
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 למשתכן  מחיר 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש. גר נתיב פרויקטים בע"מ 
 שם החברה 

                      

 10הדורה "ש ממשהב  
 02.11.2021תאריך עדכון:    

 נתיב מודיעין מורשת  שם האתר: 

  
 חדרים  4 מס' חדרים: 

  
 B4 :מדגם דירה  

  
 2 דירה מס': 

  
 3 : 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 מ ,ןבבניי 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'.   

 
 . (1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אור י ת   :1סעיף                
 . (2.1-2.19הגמר )בניין ו 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 
 . היסבכ  תי 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) הירד במתקני קירור/חימום    :4סעיף 
 . (5.1-5.3בדירה, במחסן )סידורי כיבוי אש ובטיחות    :5 יףעס

 . 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  : 7.2סעיף   
 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   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.   : 7.7סעיף   

 (. 8.1-8.7ת )ישתתת  ו כחיבור 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   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.   : 9.4סעיף   
 הבית.    הולבדבר ניהחלטות  לת 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' 
 . הערות כלליות נספח ב' 

 ים. כוייז ת אולבנספח ג'   ט
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 חדרים  4 מס' חדרים:  נתיב מודיעין מורשת  שם האתר: 

 B4 : מדגםדירה   

 2 דירה מס':   

 3 : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ חניה מס':   

 1 ין מס': יבנ   

 1 מס':  מתחם   

 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת" )להלן                                            .ש. גר נתיב פרויקטים בע"מ:  לחוזה בין נספח   

                                               .זת     :  ן י לב   

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

 

       מתאריך:   

 

 פרטי זיהוי     א.
 

   יקבע ע"י הרשות המקומית בהמשך.: 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

 

 ,שינה(המשמש גם כחדר  ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן  ,הורים, חדר שינה ינהחדר ש ,פינת אוכל, בחמט ,דיורר ה, חדכניס  :רהי דב .4

מרפסת שמש  ,)יציאה מחדר דיור( מרפסת שמש מרפסת שירות, חדר רחצה הורים )מקלחת(, ,( אמבטיה) כללי רחצה חדר, פרוזדור

 . (יציאה מחדר שינה הורים)
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   שטח הדירה .5

 : כללים אלה המחושב לפי .רמ" _ _____: אה הו הדירשטח 

 ירה. קירות החוץ של הדהעוברים על פניהם החיצוניים של  השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים )א(

   –ין זה נילע

  שותף טח מן שלבי  בינה השמש,מרפסת הדירה לבין ה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין יד בין הדיר ר המפר קי –" קיר חוץ " (1)

 דירה או תוכנית אחרת.לבין נה בי  ואמה בקו

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

 פני הקיר יכללו את החיפוי.בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  קירני הפ –" ניים של קיר חוץ החיצו פניו " (2)

 סכום שטחי כל המפלסים בדירה.כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה בי גטח להש טיפורשב ווסית יח רב מפלירה בד (ב)

 פקיים;  והאוהמשטחים המשופעים  י של כלל האופק חת בלבד לפי ההיטשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)

 המדרגות. ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט

  1970 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל נות התכנון והבניה בתק רש דלנם ואת ובהםם שגהשטחיק ח ייכללו רוב השטבחיש (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.   –)להלן 

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 סעיף ראה : וש המשותף הצמוד לדירהרכהחלק ב שיעורו של (ה)

 

 :ן בלעדי אופה ברהדי  את םשמשי ו המלדירה אהמוצמדים  נוספיםפירוט שטחים  .6

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

 . _______ מ"ר: חבשט ,אחת מעל בלבד[ ומההנמצא ק רגולה( פ

 ; דת(מהמוצ המקום החני ימוןעם סהחניה  תכנית שטחיף לצר )יש בתכנית המכר.כמצוין  :מקורה מס'חניה  6.2

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

 ן.יא :(3)חבשטמרתף דירתי  6.4

 אין. : טחבשגג מוצמד לדירה  6.5

 אין. : (4)בשטחחצר מוצמדת  6.6

 : שטח(ו)מהות  באופן בלעדי יש לפרטםאת הדירה  משיםו משצמדים אנוספים המו  ורים,חלקים/אז/אם יש שטחים 6.7

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

 

  . החברהית והתקנון המקומ בקומת קרקע, בכפוף לאישור הרשותין בנילוני מכר כשטח משותף חיצות העל שטח המסומן בתוכני  רה:עה

 שולחנות וכסאות, שימשיות וצלונים וכו' בצורה ובמיקום לפי החלטתה.  מוש מסחרי כגון: דוכנים, סגירת חורף,ית לתת שי אה רשתהי 

 

 ם: הערות לחישובי השטחי  

 ים י הקווהכלוא בתוך המצולע הנוצר על יד צפההר חא שט ; שטחה של מרפסת הודירהמרפסת חיצונית ל –" שמש סת מרפ" .1

ל קירות החוץ או המעקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים  יים שנ חיצוהם העל פני העוברים

 במרפסת.

הרקיע כפוף  אורלאו /לשמש ו חשיפתה מידתאשר  ורה בשלמות או בחלקה, מק או/פה וחשו מובהר כי "מרפסת שמש" הכוונה,

 שיש בה כדי להשפיע על לה והן מחוצה  הקרקע ן בתחוםת כלשהי היפיז  נייהכפוף לבהרוחות וב לשושנתלמיקומה בבניין יחסית 

 . שיפת המרפסת לשמשח

רה  ו לבין חלק של דיינ יד בכאשר קיר המחסן מפרקירות; ת שטח ה , הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן בתוספשטחו של מחסן  .2

 יכלל שטח הקיר במלואו. יח משותף  טל בשגוב ר המחסןר; כאשר קישל הקילל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב ייכרת חא

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

אשר קיר  קיר; כק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הל ריכלי חרת לבין חלק של דירה אינו כאשר קיר המרתף מפריד ב

 שטח הקיר במלואו.   ותף ייכללשטח מל בשרתף גובהמ

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

 שטח למעשה.לבין ה המכר
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 ילות:ת קבסטיו  .7

 :ה ממפרט זהכסטיי הן סטיות קבילות ולא יראו אותן הלןת לורטפוהמהסטיות    

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

 ל.לעי 4ה והער 6.6יותר כמפורט בסעיף     

    עשההאבזרים למזרים במפרט ומידות האבוכמויות  ידות בין מ 5%של עד  יעורסטייה בש ב()   

     

 לארי שטרנשיין אדריכלים בע"מ.  "(:האדריכל)"להלן "  רתי ה לההבקשעורך  םש .8

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

 office@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

  .רון משולמי מהנדסים בע"מ   "(:דסהנמה"  ן)להל דלתכנון השלי אחראשם ה .9

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

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

 

 ביזריה תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה וא ב. 

 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את  וחלקים אחרים חרותשינויים בחלוקה פנימית של דירות א כניסהי לאר רשוכהמ    * 

 . תף הבניין או שטחים ברכוש המשו  חזית   

 . הבניה מועד קבלת היתרלפים הרשמי והתקנות, התק שראליין ההתק  לפי דרישות יות יהכולאהמכל המוצרים ו * 

   

 בנייןתיאור ה .1

:  2מתחם ו  1,2.  בניינים :1מתחם שיבנו ע"י החברה בשני מתחמים )ים ניינאחד מתוך חמשה ב מדורג בוה"גם "ין מגור בניי  1.1  

 (.3,4,5 בניינים       

מגורים,  ו/או  ושרות  )המשמשות לחניה משותפות/ברצף  ות תחתונותקומ  ( יש1בניינים )למעט בניין ל מתחת קומת הכניסה   

 קומות למגורים 7-9וללת גם שטחי מסחר, ועוד הכ יין,כניסה לכל בנ/קומת קרקע, עלמו ,(ם בלבדו למגוריא/ו  ותשרו  חניה

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

לפי החלטת אגפי, וירשמו כבית משותף אחד מורכב ו/או רב  ברהת החאו בשלבים, לפי החלט קבילהבניינים יבנו במ   

 כת. ממוסההרשות 

            

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

 ם; למגורידירות  13: 5 בניין ב   

  

 ;בד, הכוונה למגורים בל)*(דירות 

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

 או לכל צורך אחר. 

 

mailto:office@ls-arch.co.il
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 וייעודה של כל קומה   ין ני פירוט הקומות בב – 1טבלה מס'  1.3

 

 :של הקרקע(רפי גופו טמבנה השתנה עקב הניין מ)כינוי הקומות לכל ב לכל הבניינים ברצף/תו משותפ  וקרקע תחתונות מותו ק     

 ור כינוי או תיא

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

יסה  כנה : קומת1בניין 

 ןלבניי

  המוק: 2,3,4בניינים 

 תחתונה

 : קרקע 1בבניין 

 -2: 2בבניין 

 -3: 3בבניין 

 -4: 4בבניין 

--- 

קו אמבו  -וריםג מל  :1יין  נב מתית,  ה 

מדרגות  חדר  לחד  ,מעלית,  רווחת  ר 

 מחסנים, חדר אשפה.  הדיירים, 

מעלית, חדר   קומתית,מבואת   -מסחר

שטחים למסחר )בחלל גבוה(,    מדרגות,

 ה. שפא  חדר

תקשורת,  /שמל פרוזדור, חדר ח  -כללי 

)נמוך ממפלס   )טרפו(חדר שנאים 

  ניותכות טכ מתקנים ומערהקרקע(, פירים, 

לפי דרישת   סחר(מו לא רים ו/)למגו 

   ת.שויו המתכננים והר

מבואה קומתית, מעלית,   :2,3,4 ניםבניי

מתקנים ומערכות  פירים,  חדר מדרגות, 

דרישת  י לפ  )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 . המתכננים והרשויות 

מיסעות,   , חניות אופנועים חניות,  :ליכל

 חים, חשמל למפו  מחסנים, חדר  מעברים,

)למגורים   ותטכני  כותרע ים וממתקנ ים, יר פ

רישת המתכננים  י דלפ  ו/או למסחר(

 והרשויות. 

 

מיקומם הסופי של המתקנים  

והמערכות בקומות השונות יקבע  

 לפי החלטת המתכננים. 

מערכות שונות הממוקמות  ו ן יתכ

  ישרתו גם בניין/ים סמוכים   ניין בב

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 ניין. וישרתו הב

 

 

 

 

 

 

 

 , משטח גזם. ז גבר  ו צ :תוחבפי

 

 

 

 התחתונ 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 תמו ק

)למגורים   טכניות  מתקנים ומערכות פירים, 

נים  המתכנ לפי דרישת   ו/או למסחר(

 ות. והרשוי

לית, חדר  מע  , מבואה קומתית: 5ין יבנ

מתקנים ומערכות  מחסן, פירים, ות,מדרג

לפי דרישת    )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 המתכננים והרשויות. 

ופנועים, מיסעות,  ת איוחנ חניות,  כללי:

  מחסנים, פירים, מתקנים רים,מעב

   )למגורים ו/או למסחר( ות טכניות ערכומ

 . תשויו הרהמתכננים ו דרישת לפי 

: קומת הכניסה  2בניין 

 לבניין

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, קומתית,   גבוה(, מבואהבחלל 

ווחת  חדר לר  מעלית, חדר מדרגות,

מחסנים, חדר   ת,ו לעג רחד ים, ייר הד

   .( גבוה)בחלל  אשפה

שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר   -מסחר

 אשפה )בחלל גבוה(. 

חדר חשמל /תקשורת )בחלל גבוה(,   -כללי 

  )למגורים ומערכות טכניות ם ני מתק פירים, 

ים  לפי דרישת המתכננ ו למסחר(ו/א 

   והרשויות. 

  ית, מת ה קו מבוא, מגורים : 3,4בניינים 

מתקנים   פירים,,  ת ו רגדמ חדר לית,מע 

   גורים ו/או למסחר()למ יות ומערכות טכנ 

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 
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 ור כינוי או תיא

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

  ,מבואה קומתית  גן(,) מגורים : 5בניין 

  מחסן, פירים, ת,מדרגו לית, חדר מע 

)למגורים ו/או   טכניות כות מתקנים ומער

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.   ר(למסח

  , עבריםמיסעות, מ ,חניות  :מסחר

מדרגות,  לית, חדר מע  ,ם דורי זפרו

 . םסני חמ

מאגר מים וחדר משאבות )בחלל   כללי:

גבוה(, חדר חשמל למפוחים, פירים,  

  )למגורים ו/או  ומערכות טכניות  מתקנים 

 שויות. והר  לפי דרישת המתכננים   חר(מס ל

ניסה  : קומת הכ 3בניין 

 לבניין

קומה  : 4,5בניינים 

 תחתונה

 : קרקע 3ין ני בב

 -1 :4 יין בבנ

 -2: 5ניין בב

 2: 4בבניין 

 1: 5 יין בבנ

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים :3בניין 

  פרוזדורים, קומתית,   גבוה(, מבואהבחלל 

  חת וו חדר לר  מעלית, חדר מדרגות,

, חדר  םסני מח חדר עגלות, יירים, הד

   .)בחלל גבוה(  שפהא

שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר   -מסחר

 גבוה(.  )בחלל  אשפה

ל /תקשורת )בחלל גבוה(,  מחש רחד -לי כל

)למגורים   ים ומערכות טכניותקנתמם, פירי 

לפי דרישת המתכננים   ו/או למסחר(

   והרשויות. 

  , יתמבואה קומת , מגורים : 4,5בניינים 

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

)למגורים ו/או   ת מתקנים ומערכות טכניו 

 רשויות. נים והלפי דרישת המתכנ   למסחר(

  ומערכות טכניות  מתקנים  ים, ר פי  :ליכל

לפי דרישת    ו למסחר(ו/א רים )למגו 

 המתכננים והרשויות. 

: קומת הכניסה  4בניין 

 לבניין

 קומה תחתונה : 5בניין 

 קע קר: 4בבניין 

 -1: 5בבניין 
 1 :5בבניין 

  -סה )לובי מבואת כני  -מגורים :4יין נב

  ,ים זדור פרו  קומתית,   גבוה(, מבואהבחלל 

חדר לרווחת   ות,גדר מדר מעלית, ח 

נים, חדר  מחס  ות,חדר עגל הדיירים, 

   .)בחלל גבוה(  אשפה

שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר   -מסחר

 אשפה )בחלל גבוה(. 

(,  )בחלל גבוה ת ורחדר חשמל /תקש  -כללי 

)למגורים   טכניות  ומערכות נים מתק פירים, 

לפי דרישת המתכננים   או למסחר(/ו 

   והרשויות. 

לית,  מע  מתית,ו ה קאמבו , ם מגורי  :5ן בניי

תקשורת,  / מל שר חחד מדרגות, חדר 

)למגורים   מתקנים ומערכות טכניות פירים, 

לפי דרישת המתכננים    ו/או למסחר(

 והרשויות. 

סה  הכני מתקו: 5בניין 

 לבניין
 1: 5בבניין  קע : קר5בבניין 

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים  :5בניין 

  ,ם ורי וזדפר  קומתית,   מבואהגבוה(, בחלל 

  חדר לרווחת  , חדר מדרגות,ליתע מ

מחסנים, חדר   חדר עגלות, ם, ירי הדי 

בחלל גבוה(, מרפסת שמש  ) אשפה

   משותפת.
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 ור כינוי או תיא

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

שטחים    מעלית, חדר מדרגות, -מסחר

  חדר אשפה )בחלל ל גבוה(,חל)בלמסחר 

 ה(.  גבו 

  טכניות  ומערכות מתקנים  פירים,   -כללי 

  שתדרי לפי  )למגורים ו/או למסחר(

   ת.ו והרשויהמתכננים  

 

 :1בבניין 

 כינוי או תיאור 

 הקומ

ומות מתחת/מעל  ק

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- 1 ר מסח /מגורים קומת

בחלל   -ובי ה )למבואת כניס  -מגוריםל

מעלית, חדר   ת,מתי קו  גבוה(, מבואה 

   חדר עגלות.  מדרגות,

  , םורי דפרוז , ה קומתיתואמב -חרמס 

ר  למסחשטחים   מעלית, חדר מדרגות,

 בחלל גבוה(.  )

  מתקנים ומערכות טכניות פירים,   -כללי 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

מהקומה החלל הגבוה מקומת  ק חל

 . קרקע ה

 1 2 קומת מגורים 

, חדר  מעליתה קומתית, , מבואמגורים

  תות טכניומערכו  נים מתק ם, , פירי מדרגות 

ת  לפי דריש רים ו/או למסחר(מגו ל)

 נים והרשויות. תכנהמ

--- 

 3-6 ת מגורים וקומ
2 

 )בכל קומה( 

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  ומערכות טכניות ם ני מתק , פירים, מדרגות 

לפי דרישת   ו למסחר(ו/א  )למגורים 

   ים והרשויות.המתכננ 

--- 

 1 7 קומת מגורים 

ר  ד, חתמעלי, ואה קומתית מב ים, מגור

  ניותטכ   רכותמתקנים ומע , פירים, רגות מד

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

   המתכננים והרשויות.

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
8 1 

, חדר  מעליתה קומתית, מבוא, מגורים

  טכניות  מתקנים ומערכות, פירים, ות מדרג

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

   ת.ים והרשויו המתכננ 

--- 

 ליוןע ג ג

 )ראשי(
--- --- 

מערכות סולאריות, מתקנים  ת, רגו דמחדר 

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות  

למגורים ו/או למסחר(, לפי דרישת  

 . ות ויהמתכננים והרש 

--- 

 מגורים. קומות הכוללות דירות ל במניין הקומות נכללו רק 7 ורים סך הכל קומות למג

 . )הראשי(  כלל הגג העליוןנלא   תומו קין ה ני במ 9 בנייןומות ב סך הכל ק
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 :2 ן ייבבנ

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות וש ימהשסוג 

 2 1 ר סח מ/מגורים קומת

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

ערכות  ומ נים מתק, פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   ו/או למסחר(  םוריג )למ תוי טכנ 

 שויות. והרנים  המתכנ

חלק מהקומה החלל הגבוה מקומת  

 הקרקע. 

 2-4 ת מגורים וקומ
4 

 )בכל קומה( 

,  מעלית ר, דו פרוזמגורים, מבואה קומתית,  

מתקנים ומערכות  ים, , פיר חדר מדרגות

לפי דרישת   ו/או למסחר(ורים  )למג  טכניות

 . רשויות המתכננים וה

--- 

 3 5 ם יגורת מקומ

,  ליתמע  דור, פרוזמגורים, מבואה קומתית,  

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 וז()פנטהא
6 1 

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  יותות טכנמתקנים ומערכ , פירים, מדרגות 

לפי דרישת   חר(ס למ  ו ים ו/א )למגור

 יות. המתכננים והרשו 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

מתקנים  מדרגות, מערכות סולאריות, חדר 

  ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות

(, לפי דרישת  או למסחר/ ו ם  רי למגו 

 ננים והרשויות. המתכ

--- 

 ים. רמגו לדירות ת הכוללות  ק קומו במניין הקומות נכללו ר  7 למגורים  קומות סך הכל 

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

 

 :3בבניין 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  עת לבנייןובהק

ת  מספר דירו

 ומהבק
 הערות סוג השימוש 

 2 1 מסחר /מגורים קומת

  ,עליתור, מפרוזד   מגורים, מבואה קומתית,

מתקנים ומערכות  , פירים, תרגו דחדר מ

לפי דרישת   ורים ו/או למסחר(למג ) ותטכני 

 המתכננים והרשויות. 

חלק מהקומה החלל הגבוה מקומת  

 הקרקע. 

 2-4 ת מגורים וקומ
4 

 )בכל קומה( 

,  פרוזדור, מעליתית,  קומתמגורים, מבואה 

מתקנים ומערכות  , פירים, רגותחדר מד

  תריש ד לפי  (ו/או למסחרם  גורי)למ טכניות

 מתכננים והרשויות. ה

--- 

 3 5 ם וריגת מקומ

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   ר(סחלמ)למגורים ו/או   טכניות

 יות. הרשו המתכננים ו 

--- 

 נה מגורים עליוקומת 

 )פנטהאוז(
6 1 

, חדר  מעלית מגורים, מבואה קומתית,

  מתקנים ומערכות טכניות ים, ר , פי ות מדרג

לפי דרישת   למסחר(  או /ים ו)למגור

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

 ור גנרט מדרגות, מערכות סולאריות,חדר 

ערכות ם וממתקני שותף לכל המגרש(, מ)

יות למגורים ו/או  יות )משותפות/ פרטטכנ 

 והרשויות. ים כננהמת למסחר(, לפי דרישת 

--- 



 
 

 

                       ______ ____ _                                             ____________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 32  תוך מ 10 'עמ 02.11.2021ריך: תא  /  10רה משהב"ש מהדו  - משתכןל מפרט מכר /  ין מורשתודיע מ נתיב   /  טים בע"מק גר נתיב פרוי ש.    /  הבניהמסד לאיכות 

 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  עת לבנייןובהק

ת  מספר דירו

 ומהבק
 הערות סוג השימוש 

 ו רק קומות הכוללות דירות למגורים. כלל ות נבמניין הקומ  8 ומות למגורים ק ל כה ךס

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

 

 :4בבניין 

 כינוי או תיאור 

 הקומ

קומות מתחת/מעל  

 כניסה ת הקומלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 2 1 מסחר /מגורים תמקו

,  פרוזדור, מעליתתית,  קומ ואה מגורים, מב 

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 הרשויות. ו   יםהמתכננ 

בוה מקומת  ל הגחלק מהקומה החל

 הקרקע. 

 2-4 רים קומת מגו
4 

 )בכל קומה( 

,  ליתוזדור, מע רפתית,  מגורים, מבואה קומ 

מתקנים ומערכות  , פירים, רגותדר מדח

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( ותטכני 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 5 קומת מגורים 

,  יתעלמ ר, פרוזדו מגורים, מבואה קומתית,  

ים ומערכות  קנ מת, , פיריםחדר מדרגות

לפי דרישת   למסחר(  ים ו/או )למגור טכניות

 ויות. המתכננים והרש 

--- 

 נה ועלי מגוריםקומת 

 )פנטהאוז(
6 1 

, חדר  מעליתית, ומתאה קמגורים, מבו 

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 ת. המתכננים והרשויו 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ות, מתקנים  מדרגות, מערכות סולאריחדר 

טיות  ניות )משותפות/ פרומערכות טכ

רישת  פי דל (, רו למסחמגורים ו/אל

 המתכננים והרשויות. 

--- 

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

 )הראשי(.  יוןין הקומות לא נכלל הגג העלני במ 11 סך הכל קומות בבניין

 

 :5בבניין 

 יאור או ת כינוי

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 ה יסכנה מתקולמפלס 

 ( )ד ןלבניי הקובעת

מספר דירות  

 בקומה
 ותהער סוג השימוש 

 1 1 מסחר /מגורים קומת

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   מסחר(או לו/ם )למגורי 

 ם והרשויות. כנני המת

ל הגבוה מקומת  חלק מהקומה החל

 הקרקע. 

 2,3 ת מגורים וקומ
3 

 ומה( ל ק)בכ

, חדר  מעליתית, תקומ  ה בואמים, ורמג

  מתקנים ומערכות טכניותם, פירי ,  מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 2 4 קומת מגורים 

, חדר  מעליתה קומתית, מבוא, מגורים

  טכניותמתקנים ומערכות  , פירים, ות מדרג

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 ת. ים והרשויו המתכננ 

--- 
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 יאור או ת כינוי

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 ה יסכנה מתקולמפלס 

 ( )ד ןלבניי הקובעת

מספר דירות  

 בקומה
 ותהער סוג השימוש 

 מגורים עליונה ת מקו

 )פנטהאוז(
5 1 

, חדר  מעליתם, מבואה קומתית, יורמג

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 . ם והרשויות ני כנהמת

--- 

 וןגג עלי

 ראשי()
--- --- 

ולאריות, מתקנים  מערכות ס מדרגות, חדר 

ת  פות/ פרטיו)משות ומערכות טכניות 

למסחר(, לפי דרישת  או / ו ים  ר למגו 

 ויות. הרש ים ו המתכננ 

--- 

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

 )הראשי(.  ל הגג העליוןנכל  במניין הקומות לא 10 ייןבנב  סך הכל קומות

 

  :והבהרות תרו הע

  .הבניה יתראם להיייתכנו שינויים בטבלה בהת (א)

 ין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה  לצייש  לבניין, אחת כניסהמ יותרשיש  המקרב )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 

 :ן בנייבכל   (ראשי ) ףמשות מדרגות דרח 1.4  

  הגג. סללמפ עד נהו תחתה מס קוממפלה מקור: חדר מדרגותאפיון כל  ;1: ל בניין כבהמדרגות  י מספר חדר    

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

 .קעעד למפלס קומת הקר -3

 .נותחת 10: 3,5ינים ני בבות. תחנ 9: 1,2 ניםבבניי :מעליתלפר התחנות סמ; 1: בניין ב המעליות מספר יש; :בניין בכל  מעליות 1.5  

   . תחנות 11: 4בבניין 

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

 לקומת הקרקע. עד -3תף מקומת מר 5בבניין  .2ה הקרקע עד לקומ מקומת 1ן יי בניש, למסחר. ב :מעליות נוספות  

 . אין מר:עמדת שו  1.6 

 

 ו/או    דיירי הבניין  נציגות  בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"י ית מעלבמובהר כי הכוונה  –שבת"   עליתמ"   ( )*                       

 . 1969-עין תשכ"טבחוק  המקרק' ז  59בהתאם לסעיף  חב' הניהול         

 

 : (ין )בכל בני  רמגחומרי הבניין ועבודות  .2

 

 , ילהבשילוב רג: מתועשת וטת הבניהי ש; דלהש נדסיות מהתכנ  לפי :ן שלד הבניי           2.1

 ;  השלד שובי מהנדסחיי  : לפעובי  .םו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיי בטון מזוין :חומר: ת קומת קרקערצפה ותקר         2.2

   .1לק ח 1004לי מס' ן ישראלפי תק  :בידוד אקוסטי   .1045 ס'ישראל מ  לפי תקן :תרמי בידוד                 

 ד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.  נג  יהיהריצוף בניין המגורים          

   .1045מס'  לפי תקן ישראלי :דוד תרמי י ב; דהשל לפי חישובי מהנדס בי:ו ע .: בטון מזויןחומר: רצפה ותקרה קומתית         2.3

   .1ק לח 1004שראלי מס' י תקן לפי :בידוד אקוסטי           

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

   .1045שראלי מס' קן ילפי ת :בידוד תרמי  .יועץה  ותלפי הנחי  :שיפועי ניקוז ואיטום   

או בלוק   ון,י בטנה לדירות, בלוקובצד הפו החוץ קיר מית שלבדופן פני מתועש,באם מכלול  . מתועשת בשילוב רגילה  :חוץ  קירות 2.5

 :  1045ישראלי מס'   לפי תקן :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי תאי   
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 הישראלי.  תקן  ירוק" של מכון התקנים "תו  וקירות פנים יהיו בעלי  תרו תקצבעי                   

 : גימור קירות חוץ  2.6

 בהיתר הבניה.  איםהתנ  לפי . הכלאו אבן מלאכותיתו/  תיטבע אבן: י עיקר  וי,יפ צ/פוי י ח 2.6.1

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

 ת. ם הרשות המקומיויים בתאום עהציפ וחלוקת  , גווןלשנות סוגי שא : האדריכל יהיה רחיפוי אחר 2.6.3

 

 ולב, לפי ש מ אוו/  איטונג(כגון או בלוק תאי )ו/  טוןבקי בלואו ין ו/ זו מ בטון:  חומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

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

 .להאדריכלפי תכנון גובה  וק ו/או משולב לפי תכנון המהנדס,ו/או בל: בטון חומר וגובה: כל שיש(ת )כמרפסו קיר הפרדה בין  

 : (ין )בכל בני  ראשי  מדרגותחדר  2.8

ות  רגמדהבידוד האקוסטי לחדרי ה ;לפי חישובי המהנדס עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: קירות מעטפת 2.8.1  

 ן.ות כל די הוראפי  והמעלית יבוצע על

"  ירוק בעל "תו תקן ,י עד לתקרהקרילאבע צטיח ו ת הריצוף +כדוגמ חיפוי בשיפולים )פנלים(: חומר: רות פניםגימור קי  2.8.2 

 טעם מכון התקנים. מ

  ם. ן התקניכומ ירוק" מטעם בעל "תו תקן וסיד סינטטי שכבות 2: טיח חומר: גימור תקרה. תקרה :עד לגובה  

דרישות אם לתבה ,(בןט לצמנ)טראצו לן או מאבן נסורה או גרניט פורצ המגורים יהיו מדרגות בניין :ופודסטים גותמדר      2.8.3 

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

 החלקה. 

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

   ת.המדרגו חדרבאמצעות : עליה לגג 2.8.5 

  : (ין )בכל בני קומתית (ובי לאה )בו מ 2.9

, לןגימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצ: חומר: מבואה קומתית פניםות קיר גימור 

 ה.בע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(  עד לתקרהחיפוי הקשיח יבוצע טיח וצ מעל עד לגובה משקופי הדלתות,

 ה של תקרה מונמכת לא יבוצע טיח מעל תקרה זו(.  מקר)ב "סיד סינטטי "בעל תו תקן ירוק +יח ט: חומר: ר תקרהמוגי  

 אבן נסורה או גרניט פורצלן. : ריצוף 

 :(ין )בכל בני  שיתרא סהני מבואה )לובי( כ 2.10

על החיפוי  ה, מסכניהף דלת לגובה משקוות עד ה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחאו קרמיק אבן נסורה: חומר: ניםירות פק ורימג

   אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(.בע ח וצהקשיח יבוצע טי

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

העומדים בתקן  ו מ"ר,  0.64-יפחת מהבודד לא  האריח ריחים מסוג גרניט פורצלן. שטח)שיש( או אאבן נסורה  :חומר: ריצוף

 .  החלקהעת למניהישראלי 

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

 ומית. ות המק ומואר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרש  ין יותקן מספר בניין חיצוניהבני

בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון צבוע פנים או בבטון ח יט : הגימור קירות חני : ניה מקורהח רגמ תעבודו  2.11

    מטעם מכון התקנים. רוק"ין סינטטי, בעל "תו תקן י בלמב: בטון צבוע חומר: גימור תקרההתקנים.  

 ה.משתלבת, לפי החלטת החבר אבןב וא קלמוח וןבבט יעשה תהחניו או המרתף  רצפת גימור: מקורה ת חניהר רצפגימו 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

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

בחדר  :גימור תקרה. (חשמל, מים וכו' נותארו  )למעט גומחות,פוליסיד, גמת צבוע בצבע סינטטי דו: טיח ותגימור קיר 

סינטטי. כל הצבעים,  בטון צבוע בצבע   –. בחדרים טכניים ולבש ו מו/א  ו/או תקרת משנה סינטטי בעצבע וצבטיח  -לותים/עגאופני 

 בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.  

 . או משולבאו פורצלן ו טראצו קה א: אריחי קרמי גימור רצפה              

 כל דין.  בהתאם לדרישות לן(,צפור  )גרניטה בקרמיקה ות יעשעבודות גמר של הרצפה והקיר חדר אשפה: 
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  :רותעה

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

    .למניעת החלקה 2279 ראלי היש בהתאם לדרישות התקן ד החלקה ה נגיהי  ות ובשטחים המשותפים(רדי )ב בניין בריצוף . 2

 

 פתיחה חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר שמן.  יניום מזוגגת, בעלתאלומ דלת : יש,ן בנייכל לה כניסת דל 2.13

(,  ת הרשויות והיתר הבניהדרישולפי  אלומיניום מזוגגאו   תכת)מת עפ"י תכני .1בבניין  : ישין ינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה   

   לחצר/חניה חיצונית. אה/כניסהביצי 

 אש, כולל מחזיר שמן.   תלתוד: רגותת חדר מדתו דל 2.14

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

  אין. :קומתי  י ובל דלתות 2.15

 .: ישםתפי ו מש קיםוחל חדרים ,םכניי ים ט/חדר חניות,  ,ותתי בואות קומת, מרגו דמ  , לובי, חדרן לבנייבכניסה , רהתאו  2.16

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

   .רגותהמד להדלקת  אור בחדר                 

  האדריכל. חירתבלבד(  בגוון לפי בוני צהחי )בחלקםציפוי אחר ור או פח מכופף צבוע בתנ :חומר :ומים , גזחשמלארונות דלתות ל 2.17

ונה נפרד לכל מ נתאו לחילופין התק  ,משותף נפרדלמונה  יחוברו הזנות החשמל של כל המחסנים :דירתייםתאורה במחסנים      2.18

   .המוכר טתהחל עפ"יהדירתי אליו משויך המחסן ה נלמו או מחסן,  

   הבניין/ים לפישל  רכת החשמל של הרכוש המשותף הזנה ממע : יש.תפותמשו  תניו כלקטרומלמערכות או אורה תלחיבור חשמל     2.19

ין הסמוך וישרתו גם בבני ניין הסמוך ו/או ימוקמו בבו החשמל )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמ תכנון מהנדס   

 השונות(.  לאישור הרשויותפוף , בכהבניין 

 

 פרטי זיהוי(  –א'  ק בפר לאמור ףירה )בנוסהד אורתי  .3

 

 גובה הדירה*:  3.1 

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

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

 ;מ' 2.05 -לא פחות מ: )באם נרכש(רתי *גובה מחסן די   

 מ';  2.05 -ת מלא פחו: *גובה חניה מקורה )באם נרכשה(  

 

 ות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי למעט תחת קורות, מערכ: ההער* 

 ין. ל פי דוע עת מן הגובה המינימלי הקבפח י הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא  

 

 

 ה.תאו  םהמשמשי דים לה או המוצמ בדירה ובשטחים רים וגימוריםרשימת חד – 2ס' מלה טב 3.2 

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

 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

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

 )בס"מ( 

 ( 4)י וחיפו (3)ריצוף
 מידות אריחים )בס"מ( 

 צוף יר
מ"א  מחיר לזיכוי למ"ר/  

 ים חדשים בשקל
 הערות 

 כניסה 
 ןבלוקי בטו  בטון,

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

 חדר דיור 
 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 ה עבוד לכל אורך משטח ה

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

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

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
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 ( 1)חומר קירות תיאור 

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

 )בס"מ( 

 ( 4)י וחיפו (3)ריצוף
 מידות אריחים )בס"מ( 

 צוף יר
מ"א  מחיר לזיכוי למ"ר/  

 ים חדשים בשקל
 הערות 

 ר פרוזדו 
 בלוקי בטון   בטון,

 (1) 
 . רות בהמשךבהע פרוטה רא ן אי ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ר שינה הורים ד ח 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 . משךהת ב ו ט בהערראה פרו ן יא ( 3) ראה ( 2) ראה

 חדר רחצה הורים 
 )מקלחת( 

 בלוקי בטון בטון,
 (1) 

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

 ים. מטעם מכון התקנוק" קן ירת  תו "
 . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה 

 ה שינ   חדר 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

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

 י חדר רחצה כלל 
 יה( אמבט ) 

 בלוקי בטון בטון,
 (1) 

  משקוף הדלת חיפוי קירות לגובה   אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
בעל  בע אקרילי יח + צלפחות. ומעל ט

 ק" מטעם מכון התקנים. ירו   ן תק  ו "ת
 --- ( 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  ו פס ר מ 
 בטוןי וקבל  בטון,

 (1) 
 . 2.6יף עה ס רא  וני קיר חיצציפוי חיפוי/ אין  ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 

 ה גם פרוט בהערות בהמשך. רא

 מסתור כביסה 
 בטוןבלוקי  בטון,

 (1) 
 3.4ראה סעיף  אין  אין ( 2) ראה

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

   ןו טבלוקי ב  בטון,
 (1) 

ע  ב צקירות גימור  .טיח 
רילי. גימור תקרה סיד  קא

 סינטטי.  

 ( 5)גרניט פורצלן 

 . שךות בהמראה פרוט בהער אין 

 בלןקזם/י רת החי לב 

 
 

 לטבלה: והבהרות הערות 
 

ה, ניתן  כאלו היככל שי -למחצה  בלוק תאי )בדופן פנים של קירות מתועשים/מתועשיםבטון/בלוקי בטון/קירות חוץ:  :ותחומר קיר  ( 1)

:  1045 ת"יבלרבות הרלוונטית תקינה חות גבס, או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בקירות אלו תהיה עשויה מלושל  שמעטפת הפנים

  לרחצה בכ  בחדרי )חלוקה פנימית(: יהיו מ: בטון/בלוקי בטון/בלוקי בטון תאי/בלוקי גבס. פניםבידוד תרמי של בנייני מגורים(. קירות ה

 בלוקי בטון". י היצרן "כעמידים למים" או מם ע"הקירות בבלוקים המוגדרי נויבמקרה 

 : לבן. גוון  העורף.קוד בממ"ד לפי הנחיות פ .ישות התקנים הרלוונטיםדרו  דסנהמהון תכנלפי   ליריע אק+ צב: טיח גמר קירות ( 2)

 בס.ות אלו יעשו מלוחות גקיר ל ש ת הפניםכן שמעטפבאם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או מתועשת למחצה, ית

 . ןלב :גוון  .יד סינטטיסביעה בצ  .תכנון המהנדס/טיח גבס/ בגר/ או משולב, לפי  רגיל : טיחמר תקרותג

 .  אקריליי(: צבע חיפו)בתחום ללא רחצה דרי בחגמר קירות 

 . קנים הישראלי מכון הת כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם

רת י וף לבח סוגי ריצ  . R-9קה נגדות להחל ת התתקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגודרישות ה  2279ת ת"י רישוסוג א'. העומד בד :ריצוף ( 3) 

, גרניט קים שבהם יבחר המוכר, ובהתאם למפורט להלן: אריחים מסוג טראצו, שיש כמה אפשרויות שיציג המוכר ו/או הספ מתוך    קונה ה 

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

בכל הדירה למעט פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה  במידה חלופית אחת נוספת.    ן וכ   . ס"מ   45/45,  ס"מ 

   ת.חדרי רחצה ומרפסו

ות ובדרגת התנגדות ונטיות התקינה והחקיקה הרלוודריש  2279ת"י    ישות . העומד בדרסוג א'  :ת שרותפסמר  /בחדרי רחצהריצוף  - 

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

דרגת מניעת ההחלקה   . לפי האמור לעיל   ר יי לדת  דרות והדוגמאות המוצגו הס ך  מידות האריחים ייקבעו מתו   ניטרלי.  -ר  מהן היא בגוון בהי 

   שיבחר על ידה.   שתציג החברה או הספק, דוגמא/גוון/מידה,  סוג/ מ  אחת מתעשה   הרוכש   ירת ח ב   לו. איה פחותה מהנדרש לחדרים א תהל 

טרלי. ני  -היר  ות שאחת מהן היא בגוון ב פחל   דוגמאות  3  -סדרות של ריצוף ו   4מבין    ת הרוכש לבחירא'.  סוג   :ת שמשו ריצוף במרפס  -

  ובדרגת גודלם ליצירת שיפועי ניקוז,ב מיםיהמתא, וי מלבנים(ות )דמלפחות, או גם אריחים במידות אחרות נוספ ס"מ   33/33במידות  
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  ותומ)במק הספק, שיבחר על ידה.ממבחר שתציג החברה או  תעשה    בחירת הרוכש   ההחלקה שאינה פחותה לריצוף חשוף לגשם.

 ים(. קשיח, אין צורך בשיפול יפוישבהם קיר החוץ מחופה בח

 פורטות. ת המורוי שהאפין ג לקונה מבו להציבכוונת חיפויהמוכר יבחר אילו סוגי  ( 4)

-ניטרלי. במידות כ  –ונים שאחת מהן היא בגוון בהיר  דוגמאות/גו  3מבין לפחות    ת הרוכש . לבחיר-א'. קרמיקה   סוג  :חצהר י בחדר  חיפוי   

וף קו משקובה עד ג ,. בחדרי רחצהירת הקונה ללא שינוי מהמחירמידות לבחקה בבקרמי ותי קירחיפו )  ס"מ.   30/60-ס"מ או כ   25/33

 מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע אקרילי(. מ'.  1.50ד גובה י בחדר שירותים עפויח. תהדל

ינוי  כל שס"מ ללא  33/33, מ ס"   20/50במידות נוספות    כן ו  בהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחים המידות דומות למפרט 

ירות. הקירות, הרצפות והנקזים  קה זהה לגמר הקקרמי   פוייסטי וחבידוד אקו ת כולללצנרת גלויה תבוצע סיגרה מובני במחיר הדירה.

 כים. בניין/חדרים סמוי לקלמניעת מעבר מים לח םראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטייבאזורים רטובים יאטמו לפי הו

 ניטרלי.  –בהיר  וון  ג א ב ימהן ה   וונים שאחת מאות/גדוג  3סוג א'. לבחירת הרוכש מבין לפחות    -  קרמיקה  ירות חיפוי ק :מטבחבוי חיפ

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

 ו יבו בקהתנור וסב  מאחורי חיפוי קירות תואם   BIכאשר התנור אינו ביחידת    ון. תחת ודה )מעל ארון העב   "מ לפחות לכל אורך משטח ס   60

 קירות: טיח + צבע אקרילי. מ' מעל הריצוף(. מעל החיפוי וב  1.50הקרמי ועד הרצפה )גובה  יון של החיפוי  העל  ף הס 

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

 

  הערות:

 של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור  אך ורק ממבחר  תעשה וכשרירת ה חיודגש כי ב  ת ספקלמניע –בחירת הרוכש/דייר 

 ו ע"י החברה. שונים, גם מאלו שנבחרמוצרים שונים מספקים 

ולב עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת החזית  ם משיומעקה אלומיניה(  יתר הבנ לא נקבע אחרת בה אם)ב עיצוב מעקות המרפסות  – מעקה

 ם".דיעסומ ם"מעקי 1142ת"י  הנחיותולפי 

 נטים למניעת מעבר מים  ווין ולפי דרישות התקנים הרלות, הרצפות והנקזים באזורים רטובים ייאטמו לפי הוראות כל דהקיר –איטום 

 חדרים סמוכים. / ןלחלקי בניי  

 . ס"מ 2 -כד ע חללים סמוכיםבין ל  ומרפסת שרות, דרי רחצה, ממ"דה, חבכניסה לדיר – סיםהפרשי מפל

 האדריכל. תכנוןלפי  ,וחב(גובה/ר ס"מ 20גובה המותר בתקנות )עד  )מדרגה( עד מונמך/גבהמו יתכן סףגג, /שמש סותפמראה לביצי

 לצנרת גלויה   יב.מהנחיות המפרט המחיפחת כל מקרה לא יבו .הבה המצוין בטבליעשה לגו  ותירגובה חיפוי הק  - קירותציפוי  /חיפוי 

 גמר הקירות. י קרמיקה זהה לחיפו וטי סוד אקו ת כולל בידמובני יבוצע סגירה 

   החלטת החברה. י  לפ ס"מ,    60  -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ   , PVCלומיניום או  יבוצעו פינות מפרופיל א   –פרופיל פינות בחיפוי  

 שהאבן   תהיו לפיהן ,2חלק  5566ת"י  להוראות הבאות מתוךיש לשים לב  -שטח המשותף/פרטי(נו ב ית )ככל שיותקטבע אריחי אבן 

הרצפה עלול  גוון הלוחות או האריחים המשמשים במערכת , כן כמו. גידים והבדלי גוון ומרקם בעי, עלולים להיות בו נימים,ט היא חומר

 . וקה חז ם למטרות ת הנשמרי לוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים  ין ה שוני בגוון ב   היות יכך עשוי ל לוף הזמן, ולפ בח ת  להשתנו 

 ה. צוף בדירע"ג הרי ,פק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברהלמניעת ס - רקהש/הבו ליט

ו/או משולב, לפי תכנון   פלדה אוו/ ן ( עץ ו/או בטורהמכר יחייב בסימון בתוכנית דבשה ככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי ) – , קורה/ותרגולהפ

  האדריכל.

ואזורים   רכותעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למעלמ ס"מ לפחות,  7בה ובג  ף והריצ  מחומרלים( )פנ – שיפולים

 .טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות )גרונג(

  ות.לפח "ממ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(נדרש פוי, וחי  נים לריצוף התקשות לפי דרי – מרווחים )פוגות(

 

 או במסמך אחר  במפרט מכר זה התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה,לגביהם יש  ניםומתק יודצ י הר כ)מוב

 שצורף להסכם הרכישה(.
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 :ארונות 3.3

ר/ חה של הכיוטו נה שלהתק  ר, חיתוך פתח המתאיםרות, מדפים, תושבת לכיומגי לול דלתות,ן יכהארו  ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 .פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה(, הכנה למדיח כלים)כולל:  מובנות רייםילכ ההכנ

. עומק   MDF)סנדוויץ'( או עץ  עץ דיקט. שאר חלקי הארוןמ יהגוף הארון והמדפים יהיו מעץ מעובד )סנדוויץ'(, וגב הארון יה

ס"מ לפחות מעל סף  90 -בודה יהיה כח העטמש  לליון שגובה סף ע ת.לפחוס"מ  60-כ הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה

 ן. ארו ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית ה 10  -של כ הרצפה. בתחתית הארון הגבהה )סוקל( בגובה

 נה". ת פי פתרונותקנו " כל גובהו ולכל עומקו. ביחידות הפינה של הארון יות, לס"מ לפחו 60חב ברו הארון יכלול יחידת מגירות

ואחד בהיר ניטרלי( שיוצגו ע"י  ן לבגוונים לפחות )מהם אחד  5. לבחירת הרוכש מתוך קהיי פורמ: ציפוי חיצוני מתכת.  :תיו די 

 בגוון לבן.מין ו מלו/א  קהי יפורמ: דפיםמר מפנימי וגציפוי י החברה. ידל החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו ע

 ;ראה הערה בהמשך מידות: ( 1)

   ג'ראה נספח  :התחתון ח בהמט ד ארון כוי בעלזי  מחיר  

     

מאבן   ס"מ 2-בעובי לא פחות מ לבחירת הקונה משטח עבודה :: תיאורלכל אורכו  משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון 

ליים  עם שולפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 דרישות ת"יל ונהשווה ערך(, הע ר או)כדוגמת אבן קיס ולימריתפ אוטבעית 

קנט   יותקן המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטחקפם. הארונות בכל הי חזיתלחס יס"מ ב 2הבלטה של ב

  ככל ת המשטחוד בחזיבעי עם התקנה ללא קנט מוגבה יף עדי להשא ליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר )הקונה רע

 . קף המשטחהנדרש כולל אף מים בכל הי

  תחתון, המטבח חלקון אר  לפימידות: 

  3ידו. בחברה/המוכר תציג בפני הקונה  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על מגווןך לבחירת הקונה מתו ן:וגו 

 (.ו בהדבקה ולא לוח בודד אחדיהי בן קיסרהשיש/א תוחו . ל(ה בהיר ניטרלילו יהי א ים)אחד מגוונ גוונים לפחות

  

 אין.: עליון  ארון מטבח 3.3.2 

ארון מטבח תחתון  אמ" 1המוכר יהיה רשאי להמיר עד ומעלה, חדרים  4.5בדירות פי ל תכנון המטבח הספצישות במסיה: הער

 ון מטבח עליון פינתי. אר ר מ"א ארון מטבח עליון. במקרה זה לא יות 2 -ב

 מטבח התחתון.עליון יהיה בהתאם לארון הבח הארון המטציפוי ו נהמב

 הארון יכלול לפחות מדף אחד אחד לכל אורכו. ס"מ לפחות. 30ו עומקוות ח פס"מ ל 75העליון הארון גובהו של 

 

  ללס"מ לפחות. הכו  80 מידות:ב ,תלוי או מונח, פהרסעץ סנדוויץ' או ט תחתון  ארון )כללי(,  רחצה בחדר(: יין אחרים )צארונות  3.3.3

 בכיור. ולב שץ מראו קווס/ שיש/ נילי מחרתות, מדפים, צירי נירוסטה . משטח העבודה אינטגרלד

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

 החברה.

  ח ג'פנס ראה הרחצה:כוי בעד ארון זי ל מחיר

 

               :הערות

 פעמיים מחושבתינה ככל שקיימת )פ הקיר ורך אל דידה. המךאורר מט 5-כמטבח ארונות  כללית של אורך מדידת ( 1) 

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

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

עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח  צוע יוב חבת המטארונו עבור זיכוי במקרה של  ( 2)

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

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

 במקומות דלתות ומדפים, לרבות ,בשלמותו  המטבח ארון  לספק את וכרמה על ,ינםתקלה אלש הונהק ליטהח -

  והזנת חשמל ים וניקוזמ של הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( ניםובהמ ם הכלים החשמליי  להתקנת שיועדו 
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חה נתחברה עד שה ובמו  ה תקבעהקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברבאחריות ור. תחת הכי  דיחלמ

 . וכשת הרא

  

 

 מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

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

חבלי כביסה פלסטיק, באורך מינימלי של  5כולל גלגלות,  צביםינ ם(ממתכת )מגולווני מוטות 2: ה()קטנ מיתקן לתליית כביסה 

 . מטר סה"כ 8 -כולל חבלי כביסה באורך של לא פחות מ ס"מ 120מלי של ינ מי ךבאור ם מתרומן מתקאו  , מס" 160 

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

קיר המבנה, במקום מוצנע ושאינו נצפה בחזיתות   על ן ממתכת מגולוונתמתק במרפסת משמעוסה בחצר או  ביכ מתקן ש"ע לתליית 

 ס"מ. החבלים יהיו   160חבלי כביסה באורך מינימאלי של  5קיר. המתקן יכלול לפחות בע לוומק  בה יצין יהיהמתק המבנה. 

      וניתנים למתיחה. UVת מידים לקרינם, עאיכותיי 

או   מיניוםזרועות, מאלו  3ב )קרוסלה( עם עמוד הכולל לפחות מתקן זה במתקן מסתובמיר א רשאי, עפ"י החלטתו, לה יהר  הדיי 

 יה יציב ומקבוע.ן יההמתק  נת.ו ומגול ממתכת 

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

ת פריטי  הפרעה לתליילהיווצר ולה ל המזגן/ים, במקרה זה עלש וימסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיב חלל : בההער

 . (ב"שהש יות מ)הנח  מיוחדמפרט הכביסה גדולים שלא יפחת מהשטח המצוין ב 

 

   )מידות בס"מ(  רשימת דלתות, חלונות ותריסים בדירה – 3טבלה מס'  3.5

המעברים  דות ון הפתיחה. בכל מקרה, מי יו בכיים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ו ו שינו יתכנ: הערה 

  בהמשך.פות סנו  תהערו ם ניה. ראה גון והבת התכנהחופשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנו  

 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  חהפת
 )גובה/ רוחב(  

עץ ) מרחו
מיניום/  אלו

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
  /כע"כ(

 אחר(  כיס/ נגרר/

כמות ומידת  
  הפתח

 ה/ רוחב( וב)ג

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
  / כע"כ/)ציר
 חר( א / כיס / נגרר 

מידת  כמות ו
  תחפה

 גובה/ רוחב( )

  /חומר )עץ 
ם/  אלומיניו

 אחר(   מתכת/
 חומר שלבים 

ר/  יחה)ציפתג סו
  /נגרר כ.ע.כ/

 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 

1 

 ה ציר רגיל פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

   חדר דיור 

1 

 כ נגרר כ.ע.  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור

 יל חשמלה י גל
 גיבוי ידני לל כו 

300/215 --- 300/215 

--- 

--- --- 

1 

 מזוגג אלומ' 
+   נגרר כ.ע.כ

חלק קבוע  
 תחתון

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור

 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

--- 200/145 200/145 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

   נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 דניי גלילה 

--- 120/115 120/115 

חדר שינה  
 יםהור

1 

 ציר רגילה  עץ

2 

 כ.ע.כ   ררנג ג אלומ' מזוג 

2 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 דניי גלילה 

80/210 120/115 -120/115 

1 

 ציר רגילה  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור

חשמלי  גלילה 
 גיבוי ידניכולל 

80/215 --- 80/215 
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  חהפת
 )גובה/ רוחב(  

עץ ) מרחו
מיניום/  אלו

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
  /כע"כ(

 אחר(  כיס/ נגרר/

כמות ומידת  
  הפתח

 ה/ רוחב( וב)ג

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
  / כע"כ/)ציר
 חר( א / כיס / נגרר 

מידת  כמות ו
  תחפה

 גובה/ רוחב( )

  /חומר )עץ 
ם/  אלומיניו

 אחר(   מתכת/
 חומר שלבים 

ר/  יחה)ציפתג סו
  /נגרר כ.ע.כ/

 כיס/חשמלי/אחר( 

 חדר שינה 

1 

 ה ילציר רג עץ

1 

 כ כ.ע.   ררנג ג אלומ' מזוג 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 גלילה ידני

 120/115 120/115-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  

   רכחד
 (השינ

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
.  ציר )רגילה(

 יחה חוץ פת

1 

 ג אלומ' מזוג 
 כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

70/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  סים, הנגררת/יםתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסי או שף אחת כנ

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

ח. רחצה  
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ילה ציר רג

1 

 מזוגג אלומ' 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

70/210 60/90 --- 

  חצהח. ר
  ליכל

1 
 + עץ 
 ר  או -צוהר/צו 

 לה רגי  ציר

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 כ כ.ע.   ררנג אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

80/210 190/115 --- 

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

 עץ/פח  1
טת  לפי החל

 החברה
 יר רגילה צ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 מפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(.בבטבלה,   צוין ם בפועל רק באם הקיי )

נת קנט פולימרי בתחתית  כללו התקות למים וינה עמיד ובפתיחת ציר רגילה. הדלתות תהיי  23י מס' אלישר  בהתאם לתקן עץ לבודהדלת = עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםפי ל סוג פרופיל:= אלומיניום, '  אלומס"מ לפחות )ראה פרוט יתר בסעיף י' בהמשך(.  7 הגובהדלת ב

 לתוך גומחה )כיס( בקיר,נף ו/או נגררת על כ= כנף  ניגרר כ.ע.כ= רגילה+ משתפלת,  )דרייקיפ( וי ב נטסת )נטוי(, חה משתפל= פתיקיפ פתיחה, 

אלומיניום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי   ה יהיו שלבי התריס עשויים פחהזז : בתריסי גלילה אותריסים ,= כנף בתנועה אנכית הטינגיליו 

ס מ' יורכב ארגז תרי 2.5 רוחב מעלובפתחים ב דר דיורהיה בהתאם למידות הפתח והוראות היצרן. בחי הפח  וגברת. עובילאטימה מ בין השלבים 

   .עלה, באמצעות רצועה ו/או חשמלימ= תריס נגלל כלפי גלילה  ני. ה יד שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומנגנון פתיח םה עגליל

 אור.  ריס המאפשר מעברתה ירגיל( בין שלבמרווח )יותר מ = אורתריס           

 ות/ה"כ הדלתה תתאים לסית בדירובלבד שהכמות הכלל בטבלהשל אחד מחדרים  ראובתיולות להופיע חדרים יכ, משותפים לשני לתות/חלונותד .ב

 . לתפקוד מערכת מיזוג האווירכנה ס"מ כה  3ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עד   תכןבלה. יחלונות המצוינות בט

ות המורכבים משני לוח, לפי דרישות התקן חותיטירגיל/ב( Double Glazing)כפול  זיגוג שקוף  מאלומיניום עם ,)למעט ממ"ד(ווטרינות לונות/ ח .ג

תו   החלונות ורכיביהם יהיו בעלי .ון(או אחר לפי תכנ מ"מ 6עם מרווח אויר בעובי של  ,חותלפמ"מ  4 )זיגוג בעובי ביניהםח אוויר ית עם מרווזכוכ

ידי   תקנו עלובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות יומ  , גלגלים, ידיותצירים ,EPDMואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי תקן 

 לכל תבמסילו. אין :רשתות .ד העורף פקולפי הנחיות , נגרר פלדהכנף אלומיניום מזוגג עם  סוגחלון מיהיה בממ"ד  טעם היצרן.מורשה מ  מתקין

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה נוסף  נתיב יותקן ,לונותהח

 םת גת שירות במטבחים הפונים למרפסוץ, לרבולאוויר החרור ישיר ללא אווירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ש בחדרי -ויר החוץ ורור לאו או  .ד

 ת רפפת כיסוי. וץ לרבוחצויד במאוורר מכני עד לקיר הר מצינו  יבוצע אם איננה סגורה בתריס ו/או בחלון,  
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קבוע  ם בזיגוגם המשולבייתכן פתחי יניום.יועץ האלומ ו/או י תכנון האדריכלפ"פרופיל, גוון, עסוג  .וםעשויים אלומיני מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .רות מסךיו ק ם, ו/אמחסוהמשמש כמעקה/

   ני פתיחה, צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוEPDM, אטמי גומי י זיגוגלביזרים מקוריים, ובכללם: סרגוא יהיו בעלי תו תקןהחלונות ורכיביהם    

   ;צרןהי מטעםמורשה  מתקין ידי על יותקנו ונותחלונעילה. ה   

 יכל. האדר בחירתופה או עמומה )"חלב"( עפ"י קשת טיחותי בזכוכית תותקן  לונות(,באם יש ח) רחצהי רבחד .ו 

 . דרישות כיבוי אש ו   אדריכל ה   ן תכנו י  ועות, לפ או רפפות קב / ו   ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת ת חלון  באמצעו   ה ( יעש ככל שנרכש מחסן )   המחסן   אוורור  .ז 

ערכות  מ, (טלסקופית)פנורמית/ עינית הצצהסף, וי נ ן פנימ סגר בטחו  5044ן ישראל ואמת לתקת רב בריח, ביטחון(לת פלדה ). דניסהדלת כ .ח

מ"מ   1.25בי של נת בעוו ה מגולומשקוף בניה מפלד  .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה ברשת סף מ ,טות"זנעה ו"רוידית מגן צילינדר,  צירים,

 ר. ר לגוון לפי בחירת המוכתנור. גמי ויניל או צביעה בהיו בחיפומשקוף ילפחות. כנף הדלת וה

  בטחון/אש.קע יתכן ויותקנו דלתות קומת קר ברשות הכבאות, בכניסה לדירות לפי הנחיות  .בחירת החברהגוון לפי  וניל,   ציפוי ד"ממ דלת .ט

חוזק,   –קודי היבט תפ שווה ערך בכל אורד וי פלקסבועם מיל לוחות מודבקים על מסגרתעשויה משתי תהיה  כנף הדלת פנים: מכלולי דלתות .י

 , עםאים לעמידות במיםהמת ועשתציפוי חיצוני מפורמייקה או  גמר צבע או. . צירים יותקנו בהתאם לסוג משקוף הדלתראח קיים, אקוסטיקה,

  בעל 23' תאם לתקן ישראלי מסבהת יהיה  קוף הדלמש .צדדים לפחות 3-פה בת )קנט( מצונף הדלבהיקף כ  .ידיות מתכת משני הצדדיםו מנעול 

סיבובי   ת מנעולחבחדרי אמבטיה / מקל ד למים. נתו יהיה עמי. המשקוף לאחר התקאטימה יכולל פסלדלת   ואםבגמר תהלבשות פולימרי או עץ 

ו/או  וצגו על ידי החברה  לבן(, שי אחד מהםגוונים לפחות ) 3מתוך  בחירת הרוכשל וון:ג   דלת.אור, מזוגג בכנף ה-דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צו

 ק/ים שיבחר/ו על ידה. הספ

  בנוסף, .אין לקבוע סורג קבוע, קומה(באמור לשמש את כלל הדיירים   ם)בחרו קומתי המוכרז כפתח חילוץ   בדירהבממ"ד ובפתח  -וץ תח חילפ .יא

 יחה.כיון הפתלרבות סוג הפתיחה וון/תריס, סוג החלשינויים במידות הפתח,  חילוץ יתכנוכפתח  המוסמכותבפתח שיוכרז ע"י הרשויות 

 2 -גבוהים כהממ"ד   ף סף הדלת וריצוחיצונית.  ררת,נג/ה, הנפתחתכניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומ תדל :העורףפיקוד לפי דרישות  .יב

ם  ר מעוגליוג וכן  פתחי אוורויום + זיגאלומינ  כנפיים לפתיחה. חלון 2 ת לכיס ו/אוהנגררושתיים,  ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או

פתח  וליד הקיר ע"ג  (,ף פיקוד העור לפי הנחיות )אויר סינון  מערכת התקנת פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפרוק.  תקאום בדיסחסומי בקוטרים שונים,

הרי   מתקן הסינון,החברה ע"י סופק ש שבאם יודג (.2010ת הג"א מאי )תקנו  יצרן.ידות הכת לפי מהפרעה מקומית. מידות המער רו צתיהאוורור 

כו לכך ע"י שהוסמ םינות ואטימות נוספת ע"י הגורמבדיקת תקי יב ע"י הרוכש, יחירוקו יפלכן קוד העורף, יי פשרו ע"אוונבדקו  ינתו והתקנתו תקש

בפועל בפועל יגבר הביצוע ן הביצוע מכר לביניות המכר ו/או במפרט ההמצוין בתוכה בין של סתיר למניעת ספק יודגש כי בכל מקרה פיקוד העורף.

 רף. והע פיקוד ואם הנחיות מעודכנות שלהת

אביזרים   הצורך בהתקנתעקב , "נטו"מידות פתחים  מבטאות ןאינ ומשוערות בס"מ, בניה דות , הינן מי3' מסהמידות המפורטות בטבלה  – מידות .יג

 ךמס  קירות/דלתות/ חלונות/ויטרינותל מלבני ש ,היקפיים למיניהםפרופילים קופים ומשמסגרות סמויות וכן    סמויים ו/אולבנים כגון: מ משלימים

   קנות התכנון והבניה.  בתנדרש כלפתחים אלו  ממידות/שטח,פחת לא י יםמתקבלבכל מקרה גודל הפתחים ה .)לפי הענין(

 

 .זו(הערות לאחר טבלה גם אה )ר ים בדירהסניטר אה וכליםמתקני תברו  – 4טבלה מס'  3.6 

 
 

 מיתקן
 ום מיק

 מטבח 
 ורים חדר רחצה ה

 לחת()מק
 כללי חדר רחצה

 בטיה( )אמ
 אחר ת שרות סמרפ

 כיור מטבח 
 בודדת/כפולה( )

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

 --- --- --- --- א'  סוג 

 זיכוי ₪  
 
 אין

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

 צה כיור רח

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

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  א'  --- סוג 

 --- --- 'ח גאה נספר אין  --- זיכוי ₪  
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 מיתקן
 ום מיק

 מטבח 
 ורים חדר רחצה ה

 לחת()מק
 כללי חדר רחצה

 בטיה( )אמ
 אחר ת שרות סמרפ

 כיור לנטילת ידיים 

 --- --- --- --- --- מידות )בס"מ( 

 --- --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪  

 ( ב')טיפהוארגז ש אסלה

 

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

 --- --- א'  א'  --- סוג 

 --- --- אין  אין  --- יכוי ₪  ז

 בט/ אמ

 )ב'( מקלחת

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

 ראה בהמשך 
70/170 

 טיה( )אמב
--- --- 

 --- סוג 
 משופע ריצוף 

 מקלחת()
אקרילית  אמבטיה ) א'

 ( אמייל פח מצופהאו 
--- --- 

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪  

ם  סוללה למים קרי 
 ור,כי חמים ל/

 )ד() ה( טחמהמש

 --- --- רח/מערבל פ בל רח/מערפ  פרח דגם 

 --- --- א'  א'  א'  סוג 

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

לאמבטיה למים   סוללה
 )ו( קרים וחמים

 --- --- דגם
  דרך-רב

 ינטרפוץ )א
 )ו(או סוללה( 3דרך   

--- --- 

 --- --- א'  --- --- סוג 

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

חת למים  למקל סוללה 
 )ו( קרים וחמים

 --- דגם
  דרך-רב

 )אינטרפוץ 
 ()וסוללה( או 3דרך   

--- --- --- 

 --- --- --- א'  --- סוג 

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

 --- יש  --- --- --- )ט(כביסה ולניקוזת חיבור מים מכונ

פליטת  וללשרו  ניתבדופן חיצו  4פתח "
לל תריס הגנה , כו כביסה מייבשמ  אדים
 קולת סגירה ומש

 --- יש  --- --- ---

מדיח   רלחיבו ם וניקוז, חיבור למי נה הכ
 )ט(ליםכ

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

 --- --- --- --- אין  ז ניל( )בר למקרר נק' מים

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

 --- --- --- --- --- )הכנה( ב()ייםמ ימוםנקודת גז לח
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 : ותאחרו  טבלהל תערו ה

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

רחצה כיור , בהתקנה שטוחה. נירוסטה / לבחירת הקונה, חומר סילי קוורץ: ס"מ( 80/46ס"מ או כפולה   40/60ודדת במידות )ב חמטב כיור (א)

 תוצרת לפי ס"מ. 40/50-חרס מידות כ: גרלי(ט)באם אינו אינ כיור רחצה רה.החביבחר ע"י ספק, ש/במידות לפי היצרן י )אינטגרלי(:לחנו ש

  .חברה רת ההחלטת החברה לפי בחי

 תוצרת . 1385"י "י תעפ (טרלי 6ל ארוכה שליטר ו 3קצרה של בעל קיבולת הדחה ) דו כמותי חרס,/מונובלוק ארגז שטיפה :ת. מונח: אסלה )ב(

 .הבעל צירי נירוסט כבד  פלסטי( )מושב :כיסוי אסלהלפי החלטת החברה. 

 פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה  , שלד עץ עם ציפויוק היקפימ"מ הומוגני, בעלת חיז 3.5מחומר אקרילי בעובי  תהיה ה:אמבטי 

 מצופה אמאייל. חות לפ מ"מ 2.5י פח בעובילופין מלח. לווןמפרופילי ברזל מג

 לניקוז שיפועים עם  2272 י"ת בדרישות ומדהע בגמר ,דין כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות יפחת  לא המקלחת משטח מקלחת:

 ;המשטח

ית  ת ידעזרם בים/קרימים לחמ)ויסות  דו כמותיבעל מנגנון קרמי  יהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מערבל מיקסר  ת למים חמים וקריםל הסוללוכ )ג( 

ישות התקינה הרלוונטית בארץ, ככול דר דים בכלמלמים חמים העו  סדרות 3מתוך  אחת( יכללו חסכמים, על המוכר להציג לבחירת הקונה

 . 1385"י רישות התשישנה, ועומדת בד

ס"מ   20לפחות ולעומק  ס"מ 25 -כ בגובה קל, פיהכרום ני  בציפוי ,פרח/מערבל: דגם: ח. לקערת מטב)כולל חסכם( ה למים קרים/חמיםסולל )ד(

 נה הרלוונטית בארץ.תקירישות הדלמים חמים העומדים בכל  דרותס 3לבחירת הקונה מתוך  לפחות.

 15 ת ולעומקס"מ לפחו 15 -רך כ באו פיהבציפוי כרום ניקל, ערבל גם: פרח/מ: ד)כולל חסכמים( ר/י רחצהלכיו , סוללה למים קרים/חמים )ה(

 וונטית בארץ.למים חמים העומדים בכל דרישות התקינה הרל  סדרות 3ך מתו ונההק לבחירת לפחות,ס"מ 

ן  טיה וכוי האמבחתית למיל קס מהקיר, הכוללת יציאה תי סוללה למים חמים וקרים, מ :באמבטיה :)כולל חסכמים( מיםם/חקרי  םסוללה למי  (ו) 

 מ לפחות ומזלף.ס" 60כי באורך טלסקופי ומוביל אנט החלקה שרשורי, מתלה מתכוונן, מונור צי  

   כולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוטציפוי כרום ניקל ב. הקירממיקס , דרך( 3אינטרפוץ  -רב דרך )סוללה  -מהקיר דגם:  :למקלחת  

 וטר וראש מקלחת בק ס"מ 30הקיר באורך , זרוע מחילופין ולפי בחירת הדיירף. למזלת ומ לפחוס" 60ך אנכי באור החלקה טלסקופי ומוביל   

 "מ.  ס 15  

 שיוצגו ע"י החברה/קבלן 1385מדת בדרישות ת"י ועוארץ הכשאחת לפחות תוצרת  סדרות 3אמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוך סוללות ה

 . )ככל שידרש( ניל ירזבו לביוב,חיבור  :כוללת להארגז/י שטיפת אסכיורים ו  תהתקנ ( ז) 

 .לבן: קבועותגוון ה (ח)

 וחיבור לקו דלוחין או שפכים.  מים: מים קרים, מים חה כוללתור למכונת כביסהכנת חיב (ט)

 ברז והכנה לחיבור לביוב, ולסיפון קערת המטבח.: ללתם כו י למדיח כל  הכנה  ( י)

ן  הסופיות הינ   ותאלו משוערות, המידהרי  "מ,מצוינות מידות של הכלי בסזר ואביאו תקן ו/ו/או מ  י תברואתי: בכל משבצת שיש בה כלדותי מ ( אי)

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

 ת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה.אחראמר נבאם לא : הכנה לנק' גז (בי)

 . העירונית בטמפרטורה המסופקת מהרשת ם: מימים קרים (גי)

  מניעת החלקהל שעומדים בתקן ישראלי ותקבועלרכוש  יש קבלת החזקה בדירה,וי לאחר במקרה של שינ  -ית/אמבטיה()אגנצה רח קבועות ( די)

  .R-11 -ולא פחות מ

 דה או הכיור.  ו= קרי ברז הממוקם על מישור משטח העב פרח קבוע. ך שרוולמתושלף נראש ברז הנשלף =  ( טו)

  רת ידית אחת. בעז ים,חמ/לקרים ות מים סר( = ויס)מיק מערבל

 לפיית ברז ו/או שניהם.  ים/קרים, לראש מקלחת ו/אויאה, של מים חמ= חלוקת כניסה/יצ ונטרפוץ()א דרך-רב

 לחות/פתחי ניקוז וכו'(. קים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות )ברזים/מ המ ספקתהיש לקחת בחשבון כי מערכת ז( ט)

, שטח תא המקלחת, ר צנרת הדלוחיןם", ללא התאמת קוטדמוי "גשה בדירה( כגון ראש מקלחת החזקלת קב )לאחר ור לעילינוי מהאמ ש

ה בין כמות המים הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניקוז תאמאי ה הקפי מפני גלישת המים, עלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקבומחסום 

 .הברצפ

  גון  צעים מתאימים כלקה, יש לנקוט באממונע הח אמבטיה אינה כוללת חיספוספת השרצכל לחת וכגם למק  בטיה הינו( הואיל והשימוש באמיז)

  דות למניעת החלקה.הדבקת מדבקות המיוע
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  כיבוי לאיתוק זרימת הגז במקרה של נ יכות לחלון ובכלל, יש להשתמש בכיריים הכוללים מנגנון לבסמאים צככל שמיקום הכיריים לבישול נמ (חי)

 ל. בישות הה/ולהב שלרצוני 

 או במסמך אחר  טבלה, במפרט מכר זהין כך בבפועל רק באם צו   ות לעיל יותקנו יש התייחסות בהער ם לגביהם)מובהר כי ציוד ומתקני 

 שצורף להסכם הרכישה(.

 

 (, ברצפה, נייןל הבכלותפים לכן ומש )בחלקם יתתחי ביקורת לקולטני ביוב פצנרת ו: אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך אחר   3.6.1 

 וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(.   )מיקום י כיבוי,יתכן מתזהאינסטלציה.  דסעפ"י החלטת מהנבמיקום וכמות רה, סמוך לתק בקירות או ב  

   בין ודבלי פיקגז וכ רת להעברתוצנ מפוצלו/או יני מרכזי מלפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן , מיקוםמים בקי למחל ארון  

 .  למאיידמיועד המיקום ההמיקום המיועד למעבה, עד   

 הערה:  

 דמוי  ויצרו בליטות טי  ואסט התקנת כיסוי מבודדידרשו(, יתכן ויחייבו ש ככלבוי, )במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי הצורך   

 ,  סמוך לקירות ורצפהבו/או סמוך לקירות ותקרה ב ,או "ספסלים"" עמודים או קורות"  

 פתחי  יתכן וידרשו   ן הבניי רים לגובה בקולטנים העוב מהנדס האינסטלציה  והנחיות י לפי הת"י,לקחת בחשבון כיש  ,בנוסף  

 תחזוקה.  גישה לצרכי  פשראותם ויש לאלחסום אלו , אין  ורתביק י ביצוע פתח  שיידרביקורת, ולכן בדירות בהם   

 

המערכת  ות כל דין. התקנת לפי הורא תהיה אולצת ארית משותפת מסול מערכת באמצעותים חמים לדירות הספקת מ: מיםחימום    3.6.2

 .  ימר(ים )טי ן לחימום המ זמ קוצב לרבות גיבוי חשמלי לדוד המים החמים והתקן 579ית תהיה בהתאם לדרישות תקן ישראלי הסולאר 

פסק הכולל מ זמן )טיימר(י והתקן קוצב חשמלט עזר ית וכולל חימום עם אלמנוד( המחובר למערכת הסולארדל דירה יותקן מכל אגירה )לכ  

 ההפעלה.  מראש את זמני  במאפשר לתכנן 

         ום אחרים, באמצעי חימ ם המיםיעשה חימו, ריתסולא באמצעות מערכתלדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים   

 . יימר(המים )ט זמן לחימום התקן קוצבכן ונם. בעניי  עומדים בתקנים הקיימים שהמים המסופקים באמצעותם דובלב  

עליון   גג או בסמוך להאו ות שיר  תבמקום מוסתר אך נגיש כגון במרפס: מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמיםד( מכל אגירה )דו             

    מהנדס האינסטלציה. תכנון לפי 

 .ת. מכונת כביסהמקלחיה, , אמבט: קערות מטבח ורחצהכליםחיבור מים חמים ל 3.6.3

   אין.  :דלי""ברז    3.6.4

 פי החלטת החברה(.)מיקום ל: יש ים לדירהנה מהכנה למו  3.6.5

 . : פלסטידלוחין  לפי תכנון מהנדס האינסטלציה, ,PPR, S.Pפקסגול, וונת, גולדה מל: פחומר הצינורות: מים חמים וקרים 3.6.6

 .סטי: פלשפכים 

 הגז   ר הספקת הגז ועד נקודתממקובדירה גז  תול צנרהדירה יכל , מחיריש: גז ועד נקודת הגז במטבחור הה ממק רצנרת גז בדי  3.6.7

   .תידיר זהראשית במטבח וכן הכנה למונה ג                    

 : יש. הכנה למונה גז לדירה 3.6.8
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 (ו טבלה זערות לאחר )ראה ה מתקני חשמל ותקשורת – 5 טבלה מס' 3.7
 

 ון, ראה נספח ג'ודות טלפיכוי לנקודות מאור, בית תקע ונקיר זמח
 
 
 

 מיקום 

נקודת 
 מאור 

 תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
 מוגן מים   

 תקע  בית
 במעגל  כוח
 פרדנ

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .פון נק' טל

 נקודות  3 כ"הס

 הערות אחר/

 לדירה  כניסה
 ואה מב או 

1 1 - - - 

 ןלחצ  פעמון+ -
 אינטרקום  -
י  מפסק תאורה ללוב -

 . חדר מדרגותקומתי/
 . חשמל דירתי  לוח -
לל  ארון תקשורת כו  -

   . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה ארון  - 

 דיור  חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1  

 ( זגן מל)
1 

תוספת   -תריס חשמלי 
הפעלת  חשמל לנקודת 

מרפסת   )ראה התריס.
 שמש(. 

 - - - 1 1 ור פרוזד

  3מעל באורך בפרוזדור 
מ' או בפרוזדור הכולל  

ודות  נק 2ר", פניית "
 מחליף.  מאור לפחות + 

 1 מטבח 

6 
)אחד מהם  
כפול, אחד  
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP    ואחד

מהם מוגן  
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 (יד) 1

 תנור( )
- 

מיקום השקעים, בתי  
יה מעל  תקע יהה

ככול  העבודה  משטח 
האפשר ובהתאם  

המטבח יותקנו  לתכנון 
ם  פרדי י כח נ שקע 

 למדיח, לתנור, למקרר 

ה שינ חדר
   םהורי 

1 
)כולל מפסק  

  יףמחל
 (  למנורה

 

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 

אינטרקום )נק'   -
 שמע/דיבור בלבד( 

  רחצה חדר
 הורים 

 חת(ל)מק

1 
 מוגן מים( )

- 1 
1 

  בית תקע )
 ( לתנור

- 

ר  ראה חד -ם חימום מי 
 אמבטיה. 
ן  והיכ  בהעדר חלון
 , שנדרש 

ור  אוורקודה להכנה לנ
 מכני + מפסק. 

 - 1 1 - 3 1 ר שינהחד

 ד/"ממ
 ח. שינה

ורה לפי  מנ
  הנחיות
 רף פיקוד העו 

3 - 1 1 
פיקוד   תקנות לפי 

 העורף

  חדר רחצה
 כללי

 )אמבטיה( 

1 
 ם( י )מוגן מ

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

נור  תקע לתבית 
מן  תקן קוצב ז+ החימום

הכולל מפסק לדוד  
מיקום עפ"י  השמש ב

 ן.  התכנו
והיכן   חלוןעדר בה

 , שנדרש 
ורור  לאוהכנה לנקודה 

 מכני + מפסק. 

 סת שרות מרפ
1 

 ן מים( )מוג
- - 

2 
 מוגן מים 
 סה, )מכונת כבי 

 יבש כביסה(מי 

- - 

 מרפסת
 ( דיור) שמש

1 
 ן( ג)מו 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
כולל תריס חשמלי +  
ה  מפסק + מנגנון פתיח

 ידני. 
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 מיקום 

נקודת 
 מאור 

 תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
 מוגן מים   

 תקע  בית
 במעגל  כוח
 פרדנ

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .פון נק' טל

 נקודות  3 כ"הס

 הערות אחר/

 מרפסת
ח.  ) שמש

 ( נה הוריםשי 

1 
 ן( )מוג

- 
1 
 גן( )מו 

IP44 
- - 

  כולל תריס חשמלי + 
מנגנון פתיחה  מפסק + 

 ידני. 

 מחסן
)ככל 

 ( הוצמדש

1 - 1 - - 

של   צריכת החשמל 
המחסן תחובר לשעון  

רתי אליו  מל הדי החש
יך המחסן. או  משו

לחילופין שהזנות  
החשמל של כל  

ברו למונה  יחו   םהמחסני 
תף ונפרד  משו 

  למחסנים בלבד, או
ה נפרד לכל מחסן,  מונ

להחלטת המוכר ועפ"י  
 ירתו. בח

 סתורמ
 סה בי כ

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 למזגן(

- 
 
- 

 

  רות לטבלה ואחרותהע

 .אחת האהיל/ ארמטורה(, כולל נקודת הדלק -ילא נורה וכיסור או תקרה )לגבי קיבית נורה על  = קיר/ תקרה נקודת מאור (א)

  ספר כל שקע בנפרד(.ד, נפנל אחב  ו יותרשקעים א )שני מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל.בור = "שקע" בודד לחי ר )רגיל(בית תקע מאו  (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5בוצע בכבלים החיבור י

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

 ממ"ר לפחות.  1.5לים בכב יבוצע

לכמות  אינם תוספתושו קיר(, המצוינים בסעיף א' של נקודות המאור )בתקרה א  קהההדללאופן ד ור בלבתא  פולה=נקודת מאור הדלקה כ (ד)

 ף א'. מצוינות בסעי מאור הה נקודות

 בהכרח נקודה/ות "כוח". אינםוש ד )כל נק' במעגל נפרד(,עגל חשמלי נפרבי מג"שקע/ים" הנמצא/ים על  = מעגל נפרד בית תקע (ה)

 בדרגת הגנה גבוהה. ים מל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מ ע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשת תקביחר= א או  P44Iת הגנה בית תקע עם דרגו  (ו)

ים, מחשבבין  –וניה, נקודת תקשורת לות נקודת טלפוכול נקודות ביחד )קומפלט( או לחוד 3= ב()מחש ץ/תקשורתטלפון חוזיה/טלוי ת נקוד (ז)

אינטרנט. /לא חיבור הדירה לרשת הטלפוניםלבור לקליטת שידורי כבלים.  לחי אפשרותו כאמור,רי חובה חיבור לקליטת שידו –נקודת טלוויזיה 

 סוי.כולל כי 1דול מו 55וקופסא  קשורת ועד נקודת ההכנה בקירמריכוז הת יכהינור וחוט משכלול צנקודת התקשורת ת

 . (עמדת שומר לפי הענייןלנה או למב כניסה לתדלים )קשורת פננקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתום(= נטרק נקודת טלפון פנים )אי  (ח)

  מ"מ.  2.5לים סק נפרד עם כברות ללוח למפבר ישי, מחוגבי מעגל חשמלי נפרד על בית תקע כוח = נקודת כח (ט)

התקנים  דירה, יהיו מוגני מים לפי תקנות החשמל וים להאמבטיה ובשטחי חוץ הנספח ר המטבח, בחדרבחד השקעים, מפסקים ותאור  (י)

 . יםישראלי ה

נקודת ההכנה   ז תקשורת ועדמריכו הכנה לנק' תקשורת )מחשב( .רת )"שרוול"( וחוט משיכה בלבדבאם לא צוין אחרת הכוונה לצנה"=  "הכנ (יא)

פק  למניעת סחום" ולא "תנור להט" )ספירלי(. פזר "מ יותקן )באחריות הדייר(,לת חדר הרחצה על דמבאם ההכנה לתנור חימום נמצאת בקיר. 

 ם. תנור חימום כוללת שקע מוגן מיההכנה ל מסופקים ע"י החברה. ם לאי חימוצעכי אמ יודגש

כבים את אותה/ם  דליקים/מאך מ יהם,נרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק בי וי, משני אביזלהדלקה/ כיב ניתנותנקודה/ות מאור ה  =חליףמ (יב)

 אור. מ נקודה/ות

 החשמל. הנדסישות מדר החוק והנחיות  בעקבות יתכנו שינויים במיקום וסוג הנק' (יג)

דה תחובר ישירות  לכיריים. הנקוקום המתוכנן תחת למתלת פאזית בארון המטבח, מ תותקן נקודתחיבור תלת פאזי=  בדירת מגורים הכוללת (יד)

 הדירתי. חיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל כל ה. הנקודה תכלול את 2.5/5ל מל ותחווט בכבהחש חלמפסק תלת פאזי בלו

 או במסמך אחר ר זה  צויין כך בטבלה, במפרט מכ רות לעיל יותקנו בפועל רק באםקנים לגביהם יש התייחסות בהעומת י ציודכ )מובהר

 הרכישה(. שצורף להסכם 



 
 

 

                       ______ ____ _                                             ____________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 32  תוך מ 25 'עמ 02.11.2021ריך: תא  /  10רה משהב"ש מהדו  - משתכןל מפרט מכר /  ין מורשתודיע מ נתיב   /  טים בע"מק גר נתיב פרוי ש.    /  הבניהמסד לאיכות 

 

 

   בת לתאורת לילה קבועה בחדר מדרגות.ון שומנגנ .יש :ת מאורו נקוד  :הבכל קומ :מתיתה קו אחדר מדרגות/ מבו    3.7.1 

  יש. :קומתית דלקת אור במבואהצן מתוך הדירה לה לח יש. : אורלקת צני הדלח  יש. :ופי מאורג  

 כולל כיסוי.  1מודול  55סא וקופ מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה בקירר וחוט משיכה ת תכלול צינוהתקשור: נקודת טלפון חוץ  3.7.2 

 החברה., או אחר לפי החלטת זמזם :צליל .לחצן ג:: סופעמון  3.7.3 

 ות הת"י. , לפי דריש: סטנדרט סוג :שקע/דלקהיזרי האב 3.7.4 

   .: ישבתוך הדירה )כולל שקע רגיל(, דירתי תקשורת  ולוח ודולים(מ 6-ל )כולל השארת מקום פנוירתי די  לוח חשמל 3.7.5  

 אין.  :שעון שבת יש. :מפסקי פחת החשמל. ן מהנדסלפי תכנו :קוםמי   

     קוצב זמן.ולל כ יש. :י חשמלש/שממים,  נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

  . אמפר 3×  25: תלת פאזי: יבור דירתי גודל ח  3.7.7 

 ראשית בקומת דלת הכניסה ה תיחתפ, כולל לחצן לשמע דיבור קום)אינטר .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(.  רלשמע ודיבומית ופו ,הכניסה  

 ן. : אינפרדת(סגור )עגל ספת במנו זיה ערכת טלווי מ 3.7.9 

או   ןלבניי אנטנת צלחת מרכזית לחילופין . לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

 . דיו ור TV-החובה לרי שידוקליטת ל םניניבלמספר 

 : מיתקנים אחרים     3.7.11 

 ש"ע. מאורר דירתי "וונטה" או שמלי חיצוני )משותף( ו/או ע"ילפי תקנות, יבוצע ע"י מפוח חכני ורור מאוהמחויב ב ר חללאוורו  -          

 . 3.5ם סעיף ים בטבלת פתחיתריס ראה גם שמל להפעלת התריס.לל נקודת חי כוס חשמלתרי  -           

 ארון תקשורת כולל שקע.  -          

 . תקשורת ארוןשולב במ טלוויזיה וניה/ארון טלפ -          

לת לסגירה  משקונה עם כולל תריס הג 4ני עבור צינור פליטת אדים בקוטר "הכנה למייבש כביסה ומעבר חיצו –במרפסת השרות   -

   והזנת חשמל.            

 ית  הישראלל לרשת החשמאזי וים לחיבור תלת פת החשמל הדירתית. המערכת תתארכת לניטור ולבקרה של צריכמע -            

 ריפי החשמל המשתנים. זנת תעהותאפשר              

 רת  תקשו ב המודד זרם חשמלי, יחידתססת כל רכימתב ית אשרהמערכת תכלול יחידת מדידה בלוח החשמל הדירת              

 רה. ברו בצורה תםומציג או קומיתהנתונים בצורה מיטלי אלחוטי המקבל ומעבד את לשידור אלחוטי, צג דיג              

  ת האנרגיה צריכנתוני מ', הצג יציג לפחות את  1.5ה במקום נגיש ובגובה בפנים הדירה בסמוך לדלת הכניסהצג יותקן              

 פית. ואת עלותם הכסברת  טוהמצ השוטפת            

 

 :מתקני קירור / חימום, בדירה .        4

 ן. י א :כזי מר רתי מיני די  ירמיזוג אוו  4.1

    :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת בלבד כנהה .1

 לכל וקצר יעיל אוויר פיזור רמאפש ה אחר או במיקום המסדרון וא האמבטיה חדר תקרת תלתחתי  בצמוד למאייד מתוכנן מיקום

 ;הדירה חלקי

                       המתוכנן וםהמיק  בין הרצפה  במילוי ונעה בקירכנסת מו יחשמל דופיקו נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע .2

 מוצא. הכביסה סתורלניקוז מ או הרצפ םלמחסו המאייד ניקוז 3*  2.5נפרד  מעגל וחכ שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד

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

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום קיר לפיקוד ריק לשרוו קנתתה 3.

 .אוויר מיזוג נדסהמ ידי על ערכתהמ נוןלתכ בהתאם יהיה ההכנות מיקום .4

 .המעבים / המעבה קוםלמי  ומוסתר נעמוצ םמיקו .5

 ול:לכנה תכבמקרה זה ההמ"ד. ה למזגן עילי במישור פיקוד העורף, תבוצע הכנבא .6

 החשמל.ודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח נק -

 נור ייסגר במכסה.יבדירה. קצה הצפעיל  מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפה זצנרת ניקו -
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 מוצנע ומוסתר ע"פ התכנון. ה יהיה במקום המעב מיקום -

 רך.עשווה  "עומר", או מסוג ורף יותקן התקן לחילופין ובאישור פיקוד הע -

 . האווירמיזוג  ההכנות הנ"ל בהתאם לתכנון מהנדס כל -

 

 לכל מיזוג מאפשר אינו ה הדיר  תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל  ל.( לעי6) 4.1מעבר לאמור בסעיף  .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את שתכלול הדירה לקיח תרתלי םי/ וצלנים מפ/מזגןל כנה ה בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני ערכתמ באמצעות חלקיה

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת, חשמלצנרת  לרבות הנדרשות התשתיות

  .אין :מרכזית בבניין  מיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת 4.3

   .: איןזבג ועלהפר חימום תנו   4.4

 ה(. י רחצחדרב) .וגןמ שקע כוללתה מוםחי לתנור נקודה תבוצע. : איןמום הפועל בחשמלתנור חי   4.5

 . אין: וריםרדיאט  4.6

 אין. : ונבקטורים חשמלייםק  4.7

 . : איןחימום תת רצפתי   4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 סן: במח  ,רי כיבוי אש ובטיחות בדירהסידו * .5

 .ש: יכש()באם נר מחסן ב .תדרש ע"י רשות הכבאויככל שי: הבדיר :ינקלרים(טית )ספרכיבוי אש אוטומ כתמער 5.1  

 .כבאותדרש ע"י רשות ה ישי ככל: גלאי עשן  5.2  

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

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה  6.1 

                       המגרש; : בתחוםכולםהיתר הבניה.  י: לפהבניינים לכל החני סך הכל מקומות  6.1.1   

  ;אין)לפרט(:  אחרמקום ת בו ני ח                                

 כמצוין בתוכנית המכר. : מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר: יש, (לנכים )פרטית/משותפתחניה  6.1.2  

 י  רשמ כההיתר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם הצגת תג נביבה/פיתוח ובנספח החניה לתכנית המגרש/סמן בוחנייה לנכים כמס             

 . כלל דירי הבית וגם לדייר שאינו נכהנכה, בין  עדר רוכש  מטעם משרד התחבורה(, ובה                                

 אין. : חניה לא מקורה גמר רצפת 6.1.3  

 יש. : ישמהכב  גישה לחניה 6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר. מיקום  לפחות.אחת : מספר חניות לדירה 6.1.5  

   .אין :הלחני בכניסה חסום מ 6.1.6  

    

 פיתוח המגרש  6.2 

 כניסה  ילשב לותכל החיצונית הרחבה  .יןינבכל ל הכניסה למבואת עד מהרחוב יתחיצונ  כניסה רחבת תתוכנן המגרש חוםבת     6.2.1                    

 .ותלפח ר"מ 20 של טחבש וידלצ מלווה גינון בעל ומואר, ]לבנין הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף     

 .הניתן בעל גוון בהיר ככלהריצוף יהיה  נים משתלבות/ אבן טבעית/גרנוליט/ אספלט/ אב  : בטון/חומר גמר :מדרגות/שבילים 6.2.2  

 .,בנים משתלבות/ אבן טבעית: אספלט/ אגמרומר ח .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

 ם בהתאם ני במיגינון חסכו וכנית אדריכל הפיתוח(פי ת )על .יש  :הצמחי ת  מצורפת(. כני)על פי סימון בת .יש: תפתחצר משו  6.2.4  

   להנחיות משרד החקלאות.                                

ולא צמחיה  בד )לא עצים ים בלם רדוד חיה בעלת שורשיותרת שתילת צמון מ טמעל תקרת ב )כולה(. בטון. מעל תקרות חצר,

   .יםעמוקת שורש 

 אש מערכת ממוחשב.ר  ולל. כשי: תפתמשו  רשת השקיה 6.2.5  

 לשטח  ונהה( הכולה/חלקכומעל תקרה לפי תוכנית המכר )חצר,  :יציאה לחצר מחדר;  שי: הגן  ות/מודה לדירצחצר,  6.2.6  
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 כת השקיה.  מער אלא מגונן ולל   

 עת ש בכ"י הרו הבניין ( יעשה ע מים משולי  פני הקרקע בחצרות פרטיות )להרחקת : סידור שיפועי ניקוזערהה   

 . סידור הגינה הפרטית    

 , שוחות וכו'( צנרת,זב/ים, מר)ול , חלחםביוב ומיגישמה/ות, גז,  יתכן: גן  ות/ לדיר, בחצר הצמודה ירוט מערכות משותפותפ 6.2.7  

  (.א בהכרח יוצג בתוכנית המכרושל ןהעניי )הכל לפי בויכי קשורת,תשמל, ח   

  מ"ר. 7-לא פחות מש, בשטח י :גן ות /לדיר ה מרוצף בחצר הצמודמשטח  6.2.8  

 לפי היתר הבניה ודרישת הרשויות.    :חומר: המגרשות של /גדר בחזית 6.2.9  

 . ת החברהקביע ולפי  וכנית הפיתוח המאושרתלפי ת  ממוצע בגובה   

   .אין(: בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת ) 6.2.10  

 

 תרכות משותפו מע .7

 מערכת גז:  7.1 

עם חברת הגז, ובמיקום המתואר בתוכנית המגרש או  תאוםב קרקעי-צובר גז תת באמצעות סידור מרכזי :לאספקת גז כנהה    7.1.1  

  תחזוקתה. להנחת צנרת הגז ות הנאה וקזי  נהורך תינתת הצד במי המקומית. דרישות הרשותעפ"י  וניין אהב

 ת הגז.בבעלות חבר הינם ,כאמורהגז  צוברכי מובהר בזאת    

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

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

 

 :יבוי אשדורים לכסי  7.2 

 כיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. ע"י רשות ה ככל שידרש :גותלחץ בחדרי מדר עלת פמערכת לה 7.2.1  

 ות.והנחיות יועץ הבטיח ע"י דרישות רשות הכיבוי כל שידרשכ: םי דורז ות/פרו במבואליניקת עשן מערכת  7.2.2  

 הבטיחות.ועץ יישות רשות הכיבוי והנחיות  . לפי דר יש :ם(מתזים )ספרינקלרי  –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

 . תהבטיחווי והנחיות יועץ ות רשות הכיב: יש. לפי דריש זי כיבוי ותכולתן עמדות כיבוי לרבות ארג 7.2.4  

  הבטיחות. הכיבוי והנחיות יועץע"י רשות  ככל שידרש :גלאי עשן  7.2.5  

 טחים משותפיםיבוי בשונות כואר (, ברזי כיבוי )הידרנטיםאש כיבוי ו  י גילו תמערכו כל סידורי הכבאות, לרבות הערה:      

 באות.ישות רשות הכמיקום וכמות לפי דר פרטיים, או               

 

 יש. : יםניונ חב ץ לור מאו אוור 7.3 

 אין. : ת()להזנת הדירו  מרכזיתמערכת מיזוג אוויר  7.4 

 . ןאי :יםמערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדייר 7.5 

             כניסהה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו רהדוא תיבות :מיקום שגוי.  לדואר 1הבית, ועד ול 1לכל דירה,  :תיבות דואר 7.6 

 .  816 י"ות ובנייה  תכנון תקנות לפי לומיניוםא חזית בעלות ויהיו הבנייניםבמקבץ אחד לכל או  , ייןבנל כל                     

 : חריםקנים אמית 7.7 

 יינים ין ולטובת בנבבני חדר/ים לשימוש כלל הדיירים בחלקים משותפים(,תאורה ) ר מים, מערכותמאג  ,סניקה ומשאבות מיםמערכות   

 תכננים והיועצים. לפי תוכנית המ כמות:ו  מיקום .וכו' וכים לטובת הבנייןם סמייינ נאו בב סמוכים,  

 

 חיבור המבנה למערכות תשתית  .8

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

 .יש  :וב מרכזי חיבור לבי 8.2  

 . לא כולל התקנת מונה ; יש.בהתאם להוראות חברת החשמל ,חשמלהשת רניין לחיבור הב 8.3  

 . הטלפוניםר הדירה לחב' חיבו כוללניה )בקשה להיתר(: לא כנון והבתנות ה בהתאם לתק :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 8.4  

   (.3.7.10 סעיף  כנה בלבד )ראה גםה .אין: (רנטאינט/ה)טלוויזי יין לרשת תקשורת חיבור הבנ 8.5  



 
 

 

                       ______ ____ _                                             ____________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 32  תוך מ 28 'עמ 02.11.2021ריך: תא  /  10רה משהב"ש מהדו  - משתכןל מפרט מכר /  ין מורשתודיע מ נתיב   /  טים בע"מק גר נתיב פרוי ש.    /  הבניהמסד לאיכות 

 

 על צועם בפוות שביעבוד במחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, תכביש, מדרכה, קירות  : פיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 חברה.ינם באחריות הית אמ יעשה ע"י הרשות המקו  

  מכלים ניידים.: אשפה מתקן/ים לאצירת 8.7 

 . שות המקומיתהר ע"י: אשפהפינוי   

 

 ף שותמרכוש  .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 המכר.באם סומנו כמשותפים בתוכנית : פיםמקומות חניה משות    9.1.1   

 ין. א: (יתחלק הפתוח ועמודים, )קומת כניסה חלקית תמפולש קומה 9.1.2   

  חברה.הלפי החלטת : לדירות מחסנים שאינם צמודים 9.1.3   

    מ"ר. 20-פחות מ: לא 3,4,5בבניינים  מ"ר. 14-לא פחות מ: 1,2בניינים בח: טבש .: ישסה)לובי( בקומת כני מבואה  9.1.4   

 יש.  : מבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

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

 . 2ר: למסח בכל בניין(.) 1 למגורים: :מספר מעליות: יש; תי מעל: יש; מעליתפיר  9.1.7   

 יש.די מיתקנים על הגג: החלק התפוס על י פחות: לגג משותף 9.1.8   

 מ"דים.מ -ייםיש מרחבים מוגנים דירת  אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.  :משותףחדר דודים  9.1.10   

 ות מוסמכת  ש רשותדרשאחר  ןוכל מיתק,  לאריותמערכות סו :ן( כגו שותפותמ ו/אוניות )פרטיות : יש מערכות טכקנים על הגגמית 9.1.11  

 על פי כל הדין.    

 . ; יששטח ללא גינון  : יש.תוח בתחומי המגרשושטח פ חצר 9.1.12   

 ניים, מרכז מחזור אשפה וחדרים טכ ות לרבות תקשורתכחדרי מער: תףמשו  שנוספים של הבית שהינם רכו  ם וחלקיםמיתקני  9.1.13   

  המכר.  מנים כרכוש משותף בתוכניותמסוה זה, במפרט ורט בפרקים אחריםכמפני אשפה וומתק    

 

 שאין להוציאם מהרכוש המשותף:  (מיםיקי באם) חלק/ים 9.2 

 (., )מילוטמדרגותי /חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 משותפת.גישה לחניה  9.2.3   

 ת כניסה. לובי בקומ 9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 על הגג. המשותפים() ניםו הש םמיתקנימחדר מדרגות אל הגישה  9.2.6  

 מכונות. מחדר מדרגות אל חדר גישה 9.2.7  

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

 .על הגג משותפים יתקניםתפוס על ידי מ ה – גחלק הג 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

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

 ככל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש משותף. טכניים וחלקים ניות פרטיות, חדרים קומות חניון למעט ח: חלק אחר 9.2.12  
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 ת משותף בי  9.3 

 ף או בבית  כר דירות(, המוכר דירה בבית משותחוק המ –)להלן  1974 – ד"ל)דירות(, התש המכר לחוק 6בהתאם לסעיף  )א(  

 של התקנון המצוי    משנה הוראהיל על הבית מבטל או תקנון שחל על הבית או שבדעתו להחוה  תף משו ם כביתהמיועד להירש    

 לה העניינים:אותו עניין; וא פרטים על רהמכ צרף לחוזהאו ל ים להלן, חייב לכלול במפרטם המנוי ענייניהמתייחסת לעניין מן ה    

 תף;מהרכוש המשוהוצאת חלק  (1)    

 המשותף הצמוד לדירה;  כושברלק חו של השיעור (2)   

 הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;  ור ההשתתפות בהוצאותשיע (3)   

 ת בדבר ניהול הבית המשותף; ת החלטורי קבלסד (4)   

 רות; )א( לחוק המכר די3ך האמור בסעיף ר שקבע שר השיכון בצו בדרחכל עניין א (5)   

 בחוזה המכר, כמי שהתחייב ראוהו, על אף האמור ניינים המנויים בסעיף  קטן )א( ימהען ניי עים על מוכר שלא מסר פרט )ב(  

 יחולו על הבית  המשותף.   ו ענייןבי אות שהוראות התקנון המצוי לג    

 

 ה: ברכוש המשותף הצמוד לדיר קשיעורו של החל 9.4

 של כל  ח ( לשט5במפרט מכר זה פרק א' סעיף רט פוכמ החישוב ה )כהגדרתה ואופןין שטח הדיריהיה קרוב ככל האפשר ליחס שב 

 י שיקול דעת ש לפרכפי שייד שום הבית המשותף,שור בריאחר הק, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט דיור בבנייןיחידות ה  

 בחשבון השטחים חו לקיי אשותף לרה בבית ברכוש המקה של כל דיל ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב חלמוכר ו/או כפי שיידרש עה  

 (.6רק א' סעיף )כהגדרתם במפרט זה פהצמודים לדירה   

 

 :סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית 9.5

 . 1969 -ט"הקבוע בחוק המקרקעין התשכ ה על פייהי 

 

 :אליו המשותף ובשירותים המחויבים בקשר ר ההשתתפות בהוצאות הבית ו שיע 9.6

 ישום הבית המשותף. לתקנון שירשם, עם ר לדרישות הרשויות המוסמכות ובהתאםאם התו באמכר ו/הם להוראות הסכם בהתא 

 

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

 המצ"ב   ים בתוכניותש המשותף השטחים הבאים אשר מסומנ מהרכו יוצאו, בהסכםין זה יוע מהאמור בענלגר ימבל      

   ט המכר ו/או בהסכם המכר.מפרב ניםי או מצוו/      

 רה.של החב קביעתהמוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי החניה שבתחום המגרש עמדות  .א

השטחים  ותף לפי קביעתה של החברה. וכן כלויוצמדו לדירות שבבית המש מהרכוש המשותף צאו והמרתף י  המחסנים בקומת .ב

 עד מועד רישום הבית המשותף.  כרונמלא  ף ואשרצאו מהרכוש המשותשהו

 לעיל(.   9.2.10ק כאמור בסעיף סות וגגות )למעט החלמרפ .ג

  .משותף מוצא מהרכוש ה חדר השנאים  .ד

  .מוכרתשבבעלות ה ו החניות והמחסנים לתאאו המחסנים לדירות, יוצמד /החניות וו כל וצמד יבעת רישום הבית המשותף לא ככל ש  .ה

 

 

  ____________   _______ _ ___ _   _______ ___________ 

 החברה /חתימת המוכר     ריךתא          ת הקונה חתימ         

 

 נספחים
 

 . ףלקונה ולנציגות הבית המשות שיועברו וספים מסמכים נ נספח א' 
 . לליותהערות כ פח ב' נס

 יכויים. נספח ג'   טבלאות ז
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 ירות לקונה ולנציגות בעלי הד ם שיועברווספינמכים מס – 'נספח א 

 

 תי נפרד של המפרט:ו יצורפו כחלק בלתוכניות אל 10.1  

 דירה. הת( של ו)חיצוני ר ומידות כלליות חדל כל מידות שהכוללת  1:50 -דירה בקנה מידה לא קטן מ כנית הת 10.1.1   

 . המשותף בקומהימון הרכוש הכוללת ס 1:100 -ן מת הדירה בקנה מידה לא קטומה בה נמצאתכנית הק  10.1.2   

 בקומה. ש המשותף ן הרכוהכוללת סימו 1:100 -ה לא קטן מטיפוסית בקנה מידתכנית קומה  10.1.3   

 משותף  מון הרכוש ההכוללת סי 1:100 -מידה לא קטן מ הרתף בקנמפולשות; קומות מת קומו תכניות קומת כניסה/ 10.1.4   

 . 1:200מידה טן לקנה  בצילום מוק לו ניתן לצרף תכניות א דים;מם מוצושטחים דירתיי   

 . 1:100 -ת גג בקנה מידה לא קטן מתכנית קומ 10.1.5   

משותפת   חצרהכוללת סימון  1:250יתר בניה בקנה מידה ה בלתלקתכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית  10.1.6   

 צמודות.  וגינות

 

 בות על פיבהתאם לכל דין לרמור, שיש למסור ומרי הגית ולחורכלכל המע ושימוש ות תחזוקההורא ינתנובעת מסירת הדירה י 10.2  

 עניין: חוק המכר דירות ב   

 ורם. ימעל ג פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה )א(   

 יר,  מיזוג אוו כות רמעת, מערכות בטיחודירה לרבות המותקנות ב השירות מערכות  ותחזוקה מונעת של תתחזוקה כולל )ב(   

 וצא באלה.ניות וכי מערכות אלקטרומכ   

 . נדרשותביקורות שוטפות ותקופתיות, אם  תדירות ואפיון  ()ג   

 שר. טלפון ליצירת קספק ומספר ת יצרן/ותקנים בדירה, לרבות שממו ה ערכותמפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומ )ד(   

 

 מור של  ערכות וחומרי הגישל המות תחזוקה ית והורא תכנ ( 1) ה בבנייןהראשונ סרת הדירהו נמלאשר   המוכר ימסור לרוכש דירה 10.3  

 : ענייןבהמכר דירות  פי חוק  אם לכל דין לרבות עלור בהתהבניין שיש חובה למס  

 ל גימורם. כל רכיבי הבניין ע פעולות שוטפות לתחזוקת ()א   

 מיזוג  מעליות, מערכות בטיחות, מערכות ות בבניין לרבות ות המותקנ השיר  ערכותוללת ותחזוקה מונעת של מתחזוקה כ ב()   

 באלה.וצא מערכות אלקטרו מכניות וכי אוויר,   

 דרשות. נ  אם ת,אפיון ביקורות שוטפות ותקופתיותדירות ו )ג(   

 ת קשר. פון ליצירר טלפ ק ומסנה, לרבות שמות יצרן/ ספמותקנים במבציוד ומערכות התעודות אחריות של ומפרט טכני   )ד(  

 יה. מיליפקסומספר  רבות מספר טלפוןמערכות והפיתוח לים של הבניין, הת המתכננרשימת צוו )ה(   

 בטיחות  ותקשורת, מערכות  לחשמאינסטלציה סניטרית,  שלבלבד ות ( למערכות המשותפ AS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 הדירה האמור   על רוכש אמורים הנחיה בכתב ולפיהלמסמכים הצרף ימוכר ה מכניות במבנה ובפיתוח.רכות אלקטרוומע   

 ת )הראשונה שתמונה( מיד עם מינויה.הדירו יגות הזמנית או הקבועה של בעלילמסור אותם לנצ    

 

 

 ברה  ו הח אל, ירלעי 10.3ר כמפורט בסעיף חומרי הגימוה של המערכות ו יות והוראות תחזוקנלקבל לידיו התוכ הראשון כשב הרוסר  (1)  

 ניהול )באם תפעל    או חב'ים אחרים לרבות נציגות הבית ו/ם בכל זמן לרוכש/תהא רשאית למוסר. החברה  חובתה לעשות כןב כעמדה       

 בבניין(.       
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 הערות כלליות ואזהרות   –ח ב' נספ

 לדירה ות כלליות למבנה ורהע

 

   .ן הישראלי,בניה והתק ן והו התכנ ת יהיו לפי דרישות תקנותרים והמלאכוהמוצ כל .1

 2010-ע"תש( 3' מס)' תק נותלאנט  מיתקן .2

  אנטנות  ומיתקני( מ"אק) תפתמשו הלקליט  אנטנות מיתקני: 799 י"ת,  ישראלי תקן לפי, החובה שידורי לקליטת לאנטנות מיתקן יותקן  בבניין .3

 (.א"אק) אליתאינדיווידו לקליטה

 שבכל מבטיחה אחר הסדר קיים אם חובהה שידורי לקליטת לאנטנות מיתקן נתהתק מחובת החברהאת  לפטור רשאיתית מ המקו וועדהה .4

ק  מלעו מתאימהה צמחיה רק  ולשתל יש  בנויות תקרות מעל הממוקמות גינותבו בחצרות .תשלום בלא  חובה שידורי לקלוט ניתן יהיה דירה

יכוסו   כאמור גז וכו'ג, , חשמל, תקשורת, מיזומים, ביובון: כג כותמער האיטום בשכבות פגיעה למניעת, ( ס"מ-----הגן ) המתוכנן של אדמת

 ו/או גובה החלל בהן הן עוברות. ה אחרת וישנו את צורת רה קלה ו/או סגירבתק

 )ברזל(וכן התחמצנות מינרלים   ,"עיניים" ם,קם, גוון, גידיבדלי מרות כגון: הי יתכנו תופעות טבעלתקנים,  בכפוף ווחיפוי   באבן טבעית, בריצוף  .5

 .ת ולכללי המקצועף לדרישו הכל בכפו מוי חלודהמים דת בכתובטאמתה

לים לא יבוצע קיטום פינות שיפו בחיפוי קירות ו/או. במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראליים יעשו מרווחים )פוגות( בחיפוי ובריצוף  .6

 .גרונגים()

מערכות  ם, לצורךלחברת החשמל, בזק, כבלי או המגרש,ו/ה י המבנברה להעמיד שטח/ים בתחומאם תידרש החספק יודגש כי בלמניעת  .7

ובזכות  שה, כןרך גילצו ןלרבות שימוש במתקני הבניי  ונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתינים אחרים סמוכים, הקהבניין ו/או בני  המשמשות

 ים אלו. ועד בית בגין שטחלום מיסי תשמ פטוריםכמו כן יהיו גופים אלו  מעבר כבלים.רצועות הקרקע לול בשטח/ים לרבות פהשימוש והטי

 יפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות. מרים הפולטים ריחות חרחסנים דירתיים חור חמור לאחסן במחל איסו .8

 ונה. רם נמסרה הדירה לקטה ע"י הקונה או מי מטעמו בבדיר עבודות יבוצעולא  .9

בניין.  , המשרתים כלל הואוורור  מכות, קורות ומעברי צנרתתקרות מונ ו  הי כול שיי  רכשו ע"י הדייריםשי  (,ככל שקיימים)  במחסנים .10

 .ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד ונפרד למחסנים בלבד ש המשותף ל למחסנים תעשה  מהרכוהזנת החשמ

אך לא   עהפרה  ליצור  ה, מקטינים החלל ועלוליםתליית כביס  ם יותקנו באזור' מיזוג האוויר באחשל דוד המים החמים וי  מםקומי  .11

 פחות מן הקבוע במפרט.

עומדת בדרישות ק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם י הקונה, יעשה שימוש ר מיזוג האוויר ע" ויותקנו מערכות  ם יסופקובא .12

 עים. ומפג התקנות לרעשים

שיובאו ע"י הקונה   רים כלשהםיז אבים או פריטרמו לחומרי הבניין, ק כלשהו שיגזן, מחסור או נחריות כלשהי לאובדאהמוכר לא יהיה אחראי   .13

  הפריטים,ריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצוע העבודה כל האח ,ובין לאחר מכןני התקנתם בדירה ין, וזאת בין לפאו לבני לדירה

 ל הקונה בלבד.עיזרים והתוספות הנ"ל תחול והאב

נה וזאת על מנת  רשות הקושונות מעת העמדת הדירה להשנים הראש  לוחות בשהמוגן, באופן תכוף לפ חב לאוורר המר כי יש ב להדגישחשו .14

 .מרחב המוגןשוי האגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עב אלהימצדון אשר עלול לסלק שרידי גז רא

  מחסניםגינות, חניות, ים, כגון טיפרשטחים בירים במבנה ואשר יעברו תות כלל הדיכות אחרות המשר וב או צנרת או מערי יתכנו שוחות ב .15

 פרויקט. החלטת מתכנני ויועצי הקומן יקבעו עפ"י טיות, מספרן ומירפסות פרומ

לל השייכים לכ ן פתחי ביקורת,ב, ניקוז וכד'( וכ ועוברות צנרות )מים, ביכן וה, יתאו המחסן או החנידירה, ה תקירות ובסמוך לתקר  ברצפה, .16

   ם.פים משותהבניין, ומהווים חלקי

 לגרום לשקיעות בריצוף זה. י "אבן משתלבת" עלוליםה המרוצפים באריחאפילו דרכי נסיעמעברים ורכבים כבדים על שבילים, בנסיעה  .17

 א תיפגענה. יות הרוכש לובכל מקרה זכו אישור הרשויות.או / קומם בהתאם לצרכי התכנון וה ומייתכנו שינויים במספר מקומות החניי  .18

 . קרקעיים חניה תת פחמימני )גפ"מ(, למרתפי ונעים בגזהמם לרכבי אסורה הכניסה .19

 ם. רתף/יבשטחים פרטיים או משותפים במ בגז פחמימני )גפ"מ(,תקן המופעל התקין ו/או לאחסן כל מחל איסור חמור ל בנוסף  .20

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

-"ההוראות"( לבין  המפרט לעיל )להלן:ן ו/או המכרז החוזה ו/או הוראות הדי תירה בין הוראות כן, במקרה של ס כמו דין.וף לכל , בכפהנספח

 ראות. תגברנה ההו
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   םזיכויי טבלאות   –' גנספח 

 

 ים י יכוריכוז טבלאות ז 

 
 רות מיוחדות הע

   08.12.2016 - 10רה חיר למשתכן מהדושיכון, ממחייב של משרד הבינוי והבמפרט הם דרשיהנורק אלו הינם אך  וז זיכוייםריכ  .1

 כוללים מע"מ.  אינם לעיל ים המחירים הנקוב  .2

 :  מקרא

 יחידה.   -יח'

   מטר מרובע. -מ"ר

  מטר אורך.   -מ"א

 עבודה.  לבן+ חומר שחור+  ר חומ -קומפלט

 דד.  פריט אחד בו -יטפר

 

 תכולה א נוש
 כוילי לזיערך כל

  כולל מע"מ 

 ארון מטבח 
פוי בגובה  משטח העבודה, חי, עצמו   ארון המטבח

לכל אורך המשטח, סוללה למים חמים   ס"מ  60
 ט זה וקרים וכיור מטבח, הכול כמוגדר במפר 

 מ"א  ₪ 1,000

 סוללות למים 
 קלחת אמבטיה, ומחדרי רחצה: כיור, בסוללות למים 

 ירה(בפועל הד  )לפי הקיים
 ידה  ₪ ליח  200

 ₪ ליחידה  75 --- ת טלפון נקוד 

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

 מעגל נפרד / כח(. 
 ₪ ליחידה  125

 דלת כניסה 
 למרפסת שירות 

 לבד. ן כנף הדלת ב זיכוי בגי 
 חובה לבצע משקוף בפתח. 

 ₪ ליחידה  750

 

 
 

 : החשמל/תקשורתלטבלאות ת  ו הער
 במפרט המכר.(, 5טבלה  ) 3.7סעיף ות כלליות לאחר .ראה הער1
 ביצוע. ים לזיכויים לפני מתייחס ל/תקשורתחשמ  ירוןח . מחיר המ2
 

 
 


