

 צוף זה.לגרום לשקיעות ברי תלבת" עלוליםרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משלו דיאפילים, מעברים ועל שבים כבדים ברכבנסיעה  .17

 תיפגענה.  יות הרוכש לאובכל מקרה זכו ויות.אישור הרש או / ונון אם לצרכי התכקומם בהתה ומיהחניי  ר מקומותכנו שינויים במספית .18

 . םקעיירק למרתפי חניה תת"מ(, מימני )גפהמונעים בגז פחאסורה הכניסה לרכבים  .19

 ם. רתף/יפים במאו משות בשטחים פרטיים (,ימני )גפ"מבגז פחמתקן המופעל ו לאחסן כל מבנוסף חל איסור חמור להתקין ו/א  .20

ות  [, תגברנה הורא 08.12.2016 –  10 למשתכן מהדורהמחייב מחיר  ]מפרט 1ראות נספח ג'להואות המפרט רן הושל סתירה בי במקרה .21

-עיל"( לבין  המפרט ל"ההוראות :)להלןן ו/או המכרז ו הוראות הדי קרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/א, במןכ כמו ף לכל דין.ובכפ ,הנספח

 ראות. נה ההותגבר
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 ים י ות זיכוריכוז טבלא 

 
 רות מיוחדות הע

   08.12.2016 - 10כן מהדורה למשת ירוי והשיכון, מחהבינ  ב של משרדבמפרט המחייהנדרשים אלו הינם אך ורק  זיכויים ריכוז .1

 מ.  כוללים מע" אינם לעיל ים ם הנקוב המחירי .2

 :  מקרא

 יחידה.   -יח'

 רובע.  מטר מ  -רמ"

  ך.  מטר אור  -מ"א

 ור+ עבודה.  לבן+ חומר שח ר חומ -קומפלט

 .  פריט אחד בודד -יטפר

 

 תכולה א נוש
 ערך כללי לזיכוי

  כולל מע"מ 

 רון מטבח א
ודה, חיפוי בגובה  העב  חשט, מעצמו המטבח  ארון 
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 ₪ מ"א  1,000

 מים סוללות ל
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 ₪ ליחידה   200

 ה ₪ ליחיד 75 --- נקודת טלפון 
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 ניסה דלת כ 
 ת שירות למרפס
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 משקוף בפתח.  חובה לבצע
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