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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: 

  
 L4 :דירה מדגם 

  
 2,3,4 דירה מס': 

  
 -2,-1,1 : מס' קומה 

  
 5 בניין מס': 

  

 2 מתחם: 
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 תוכן עניינים 
 

 פרטי זיהוי פרק א.   
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   : 2סעיף               
 .יהוחנסן  ח מ ,ןי ניבבדירה 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 הומר ח   :2 יףסע                
 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 

 . יסהבכ  תי תלימתקן ל   : 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) הירד בם ורור/חימ מתקני 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 )כיבם לידוריס  : 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 )שתיתת  ו כערמל המבנה 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 קב  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. כויזי ת אולבט  פח ג' סנ
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

                       ______ _____                                           ________ ____ 
 מוכר חתימת ה                                                            ת הקונהחתימ           

 

 , ג' ב'  נספחים א', 

 32  תוך מ 3 'עמ 02.11.2021תאריך: /    10משהב"ש מהדורה  - משתכןל ט מכרמפר /  ין מורשתמודיע  נתיב   /  ויקטים בע"מתיב פר גר נש.    /  ההבני  מסד לאיכות 

 

 חדרים  4 מס' חדרים:  נתיב מודיעין מורשת  שם האתר: 

 L4 : מדגםדירה   

 __ דירה מס':   

 __ : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ חניה מס':   

 5 ין מס': יבנ   

 2 מס':  מתחם   

 

 "מפרט מכר" 

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

 2015-ה ון התשע" תיק , ו 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 .72080: גוש מס' 1.1 

 . 2/11, מד/מק/11מד/החלה במקום:  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"לן הל) קומה:מס' ו דירה  .3

 

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

 . ור(יציאה מחדר די) מרפסת שמש מרפסת שירות, חדר רחצה הורים )מקלחת(, ,( אמבטיה) כללי רחצה חדר, פרוזדור
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   שטח הדירה .5

 : כללים אלה יב לפהמחוש .רמ" _ _____: הואדירה שטח ה

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

   –לעניין זה 

  משותף ח ין שטבינה לב הדירה לבין מרפסת השמש,מה שמחוצה לה, לרבות בין  ביןה ליר הדן קיר המפריד בי  –" ץ קיר חו " (1)

 תוכנית אחרת.או  דירהלבין 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.עם חיפוי אבן  ירבק; ורבלא גימ פני הקיר –" ל קיר חוץ פניו החיצוניים ש" (2)

 סכום שטחי כל המפלסים בדירה.יהיה  ה; שטח הדירהבדירכל מפלס  בי גטח לורט השב ויפ יחוש בדירה רב מפלסית (ב)

 קיים;  ים והאופם המשופעטחיהמשל כל היטל האופקי שחת בלבד לפי השטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)

 המדרגות. נו עולה מהלך מפלס  שממף לור יצח השט

  1970 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל ן והבניה תכנו נות הבתק רש דלנם ואהם תשגוב  שטחיםבחישוב השטח ייכללו רק ה (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.   –)להלן 

   אינו כלול בשטח הדירה.שו ,'ב לקבח 9.4 : ראה סעיף ההצמוד לדיר לק ברכוש המשותףשל הח שיעורו  (ה)

 

 :די ן בלעאופה ברהדי  שים אתהמשמ רה או פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדי  .6

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

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

 ; דת(מהמוצ החניהמקום ימון )יש לצרף תכנית שטחי החניה עם ס בתכנית המכר.כמצוין  :מס'רה מקו יה נח 6.2

 )יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד(;  _______ מ"ר. :(2)בשטחרתי יד סן מח 6.3

 אין. :(3)בשטחמרתף דירתי  6.4

 ן. י א: בשטחירה גג מוצמד לד  6.5

 אין.  :(4)טחשב חצר מוצמדת 6.6

 : שטח(ומהות ) טםאת הדירה באופן בלעדי יש לפרנוספים המוצמדים או משמשים  חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7

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

 

בקומת קרקע, בכפוף לאישור הרשות המקומית והתקנון. החברה   יןיבנל י נו ר כשטח משותף חיצכבתוכניות המעל שטח המסומן  הערה:

 ימשיות וצלונים וכו' בצורה ובמיקום לפי החלטתה. , סגירת חורף, שולחנות וכסאות, שכניםית לתת שימוש מסחרי כגון: דו תהיה רשא

 

 הערות לחישובי השטחים:  

 הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים  הצפרה חט ש  אשטחה של מרפסת הו ונית לדירה;מרפסת חיצ –" פסת שמש רמ" .1

המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים  ויים של הבנ  עקיםיים של קירות החוץ או המהעוברים על פניהם החיצונ 

 במרפסת.

קיע כפוף רה ראול או /לשמש ו פתהדת חשייאשר מ לקה, בשלמות או בחאו מקורה חשופה ו/ מובהר כי "מרפסת שמש" הכוונה,

 שיש בה כדי להשפיע על לה ה מחוצוהן  הקרקע ת כלשהי הן בתחוםלמיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזי

 . שיפת המרפסת לשמשח

  הרו לבין חלק של דינ סן מפריד ביהקירות; כאשר קיר המח , הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן בתוספת שטחשטחו של מחסן  .2

 או. יכלל שטח הקיר במלויח משותף  לל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטכיי רתחא

 "מ;  ס  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 ליכי  תרחין חלק של דירה אבפריד בינו לכאשר קיר המרתף מ

 ותף ייכלל שטח הקיר במלואו. המרתף גובל בשטח מש

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

 כר לבין השטח למעשה.המ
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 ות:ל סטיות קבי  .7

 הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה: ןהללת וטר ופהמהסטיות    

   מעשה; ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה ובין השטח ל 6-ו 5בסעיפים ורט בין שטח כמפ 2%של עד  בשיעורסטייה  )א(    

 לעיל. 4ערה וה 6.6יותר כמפורט בסעיף     

    האבזרים למעשהזרים במפרט ומידות האבת ומוי כו ת בין מידו 5%ל עד ששיעור ייה בסט ב()   

     

 כלים בע"מ. שיין אדרישטרנ לארי  "(:האדריכל)"להלן "  תרשם עורך הבקשה להי  .8

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

 office@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

  ."מם בערון משולמי מהנדסי   (:"המהנדס)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 חרותירות אשל דמית שינויים בחלוקה פניהמוכר רשאי להכניס     * 

 . תף הבניין או שטחים ברכוש המשו  חזית   

 . הבניה קבלת היתר עדמולם יפקהתמי והתקנות, רשה ראליהיש  קןהת לפי דרישות יות יהוכל המוצרים והמלאכ * 

   

 תיאור הבניין .1

:  2מתחם ו  1,2.  בניינים :1מתחם שיבנו ע"י החברה בשני מתחמים ) םיינינאחד מתוך חמשה ב מדורג בניין מגורים "גבוה" 1.1  

 (.3,4,5 בניינים       

מגורים,  ו/או  ושרות  ניהלחת המשמשו) צף משותפות/בר נותת תחתוש קומו( י1ם )למעט בניין יניבני מתחת קומת הכניסה ל   

 קומות למגורים 7-9וללת גם שטחי מסחר, ועוד הכ ן,ייכניסה לכל בנ/מת קרקעוקומעל,  ו/או למגורים בלבד(,  ושרות חניה

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

כבית משותף אחד מורכב ו/או רב אגפי, לפי החלטת ו שמויר הרבחה בים, לפי החלטתאו בשלמקביל הבניינים יבנו ב   

 הרשות המוסמכת. 

            

    ,ריםדירות למגו 24: 4 יין נבב, דירות למגורים 22: 3 בניין ב ,דירות למגורים 20: 2 בניין ב ,דירות למגורים 11: 1 בנייןב      1.2                               

  ;םגורימל ותדיר 13: 5 יין נבב   

  

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(דירות 

 לעסק, חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -"דירה"אמר, נ "ותרד"הג 1סעיף  4197 - דל"( התשדירות)לפי חוק מכר   )*(

 או לכל צורך אחר. 

 

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

 

 :ל הקרקע()כינוי הקומות לכל בניין משתנה עקב המבנה הטופוגרפי ש הבניינים כלל ברצף/תו פ ותמש וקרקע נותתו תח תמו קו      

 ור כינוי או תיא

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

סה  : קומת הכני1בניין 

 לבניין

  המקו: 2,3,4בניינים 

 ונהתחת

 ע קקר: 1בבניין 

 -2 :2ן בבניי

 -3: 3בבניין 

 -4: 4בבניין 

--- 

קומ  -מגוריםל  :1בניין   תית,  מבואה 

מדרגות מעלית חדר  לחד  ,,  רווחת  ר 

 מחסנים, חדר אשפה.  הדיירים, 

מעלית, חדר   קומתית,מבואת   -מסחר

שטחים למסחר )בחלל גבוה(,    מדרגות,

 . חדר אשפה

,  תקשורת חשמל /פרוזדור, חדר    -כללי 

  לס מפמ )נמוך  (ו רפחדר שנאים )ט

  מתקנים ומערכות טכניותהקרקע(, פירים, 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

   ת.שויו המתכננים והר

מבואה קומתית, מעלית,   :2,3,4 ניםבניי

מתקנים ומערכות  פירים,  חדר מדרגות, 

רישת  לפי ד  )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 ת. תכננים והרשויו המ

,  ות מיסע  , םי וע חניות אופנ  ות, חני י:כלל

 חשמל למפוחים,  מחסנים, חדר  עברים,מ

)למגורים   תמתקנים ומערכות טכניו  פירים, 

רישת המתכננים  י דלפ  ו/או למסחר(

 והרשויות. 

 

מיקומם הסופי של המתקנים  

והמערכות בקומות השונות יקבע  

 לפי החלטת המתכננים. 

ות הממוקמות  רכות שונ יתכן ומע 

  ם י וכגם בניין/ים סמישרתו בניין  ב

בבניין/ים סמוכים   מווקימו/או  

 וישרתו הבניין. 

 

 

 

 

 

 

 

 זם. טח ג, מש צובר גז  בפיתוח:

 

 

 

 התחתונ הקומ

 -1: 2ן יני בב

 -2: 3בבניין 

 -3: 4בבניין 

 -4: 5בבניין 

 2: 2,3,4בבניינים 

מבואה   גן(, ) מגורים: 2,3,4בניינים 

ת, מדרגו  , חדרדור, מעלית , פרוזקומתית

)למגורים   תטכניו   תו רכ מתקנים ומע  ים, פיר 

לפי דרישת המתכננים    ו/או למסחר(

 והרשויות. 

לית, חדר  מע  , קומתיתאה מבו: 5בניין 

מתקנים ומערכות  מחסן, פירים, ות,מדרג

לפי דרישת    )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 המתכננים והרשויות. 

יסעות,  אופנועים, מ  חניות, חניות כללי:

  ם, פירים, מתקני ניםמחס ברים, מע 

   )למגורים ו/או למסחר( יות נ טכות ערכמו 

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

ומת הכניסה  : ק2 בניין

 לבניין

ה  קומ: 3,4,5ם יניבני

 תחתונה

 : קרקע 2בבניין 

 -1: 3בבניין 

 -2: 4בבניין 

 -3: 5בבניין 

 2: 3,4בבניינים 

 1: 5בבניין 

  -)לובי כניסה מבואת  -מגורים :2ן ייבנ

  פרוזדורים, ת, קומתי   האבוגבוה(, מבחלל 

חדר לרווחת   מעלית, חדר מדרגות,

נים, חדר  חס מ חדר עגלות, הדיירים, 

   .( גבוה)בחלל  אשפה

שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר   -מסחר

 אשפה )בחלל גבוה(. 

חדר חשמל /תקשורת )בחלל גבוה(,   -כללי 

ם  )למגורי כניותמערכות טמתקנים ו פירים, 

ים  ננ תכלפי דרישת המ (מסחרל  ו/או 

   ת. יו שו והר

  מבואה קומתית, , מגורים : 3,4בניינים 

מתקנים   ים,פיר מדרגות,  לית, חדר 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 

  , פירים,סן מחמדרגות, לית, חדר מע 

)למגורים ו/או   כניות רכות ט מתקנים ומע 

 ישת המתכננים והרשויות. דרי  לפ   ר(חס למ

,  מיסעות, מעברים ,חניות  :מסחר

מדרגות,  לית, חדר מע  ,פרוזדורים 

 . םסני חמ

מאגר מים וחדר משאבות )בחלל   כללי:

גבוה(, חדר חשמל למפוחים, פירים,  

)למגורים ו/או   ומערכות טכניות  מתקנים 

 ויות. ם והרשלפי דרישת המתכנני   ר(למסח

ניסה  כ הת : קומ3בניין 

 ןייבנל

קומה  : 4,5בניינים 

 תחתונה

 : קרקע 3בבניין 

 -1: 4בבניין 

 -2: 5 בבניין 

 2: 4בבניין 

 1: 5 יין בבנ

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים :3בניין 

  פרוזדורים, קומתית,   גבוה(, מבואהבחלל 

חדר לרווחת   מעלית, חדר מדרגות,

  חדר  נים, חס מ חדר עגלות, הדיירים, 

   .( )בחלל גבוה שפהא

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

 אשפה )בחלל גבוה(. 

וה(,  שורת )בחלל גבחדר חשמל /תק  -כללי 

)למגורים   ים ומערכות טכניותקנתמם, פירי 

לפי דרישת המתכננים   ו/או למסחר(

   והרשויות. 

  מבואה קומתית, , מגורים : 4,5בניינים 

  ים,פיר  ן,מחס  מדרגות,לית, חדר ע מ

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

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.   למסחר(

  ומערכות טכניות  ם פירים, מתקני  כללי:

לפי דרישת    ו למסחר(ו/א רים )למגו 

 המתכננים והרשויות. 

: קומת הכניסה  4בניין 

 לבניין

 קומה תחתונה : 5בניין 

 : קרקע 4בבניין 

 -1: 5בבניין 
 1: 5בבניין 

  -בי סה )לו י נכ  מבואת -מגורים :4ן ייבנ

  פרוזדורים, קומתית,   גבוה(, מבואהבחלל 

רווחת  חדר ל מעלית, חדר מדרגות,

נים, חדר  מחס  ות,חדר עגל הדיירים, 

   .)בחלל גבוה(  אשפה

שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר   -מסחר

 אשפה )בחלל גבוה(. 

בחלל גבוה(,  חדר חשמל /תקשורת ) -כללי 

  ים)למגור  טכניות  ותמערכ ים ו קנמתפירים, 

לפי דרישת המתכננים   ר(סחאו למ/ו 

   והרשויות. 

לית,  מע  מבואה קומתית,, מגורים : 5בניין 

תקשורת,  / מל שר חחד מדרגות, חדר 

)למגורים   מתקנים ומערכות טכניות פירים, 

לפי דרישת המתכננים    ו/או למסחר(

 והרשויות. 

הכניסה  : קומת 5בניין 

 לבניין
 1: 5ין בבני  ע : קרק5בבניין 

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים  :5בניין 

  פרוזדורים, קומתית,   גבוה(, מבואהבחלל 

  חדר לרווחת  ות,חדר מדרגמעלית, 

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

ל  )בחל גבוה(, חדר אשפה  למסחר )בחלל

   (.והגב

  טכניות  ת ומערכו   םנימתק פירים,   -לי כל

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

   המתכננים והרשויות.

 

 :1ין ני בב

 כינוי או תיאור 

 הקומ

ומות מתחת/מעל  ק

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- 1 מסחר /מגורים קומת

לל  בח -בי סה )לו מבואת כני  -מגוריםל

ת, חדר  לימע  ת,מתי ו ק ה גבוה(, מבוא

   חדר עגלות.  מדרגות,

פרוזדורים,  מבואה קומתית,  -מסחר

ר  למסחשטחים   חדר מדרגות, ית,מעל

 בחלל גבוה(.  )

  מתקנים ומערכות טכניות פירים,   -כללי 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

ל הגבוה מקומת  ומה החלחלק מהק 

 הקרקע. 

 1 2 רים מגו קומת

, חדר  מעליתמתית, קו ה , מבואםיורמג

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

ת  לפי דריש מסחר(ם ו/או ל)למגורי 

 נים והרשויות. תכנהמ

--- 

 3-6 ת מגורים וקומ
2 

 )בכל קומה( 

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  כניותמערכות טמתקנים ו , פירים, מדרגות 

לפי דרישת   (מסחרל  ם ו/או )למגורי 

   ת.יו שו ים והרנ נתכהמ

--- 

 1 7 קומת מגורים 

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  ניותטכ   רכותמתקנים ומע , פירים, גות מדר

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

   המתכננים והרשויות.

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
8 1 

  , חדרמעליתאה קומתית, מגורים, מבו 

  תטכניו  תו רכ מתקנים ומע ים, , פיר ת ו מדרג

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

   המתכננים והרשויות.

--- 

 ןגג עליו

 )ראשי(
--- --- 

מערכות סולאריות, מתקנים  ת, רגו דמחדר 

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות  

למגורים ו/או למסחר(, לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים. ות דירות לללכו ה קומות  קר ו קומות נכלל ין ה במני  7 גורים סך הכל קומות למ

 . )הראשי(  כלל הגג העליוןבמניין הקומות לא נ 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 ש סוג השימו

 2 1 מסחר /מגורים קומת

,  עליתמ, ורפרוזד   ,ת תי , מבואה קומ ריםמגו 

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   למסחר(  )למגורים ו/או  טכניות

 שויות. והר  ניםנהמתכ

חלק מהקומה החלל הגבוה מקומת  

 הקרקע. 

 2-4 ת מגורים וקומ
4 

 )בכל קומה( 

,  מעליתפרוזדור, מגורים, מבואה קומתית,  

  ומערכותקנים תמ רים, , פי חדר מדרגות

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

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 5 קומת מגורים 

,  ליתמע  , דורזפרו, מבואה קומתית,  ריםמגו 

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים עליונה ת קומ

 אוז()פנטה
6 1 

חדר  , מעלית ,ת תי , מבואה קומ ריםמגו 

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

דרישת   פי ל )למגורים ו/או למסחר(

 . יות ו המתכננים והרש 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

מתקנים  מדרגות, מערכות סולאריות, חדר 

  ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות

  (, לפי דרישתאו למסחר/ למגורים ו 

 רשויות. נים וההמתכנ

--- 

 במניין הקומות נכללו רק קומות הכוללות דירות למגורים.  7 למגורים  תקומו ל כה ךס

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

 

 :3בבניין 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  ייןת לבנהקובע

ות  מספר דיר

 מהבקו
 הערות ימוש הש סוג

 2 1 מסחר /יםמגור תמוק

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

מתקנים ומערכות  ים, , פיר חדר מדרגות

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

 המתכננים והרשויות. 

חלק מהקומה החלל הגבוה מקומת  

 הקרקע. 

 2-4 ת מגורים וקומ
4 

 ומה( ל ק)בכ

,  ר, מעליתזדו פרות,  קומתי  מגורים, מבואה 

מתקנים ומערכות  ים, יר פ  , רגותדמ דרח

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 ננים והרשויות. המתכ

--- 

 3 5 ם וריגת ממקו

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   ()למגורים ו/או למסחר טכניות

 ות. והרשויהמתכננים  

--- 

 נה וילע מגוריםקומת 

 האוז(נט)פ
6 1 

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  רכות טכניותם ומע מתקני , פירים, מדרגות 

לפי דרישת   למסחר(  או /וים ר)למגו 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

גנרטור  מדרגות, מערכות סולאריות,חדר 

ות רכ מע ים ו מתקנ מגרש(, שותף לכל ה)מ

ם ו/או  י ור מגיות לטר פ  /כניות )משותפות ט

 המתכננים והרשויות. למסחר(, לפי דרישת 

--- 
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 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  ייןת לבנהקובע

ות  מספר דיר

 מהבקו
 הערות ימוש הש סוג

 ו רק קומות הכוללות דירות למגורים. כלל נות  מ במניין הקו  8 ת למגורים סך הכל קומו

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

 

 :4ין ני בב

 ר כינוי או תיאו

 קומה

מעל  /מתחת קומות

 ה יסכנת המוקס למפל

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 2 1 מסחר /ריםמגו קומת

,  פרוזדור, מעליתתית,  קומ  ואה ב מגורים, מ

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 רשויות. המתכננים וה

מת  וה מקו לל הגבחלק מהקומה הח

 הקרקע. 

 2-4 רים וגמת קומ
4 

 )בכל קומה( 

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

  מתקנים ומערכותפירים,  , חדר מדרגות

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( ותי טכנ 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 5 קומת מגורים 

,  ליתפרוזדור, מע מגורים, מבואה קומתית,  

ערכות  ומ נים מתקם, , פירי חדר מדרגות

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

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 האוז(נט)פ
6 1 

, חדר  מעליתית, ומתקאה ו מגורים, מב 

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  םניתק ות, מיראול ות, מערכות ס רג מדחדר 

ניות )משותפות/ פרטיות  ומערכות טכ

ישת  למגורים ו/או למסחר(, לפי דר 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

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

 . הראשי( ) ליוןלא נכלל הגג הע הקומות במניין  11 סך הכל קומות בבניין

 

 :5בבניין 

 ור יאאו ת יונכי

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

ות  דיר מספר

 בקומה
 ותרהע ש סוג השימו

 1 1 מסחר /מגורים קומת

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   ו למסחר()למגורים ו/א 

 יות. והרשו   תכנניםהמ

ומת  קמ וה ל הגבלחהה חלק מהקומ

 הקרקע. 

 2,3 ת מגורים וקומ
3 

 )בכל קומה( 

, חדר  מעליתית, מגורים, מבואה קומת

  מתקנים ומערכות טכניותם, י פיר   ,מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 2 4 קומת מגורים 

  , חדרמעליתאה קומתית, מגורים, מבו 

  תטכניו  תו רכ מתקנים ומע ים, , פיר ת ו 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

ות  דיר מספר

 בקומה
 ותרהע ש סוג השימו

 עליונה  ריםמגוקומת 

 )פנטהאוז(
5 1 

, חדר  מעליתם, מבואה קומתית, יורגמ

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 והרשויות.   המתכננים

--- 

 יוןגג על

 י(אש)ר
--- --- 

ולאריות, מתקנים  ס ת מערכו , תגו מדרחדר 

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות  

מסחר(, לפי דרישת  למגורים ו/או ל

 ויות. הרש ו ים  נ המתכנ

--- 

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

 )הראשי(.  עליוןהגג ה א נכלל במניין הקומות ל  10 יןסך הכל קומות בבני

 

  :הרותהבו  תרו עה

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר (א)

 ין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה  לצי יש ,לבניין אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 

 :ין בני   בכל (ראשי ) ףמשות רגותחדר מד 1.4  

  .עד למפלס הגג נהתחתו ה ממפלס קוממקורה : חדר מדרגותאפיון כל  ;1: ן יי ל בנכב תגו המדר י מספר חדר    

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

 עד למפלס קומת הקרקע. -3

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

   . תחנות 11: 4ין בבני

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

 קע.רהקת לקומ דע -3מקומת מרתף  5 בבניין. 2מה לקומקומת הקרקע עד  1 יש, למסחר. בבניין  :מעליות נוספות  

 . אין מר:עמדת שו  1.6 

 

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

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

 

 : (ין בני  כל)ב רמג תדו ניין ועבו רי הבחומ .2

 

 , ילהגבשילוב ר: מתועשת ובניהשיטת ה; השלד לפי תכניות מהנדס :שלד הבניין           2.1

 ;  השלד ובי מהנדס: לפי חישעובי  .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  ןקתי לפ :תרמי בידוד                  

 ד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.  נג  היהי  ריצוף בניין המגורים         

   .1045מס'  ילראלפי תקן יש :מי ד תרדו בי ; לדהש 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 :גגות הבניין          2.4

   .1045ס' אלי מרשתקן ילפי  :בידוד תרמי  ועץ.לפי הנחיות הי :שיפועי ניקוז ואיטום   

או בלוק   ון,טי בקובצד הפונה לדירות, בלובדופן פנימית של קיר החוץ  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 נתקרוק" של מכון הי תקן  י "תו ים יהיו בעלוקירות פנ צבעי תקרות                  

 : גימור קירות חוץ  2.6

 בהיתר הבניה.  איםנ הת ילפ . הכלאבן מלאכותית  ואו/  אבן טבעית: עיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1

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

 ת. ימ ומקאום עם הרשות הים בתי הציפו וחלוקת , גווןשנות סוג: האדריכל יהיה רשאי לחיפוי אחר 2.6.3

 

 ולב, לפי ש מ ואו/  איטונג(כגון ק תאי )בלואו ו/או בלוקי בטון  מזוין ו/  : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

   . 1חלק  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 בט: חומר וגובה: שיש(ל ככות )מרפס קיר הפרדה בין  

 : (ן י )בכל בני  ראשי  מדרגות חדר 2.8

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

 ין.כל ד תהוראו והמעלית יבוצע על פי

"  קירו בעל "תו תקן ,עד לתקרה חיפוי בשיפולים )פנלים( כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי: חומר: םני רות פי ק ורגימ 2.8.2 

 טעם מכון התקנים. מ

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

רישות בהתאם לד (,צמנט לבן)מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טראצו  היוים  ריהמגו ןיי בנמדרגות  :דסטיםפו ות ו מדרג      2.8.3 

ומשטחי הביניים )פודסטים( ופסים מחוספסים כנגד  שיפולים תואמים לאורך המדרגות לותעוב ,נים הרלוונטיםהתק

 החלקה. 

 . 1142"י תל אם, בהתמאחז יד( )לרבותמשולב מתכת ו/או בנוי ו/או  :מאחז יד /מעקה 2.8.4 

   המדרגות. חדרבאמצעות : עליה לגג 2.8.5 

  : (ין )בכל בני יתקומתמבואה )לובי(  2.9

גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, : חומר: מבואה קומתית פניםות רקי  רגימו 

 )"בעל תו תקן ירוק"(  עד לתקרה. ליריבע אקצו יחהקשיח יבוצע ט החיפוי, מעל ד לגובה משקופי הדלתותע

 ה של תקרה מונמכת לא יבוצע טיח מעל תקרה זו(.  מקרב) "קטי "בעל תו תקן ירוסינטסיד : טיח + חומר: גימור תקרה 

 אבן נסורה או גרניט פורצלן. : ריצוף 

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

ל החיפוי  ה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעיקרמ או ק הר ונס אבן : חומר: יםנרות פור קי מי ג

   אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(.בע צח ויהקשיח יבוצע ט 

 . רטיביתאו תקרה דקו שנהתקרת מו/או  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( הרסואבן נ :חומר: ףריצו 

 .  החלקהעת ילמנ הישראלי

 , בחזית816ובניה ות"י תיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות התכנון 

 צוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית. יע ר,ומוא   ינו יצן מספר בניין ח ן יותק הבניי 

בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון צבוע פנים או בבטון ח יט : הי גימור קירות חנ: מקורה עבודות גמר חניה 2.11

    כון התקנים.מטעם מירוק" י, בעל "תו תקן סינטט  במלבין: בטון צבוע חומר: גימור תקרההתקנים.  

 ה.רמשתלבת, לפי החלטת החב או באבן 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, וליסידוגמת פ צבוע בצבע סינטטי דיח : טגימור קירות 

סינטטי. כל הצבעים,  בטון צבוע בצבע   –. בחדרים טכניים ולבש ו מאו/  ו/או תקרת משנה נטטיבצבע סיצבוע טיח  -אופניים/עגלות 

 בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.  

 . בלומשאו או פורצלן  וטראצ יקה או: אריחי קרמ גימור רצפה              

 כל דין.  בהתאם לדרישותעבודות גמר של הרצפה והקירות יעשה בקרמיקה )גרניט פורצלן(,  אשפה:ר חד 
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  :תרו עה

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

    .למניעת החלקה 2279 י לארהיש ן קתה בהתאם לדרישות לקההח נגדיה יה המשותפים( ובשטחים )בדירות בניין בריצוף . 2

 

 טת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר שמן. מלית הנשלה חשפתיח גת, בעלתניום מזוגדלת אלומי: יש, ן בנייכל לדלת כניסה  2.13

(,  הינהבר הרשויות והיתרישות לפי ד אלומיניום מזוגגאו   כתעפ"י תכנית )מת .1בבניין  : ישין ינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה   

   לחצר/חניה חיצונית. אה/כניסהיציב 

 מן. כולל מחזיר ש: דלתות אש, דלתות חדר מדרגות 2.14

 .האדריכל תכנוןלפי חומר וכמות,  ,תאור :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף  .דלתות פח :יםרים טכני ת חדדלתו   

  אין. :קומתי  דלתות לובי  2.15

 .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות,  ,ותתי בואות קוממ ,תרגו דמ  רחד, לובי, ן לבנייניסה כב, הורתא 2.16

 ו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה   גורים יהי ן המבבניי                 

   .גותר המדרלהדלקת  אור בחד                  

  יכל.האדר  חירתן לפי בלבד(  בגווהחיצוני ב פח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר )בחלקם :חומר :ומים זג ,חשמל תו ונארדלתות ל 2.17

נה נפרד לכל או לחילופין התקנת מו ,משותף נפרדלמונה  יחוברו הזנות החשמל של כל המחסנים :דירתייםתאורה במחסנים      2.18

   .המוכר טתלהח עפ"י ןסמחו משויך הי אליהדירת מונהל אומחסן,  

   הבניין/ים לפישל  המשותף  של הרכוש חשמלרכת ההזנה ממע : יש.פותלמערכות אלקטרומכניות משותלתאורה ו חיבור חשמל     2.19

ך וישרתו גם ן הסמובבניי יין הסמוך ו/או ימוקמוהחשמל )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבנתכנון מהנדס   

 השונות(.  לאישור הרשויות ף ופ, בכןי ינבה 

 

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

 

 ירה*: ה הד גוב 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 נרירתי )*גובה מחסן ד   

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

 

 מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי  ת, הנמכותליטוות, בחת קורות, מערכט תלמעהערה: * 

 ן. פי די בוע עלמן הגובה המינימלי הק הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת  

 

 המשמשים אותה.בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  רים וגימוריםדחת ימרש – 2 'סמלה טב 3.2 

 שלאחר טבלה זו(.  רות,הבה/תר בהערותפרוט י אה )ר 

 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

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

 )בס"מ( 

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

 צוף יר
  מ"א"ר/  יכוי למיר לזחמ

 ם שיים חדלקשב
 הערות 

 כניסה 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 בהערות בהמשך. וט ראה פר אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 דיור חדר  
 בלוקי בטון בטון,

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

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 

 אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
בגובה י פו חי עבודה לכל אורך משטח ה

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

 ראה פרוט בהערות בהמשך. 
 --- ( 4)ראה  חתון ת רון  על משטח א חיפוי מ 

 אוכל   נת פי 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ר פרוזדו 
 בלוקי בטון   בטון,

 (1) 
 . ת בהמשךהערו פרוט ב ה 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( 

 צוף יר
  מ"א"ר/  יכוי למיר לזחמ

 ם שיים חדלקשב
 הערות 

 ורים נה ה ר שי ד ח 
 בלוקי בטון בטון,

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

 חדר רחצה הורים 
 )מקלחת( 

 בלוקי בטון ן,בטו 
 (1) 

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

 ים. מטעם מכון התקנוק" יר  "תו תקן 
 . ךבהמש ערות רוט בה פ אהר 

 --- ( 4)ראה  י קרמיקה ו פ חי 

 ה שינ   חדר 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 . המשךות ב ראה פרוט בהער 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( ט אמב ) 

 בלוקי בטון בטון,
 (1) 

  משקוף הדלת ה  ת לגוב ו ר י קי חיפו  אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  

 מטעם מכון התקנים.  "תו תקן ירוק" 
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . בהמשך ות וט בהערר ה פרא 

 מרפסת שרות 
 בטון, בלוקי בטון  

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

 שמש  סת  מרפ 
 בטוןי וקבל  בטון,

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

 גם פרוט בהערות בהמשך.  הרא

 ר כביסה תו מס 
 בטוןבלוקי  בטון,

 (1) 
 3.4ראה סעיף  אין  אין ( 2) ראה

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד ככל  ) 

 טון  ב בלוקי  ,בטון 
 (1) 

ע  צב קירות גימור  .טיח 
גימור תקרה סיד  לי. אקרי 

 י.  ינטט ס

 ( 5)ניט פורצלן רג

 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין 

 לבחירת היזם/קבלן

 
 

 לטבלה: והבהרות הערות 
 

יתן  ה, נ כאל 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  ,גבס וחותעשויה מל תהיה ות אלושל קירשמעטפת הפנים 

  לבכ  רחצה בחדרי גבס. )חלוקה פנימית(: יהיו מ: בטון/בלוקי בטון/בלוקי בטון תאי/בלוקי  פניםקירות ה (.יםור ידוד תרמי של בנייני מג ב

 בטון".  יבלוקאו מם למים" כעמידייצרן "ע"י ה ת בבלוקים המוגדריםירוהק יבנוה מקר

 : לבן. גוון  העורף.קוד פי הנחיות ד לפבממ" .לוונטיםהתקנים הר ודרישות   תכנון המהנדסלפי   + צבע אקרילי: טיח גמר קירות ( 2)

 ס.לו יעשו מלוחות גבות אקיר  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 : טיחקרותת מרג

 .  אקריליי(: צבע חיפו ללא )בתחוםרחצה דרי בחירות גמר ק

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

סוגי ריצוף לבחירת   . R-9נגדות להחלקה ת התיות ובדרגה הרלוונטקהחקי נה וישות התקי ודר   9227"י ישות ת סוג א'. העומד בדר  :וףריצ ( 3) 

, גרניט אצו, שיש קים שבהם יבחר המוכר, ובהתאם למפורט להלן: אריחים מסוג טר כר ו/או הספ המו  תוך כמה אפשרויות שיציג הקונה  מ 

  33/33, ס"מ    60/60  ות ידבמניטרלי.    -בהיר   ן בגווהיא  שאחת מהן    פחות ונים ל אות/גו דוגמ  3  -של ריצוף ו ות סדר  4  מביןה  לבחיר   פורצלן.  

בכל הדירה למעט פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  ה לא תהיה  עת ההחלק מני   דרגת אחת נוספת.   חלופית במידה  וכן  .  ס"מ   45/45,  ס"מ 

   ת.ה ומרפסוחדרי רחצ

ות ובדרגת התנגדות ונטיהרלו  ה חקיק ה וה ודרישות התקינ   2279י  שות ת". העומד בדרי סוג א'  :תמרפסת שרו  /רחצהרי בחדף יצו ר - 

לפחות שאחת דוגמאות/גוונים    3  -ל ריצוף ו סדרות ש   4בין  קרמיקה לבחירה מ ם מסוג  , אריחיR-11וברצפת תא מקלחת R-10   להחלקה 

 לקה ההח ת  מניע דרגת    . האמור לעיל   פי ל   ייר דת והדוגמאות המוצגות ל יחים ייקבעו מתוך הסדרות הארמידו   לי. ניטר  -ר  גוון בהי מהן היא ב 

   שיבחר על ידה.   או הספק,   חברה שתציג ה א/גוון/מידה,  גמדו סוג/ הרוכש תעשה מאחת מ  בחירת   לו. יה פחותה מהנדרש לחדרים אא תהל 

טרלי. ני  -ר  אחת מהן היא בגוון בהי דוגמאות לפחות ש  3  -סדרות של ריצוף ו   4מבין    ת הרוכש רלבחי א'.  סוג   :ריצוף במרפסת שמש -

  תדרגוב ז,יצירת שיפועי ניקוהמתאימים בגודלם לאריחים במידות אחרות נוספות )דמוי מלבנים(, או גם  ות,פחל "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.

 (. יםאין צורך בשיפול ח,וי קשי ופה בחיפ ם קיר החוץ מחשבה
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 ות. בכוונתו להציג לקונה מבין האפשרויות המפורט 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   ג סו  :חצהר י בחדר  חיפוי   

עד גובה קו משקוף  . בחדרי רחצה,שינוי מהמחירנה ללא הקות ירבחמידות לקה בבקרמי רותקי  פוי)חי  ס"מ.   30/60-מ או כ ס"   25/33

 רילי(. מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע אקמ'.  1.50ד גובה שירותים ע חיפוי בחדרהדלת. 

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

צפות והנקזים  , הרירות. הקירותהה לגמר הקלצנרת גלויה תבוצע סיגרה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה ז .רההדיחיר במ

 ן/חדרים סמוכים. למניעת מעבר מים לחלקי בניי םרלוונטיידרישות התקנים ה דין ולפיראות כל ו לפי הוורים רטובים יאטמבאז

 ניטרלי.  –  דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר   3רת הרוכש מבין לפחות  . לבחי ג א' ו ס   -  קרמיקה  ירות חיפוי ק :מטבחב חיפוי 

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

חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו   BIחידת  ינו בי ור א נ תר ה כאש   ון. תחת על ארון )מ עבודה  ך משטח ה לפחות לכל אורס"מ    60

 אקרילי.   יח + צבע קירות: טחיפוי ובל הריצוף(. מעל ה מ' מע   1.50)גובה  צפה  הקרמי ועד הר של החיפוי  הסף העליון 

 ר.מ"   .020  -כ   עד   ד בודאריח    ם. שטח לבחירת הקבלן/יז   ורצלן גרניט פ  מסוג  :)ככל שנרכש( ריצוף במחסן  ( 5) 

 

  רות:עה

 ור  ינתן האפשרות לבחלא תשל ספק אחד וורק ממבחר למניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך  –בחירת הרוכש/דייר 

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

מת או בנוי כדוגמת החזית  וסמחית זכוכולב עם ם משאלומיניו ( מעקהנקבע אחרת בהיתר הבניהעיצוב מעקות המרפסות )באם לא  – מעקה

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

 נטים למניעת מעבר מים  וותקנים הרלדרישות הין ולפי אות כל דם ייאטמו לפי הור ים באזורים רטוביהנקזות, הרצפות והקיר –ם טו אי 

 ם.ם סמוכי/ חדרי לחלקי בניין 

 . ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל  פסת שרות,מרו מ"דה, מדרי רחצה, חלדירניסה בכ – םהפרשי מפלסי 

 האדריכל. תכנוןי לפ ,וחב(גובה/ר מס" 20גובה המותר בתקנות )עד  ( עדהדרג)מ מונמך/גבהמו יתכן סףגג, /ביציאה למרפסות שמש

 לצנרת גלויה   יב.חיהמרט המפ מהנחיותפחת לא ימקרה ובכל  .ה לגובה המצוין בטבלהגובה חיפוי הקירות יעש - קירותציפוי  /חיפוי 

 גמר הקירות. מיקה זהה ליבוצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קר 

   ת החברה. ס"מ, לפי החלט   60  -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ   , PVCאו    לומיניום פרופיל א יבוצעו פינות מ   –ינות בחיפוי  יל פ פרופ 

 שהאבן  , לפיהן היות 2חלק  5566להוראות הבאות מתוך ת"י יש לשים לב  -י(פרטותף/שטח המשנו ב יותקככל שבעית )אריחי אבן ט

הרצפה עלול  המשמשים במערכת  או האריחים לוחותן הגוו, כן כמו. רקםגידים והבדלי גוון ומ ת בו נימים,להיו בעי, עלולים ט היא חומר

 . וקה ברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחז ש   ים ריח ו הא לוחות א ין ה בגוון ב י  ונ ות ש הזמן, ולפיכך עשוי להי להשתנות בחלוף  

 ה. צוף בדירע"ג הרי ,הברקה ע"י החברהבוצע ליטוש ו/או לא יפק יודגש כי למניעת ס - ליטוש/הברקה

תכנון  לב, לפי שוו מו/א  פלדה אוו/ ן ו בטוו/א ( עץכרייב בסימון בתוכנית המככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יח) – , קורה/ותהרגולפ

  האדריכל.

ם  וריואז רכותונות למעגב ארון מטבח, ארחזיתות מחופים, בות ועט בשולי קירלמ לפחות,  ס"מ 7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף   –שיפולים 

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

  לפחות. מ"מ 3של  בין אריחים )פוגות(מרווח צוע יב רשנד פוי, וחי  ם לריצוף ינת התקלפי דרישו – ות(ם )פוג מרווחי 

 

 מסמך אחר ב או  כר זהבמפרט מ ך בטבלה,ל רק באם צויין כלעיל יותקנו בפוערות התייחסות בהעלגביהם יש )מובהר כי ציוד ומתקנים 

 שצורף להסכם הרכישה(.

 

 ארונות: 3.3

להתקנה שטוחה של הכיור/  ר, חיתוך פתח המתאיםלכיות שבתו פים,רות, מדמגי דלתות,ול יכלון האר ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 .דיח כליםלהצתה(, הכנה למ ישול ונקודת חשמלז לבפתח, נקודת ג)כולל:  ותהכנה לכיריים מובנ

. עומק   MDFאו ויץ'( )סנדו  קט. שאר חלקי הארון עץעובד )סנדוויץ'(, וגב הארון יהיה מעץ דיפים יהיו מעץ ממדרון והגוף הא

ף על סס"מ לפחות מ 90 -יהיה כס"מ לפחות. גובה סף עליון של משטח העבודה  60-כ חזית הדלתות, יהיה ללכון, הארו 

 ארון. למניעת רטיבות של תחתית החיפוי עמיד למים ס"מ וב 10  -של כ ל( בגובההארון הגבהה )סוקהרצפה. בתחתית 
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 תקנו "פתרונות פינה". ו. ביחידות הפינה של הארון יומקעוכל ו ולכל גובהת, לפחוס"מ ל 60וחב יחידת מגירות בריכלול הארון 

  לי( שיוצגו ע"יטרהיר ני ואחד בן לבם אחד גוונים לפחות )מה 5כש מתוך רת הרולבחי. קהיי פורמ: י חיצוני פוצי : מתכת. ידיות

 ן.לבון בגו מיןו מלו/א  קהי יפורמ :מדפיםפנימי וגמר ציפוי רה. החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החב

 ;ראה הערה בהמשך מידות: ( 1)

   ג'ראה נספח  :התחתון מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח   

     

מאבן   ס"מ 2-בעובי לא פחות מ שטח עבודהמהקונה  לבחירת :: תיאורו לכל אורכ ארון מטבח תחתון  ודה מעלבח עמשט

עם שוליים  לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 ת"י  דרישותל ונה, העערך( שווה ואית )כדוגמת אבן קיסר טבעית או פולימר

קנט   יותקן טחחה של כיור. בהיקף המשלהתקנה שטו  ותאםהמשטח י קפם. נות בכל היס"מ ביחס לחזית הארו 2בהבלטה של 

  ככל זית המשטחבוד בחעם עי בהה ללא קנט מוגי להעדיף התקנ שא ודו יקבע ע"י המוכר )הקונה רשאופן עיב  מוגבה וןליע

 . קף המשטחבכל הי יםמ אף  כוללהנדרש 

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

  3ה ר תציג בפני הקונברה/המוכידו. בח בחר/ו על"י המוכר ו/או הספק/ים שישיוצגו עאות דוגמ מגווןך מתוהקונה  לבחירת גוון:

 (.ודד אחדב וחא לה ולו בהדבקיהי אבן קיסר/ת השיש. לוחו (יה בהיר ניטרלי)אחד מגוונים אלו יה גוונים לפחות

  

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

ן ו טבח תחתארון מ  אמ" 1עד  המוכר יהיה רשאי להמירומעלה, רים חד 4.5בדירות פי מטבח הספצימסיבות של תכנון ההערה: 

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

 מטבח התחתון.ארון הל אםבהתהיה עליון יבח הארון המט יוציפומבנה 

 כל אורכו.ות מדף אחד אחד ללפח הארון יכלול ס"מ לפחות. 30ס"מ לפחות ועומקו  75גובהו של הארון העליון 

 

  ללהכופחות. ס"מ ל  80 מידות:ב ,ו מונחי א תלועץ סנדוויץ' או טרספה, תחתון  ארון )כללי(,  רחצה דרבח(: יין אחרים )צארונות  3.3.3

 . ירוסטה . משטח העבודה אינטגרלי מחרס/ שיש/ ניאו קוורץ משולב בכיורי נ ציר , דפיםתות, מלד

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

 החברה.

  פח ג'ראה נס הרחצה:עד ארון מחיר לזיכוי ב

 

               :הערות

 םמיי פע מחושבתשקיימת ה ככל הקיר )פינ 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 כסבו יחש בח, לאארונות המט רךו אדות י מב 5% -טיות עד כסות. הארונ

המטבח   תכן ובקיר שבגב ארונותכי י קונה לקחת בחשבון על ה עצמי,צוע מטבח 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 של קנההארון לצורך הת תכנון  ( 3)

 במקומות דלתות ומדפים, תבו לר ,בשלמותו  המטבח ארון  את לספק וכרמה על ,נםלהתקי  אלש הקונה החליט -

  והזנת חשמל יקוזשל מים ונ הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( ניםובהמ ם הכלים החשמליי  להתקנת שיועדו 

ה תנחה עד שהחברקבע ובמו רותו על פי הלוח זמנים שהחברה תבחי על ח לדווהקונה באחריות כיור. תחת ה למדיח

 . ת הרוכשא
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 סה: כבי  מיתקנים לתליית 3.4

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

ק, באורך מינימלי של סטיפל יסהכב יחבל 5כולל גלגלות,  םניצבי ממתכת )מגולוונים( טותמו 2: )קטנה( מיתקן לתליית כביסה 

 . מטר סה"כ 8 -ורך של לא פחות מה באכולל חבלי כביס ס"מ 120ימלי של ורך מינ אבמתרומם או מתקן  , ס"מ 160 

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

מוצנע ושאינו נצפה בחזיתות  ום במקה, מבנהקיר  מגולוונת עלתכת ן ממ תקחצר או במרפסת משמעו ממתקן ש"ע לתליית כביסה ב 

 ס"מ. החבלים יהיו   160של כביסה באורך מינימאלי בלי ח 5ן יכלול לפחות המתק  יר.בע לקומקו  ציבן יהיה יהמתק נה.המב 

      וניתנים למתיחה. UVת מידים לקרינם, עאיכותיי 

יום או  זרועות, מאלומינ   3הכולל לפחות  מודם ע( עסלהו ב )קרבמתקן מסתוב זה ר מתקןטתו, להמיאי, עפ"י החלהדייר יהא רש  

 ומקבוע.ה יציב יהמתקן יהולוונת. ממתכת מג 

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

י  טת פרי רעה לתלייוצר הפה להיוזגן/ים, במקרה זה עלולמסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיבוי של המ חלל : בההער

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

 

   )מידות בס"מ(  לונות ותריסים בדירהת, חרשימת דלתו  – 3מס' לה בט 3.5

רים  ת המעבפתיחה. בכל מקרה, מידו יים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הו שינו יתכנ: הערה 

  .ךפות בהמשערות נוסאה גם הוהבניה. רת התכנון יפחת מהנדרש בתקנו נות לא חלו ח הושט החופשיים בדלתות 

 

 סיםתרי חלונות   דלתות ---

 ר דח
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

עץ ) מרחו
ם/  ניוימאלו
 כת/ אחר( מת

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ נגרר/

כמות ומידת  
  תחהפ

 ב( רוח בה/ )גו

חומר )עץ 
ם/  אלומיניו

 אחר( מתכת/  

סוג פתיחה  
  / כע"כ/)ציר

 ס/אחר( נגרר/כי 

ת  כמות ומיד
  הפתח
 חב( )גובה/ רו

  /חומר )עץ 
ם/  אלומיניו

 חר( תכת/ אמ
 חומר שלבים 

ר/  יחה)ציסוג פת
  /נגרר כ.ע.כ/

 אחר( /שמליכיס/ח

 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 
 ידני גיבויכולל 

250/215 --- 250/215 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 גלילה ידני

--- 100/115 100/115 

חדר שינה  
 הורים

1 

 לה ציר רגי  עץ

2 

 כ.ע.כ   ררנג ג ' מזוג אלומ

2 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 גלילה ידני

80/210 140/115 140/115 

 ה שינ דרח

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 ע.כ כ.  ררנג ג אלומ' מזוג 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 גלילה ידני

 140/115 140/115-כ 80/210-כ

 "ד  ממ
ש  שמ)מ

 כחדר  
 (שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
.  רגילה(ציר )

 חוץ יחה תפ

1 

 ומ' מזוגג אל
 כ.ע.כ 

נחיות  לפי ה
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  סים, הנגררת/יםי פלדה נגד גז, הדף ורס   שתיים,  ת או כנף אח

          חיות הג"א. הנלפי  הגילאו ציר ר  יס. לכ
--- --- 
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 סיםתרי חלונות   דלתות ---

 ר דח
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

עץ ) מרחו
ם/  ניוימאלו
 כת/ אחר( מת

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ נגרר/

כמות ומידת  
  תחהפ

 ב( רוח בה/ )גו

חומר )עץ 
ם/  אלומיניו

 אחר( מתכת/  

סוג פתיחה  
  / כע"כ/)ציר

 ס/אחר( נגרר/כי 

ת  כמות ומיד
  הפתח
 חב( )גובה/ רו

  /חומר )עץ 
ם/  אלומיניו

 חר( תכת/ אמ
 חומר שלבים 

ר/  יחה)ציסוג פת
  /נגרר כ.ע.כ/

 אחר( /שמליכיס/ח

רחצה  ח. 
 םהורי

1 
 + ץ ע 

 אור  -צו /והרצ
 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

70/210 60/90 --- 

  ח. רחצה
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ילה ר רגצי 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 ( פ)קי 

--- 

--- --- --- 

80/210 60/90 --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 גילה  ציר ר  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

80/210 90/115 --- 

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

 ח עץ/פ 1
טת  החללפי 

 רההחב
 ילה ציר רג

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80-90/200 --- --- 

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 (.שהכם הרכי בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להס  צוין באם  על רקבפו  הקיים)

  חתיתתו התקנת קנט פולימרי בם ויכללות למי מיד נה עיי הדלתות תה ובפתיחת ציר רגילה.  23אלי מס' ודה בהתאם לתקן ישר דלת עץ לב= עץ  דלת .א

ג = סו ילהרג ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  סוג פרופיל:יום, לומינ = א  אלומ'' בהמשך(. פרוט יתר בסעיף י ס"מ לפחות )ראה  7ובה הדלת בג

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

גומי  ם כולל אטי התריס עשויים פח אלומיניום במילוי פוליאוריתן מוקצף ו שלביהי הזזה י גלילה או: בתריס תריסים ,ת= כנף בתנועה אנכיינה גיליוט

יס ז תרגמ' יורכב אר 2.5ב מעל ים ברוחובפתח יורדר דבחת היצרן. יהיה בהתאם למידות הפתח והוראו ה מוגברת. עובי הפחבין השלבים לאטימ

   .= תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמלילילה  ג. יה ידננגנון פתיחמנגנון חשמלי ומ  עם שלבי תריס כנ"ל עם גלילה

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

 הדלתות/ ם לסה"כה תתאידירית בללובלבד שהכמות הכ בטבלהשל אחד מחדרים  ראובתייכולות להופיע  , משותפים לשני חדריםתנו תות/חלו לד .ב

 . כת מיזוג האווירד מערפקותכנה לס"מ כה  3ד  וגבהו מעל רצפה עכן ושולי דלתות פנים יטבלה. יתות בנחלונות המצוי 

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

רכיביהם יהיו בעלי תו  נות וחלוה. ון(חר לפי תכנאו א מ"מ 6בי של עם מרווח אויר בעוות, לפחמ"מ  4 ביו)זיגוג בע וויר ביניהםמרווח אית עם כוכז

ידי   על תקנויומובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות   רים, גלגלים, ידיותצי ,EPDMג, אטמי גומי גורגלי זיתקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: ס

 לכל במסילות. אין :שתותר .רף העו פקודלפי הנחיות , נגרר פלדהכנף  וג אלומיניום מזוגג עםחלון מס יהיה בממ"ד רשה מטעם היצרן.תקין מומ

 .אחת רשת לכנף  הכהכנ להבמסי נוסף  נתיב יותקן ,החלונות

גם  סת שירותלמרפ לרבות במטבחים הפונים ר החוץ,לאווי שיר רור יוללא אושירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים  בחדרי -לאוויר החוץ אוורור  .ד

 רר מכני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסוי. במאוויד ו ר מצצינו  יבוצע ריס ו/או בחלון,  אם איננה סגורה בת

זיגוג קבוע ולבים בם המש פתחייתכן  יניום.יועץ האלומ ו/או פ"י תכנון האדריכלוג פרופיל, גוון, עס  .עשויים אלומיניום םסי ת והתרי מסגרות החלונו  .ה

 .קירות מסך ום, ו/אומחס/ההמשמש כמעק

 יחה  ות מובנות, מנגנוני פתדיגלים, י, צירים, גלEPDMריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי ם מקוזרייואב בעלי תו תקןיהיו ת ורכיביהם החלונו    

   ;צרןיה מטעםמורשה  מתקין ידי על יותקנו חלונותונעילה. ה   

 יכל. האדר בחירת "( עפ"ישקופה או עמומה )"חלב בטיחותיתכית וזכתותקן  יש חלונות(, )באם צהרח י רבחד .ו 

 . ודרישות כיבוי אש   אדריכל ה   ן תכנו לפי    או רפפות קבועות, / ו   לת בד ו סבכה  ו/או אוורור מכני ו/א ( יעשה באמצעות חלון  ככל שנרכש מחסן )   ן המחס אוורור   .ז 

  ערכותמ, (לסקופיתטורמית/)פנ עינית הצצהנוסף,  ון פנימיבטח רסג  5044ת לתקן ישראל תואמ ח,רב ברי ן(ביטחולת פלדה )ד. ניסהדלת כ .ח

מ"מ   1.25בי של נת בעוו לומשקוף בניה מפלדה מגו .הספר דירתחתון, מעצור דלת ומ מברשת סף  ,נעה ו"רוזטות"ידית צילינדר, מגן צירים, 

 כר. המו תר. גמר לגוון לפי בחירעה בתנויל או צביי וינהיו בחיפוימשקוף לפחות. כנף הדלת וה
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  אש./בטחוןהכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות שות הנחיות רלפי  .חירת החברהבן לפי גוו  וניל,   ציפוי ממ"דדלת  .ט

חוזק,   –בט תפקודי בכל הי שווה ערך אורד וי פלקסבולעם מי עשויה משתי לוחות מודבקים על מסגרתדלת תהיה כנף ה פנים: ולי דלתותכלמ .י

 , עםהמתאים לעמידות במים ציפוי חיצוני מתועשייקה או פורמצבע או  גמר. משקוף הדלת אם לסוגאחר. צירים יותקנו בהת, קיים, טיקהסאקו

  בעל 23י מס' תקן ישראלתאם לבהת יהיה  לקוף הדמש .צדדים לפחות 3-ת )קנט( מצופה בף כנף הדלבהיק  .תכת משני הצדדיםמ ידיותו מנעול 

בחדרי אמבטיה / מקלחת מנעול סיבובי   ם. למי היה עמידנתו יוף לאחר התק. המשקהאטימ יכולל פסאם לדלת בגמר תו ו עץאהלבשות פולימרי 

ו  ברה ו/אעל ידי החוצגו לבן(, שי םאחד מהגוונים לפחות ) 3בחירת הרוכש מתוך ל גוון:   ור, מזוגג בכנף הדלת.א-והר/ צודמוי "תפוס פנוי" וצ

 דה. יהספק/ים שיבחר/ו על 

  בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבוער לשמש את כלל הדיירים בקומה(אמו  )בחרום יקומת כפתח חילוץ המוכרז   בדירהבממ"ד ובפתח  -ץ פתח חילו  .יא

 ן הפתיחה.חה וכיו סוג הפתי לרבותון/תריס, לסוג החחילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, כות כפתח כרז ע"י הרשויות המוסמיובפתח ש

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  רת,נגר/פתחתה, הנת פלדה אטומהינה דלדלת כניסה למרחב מוגן  :העורף יקודפלפי דרישות  .יב

עוגלים  וורור מן  פתחי אוג וכיום + זיגנ אלומי כנפיים לפתיחה. חלון 2ת לכיס ו/או ם, הנגררופלדה כנף אחת או שתיי וןירה. חלס"מ מעל מפלס הד

פתח  וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,לפי הנחיות )ויר סינון א מערכת התקנת רוק.תנים לפאות פלדה )פלנצ'(, וני ים בדיסקחסומ בקוטרים שונים,

י  הר נון, מתקן הסי החברהע"י סופק  ש שבאםיודג (.2010)תקנות הג"א מאי  יצרן.י מידות הומית. מידות המערכת לפמקהפרעה  רו צתיהאוורור 

שהוסמכו לכך ע"י  אטימות נוספת ע"י הגורמיםות ויקת תקינבדיב הרוכש, יחי ע"יוקו ר יפלכן פיקוד העורף,  ושרו ע"י א וו  קנבדתקינתו והתקנתו ש

על צוע בפויגבר הבי בפועלן הביצוע ימכר לבהמצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט התירה בין ודגש כי בכל מקרה של סי  יעת ספקלמנ  פיקוד העורף.

 העורף. ל פיקוד ות שנ התואם הנחיות מעודכ

אביזרים   נתרך בהתקהצועקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ומשוערות בס"מ, ניה בות הינן מיד, 3' מסות בטבלה המפורט המידות – מידות .יג

 מסך ת/קירותרינוטלבני דלתות/ חלונות/וישל מ ,םים למיניההיקפיפרופילים וקופים  משסמויים ו/או מסגרות סמויות וכן  : מלבנים כגוןמשלימים 

   בתקנות התכנון והבניה.  כנדרש לפתחים אלו  מידות/שטח,מחת לא יפ יםמתקבלדל הפתחים המקרה גובכל  .)לפי הענין(

 

 .זו(הערות לאחר טבלה גם )ראה  ים בדירהלים סניטרמתקני תברואה וכ – 4' מסטבלה  3.6 

 
 

 מיתקן
 ום מיק

 בח מט
 ם צה הורי חדר רח

 )מקלחת(
 יל כל חדר רחצה

 מבטיה( )א
 אחר רפסת שרות מ

 טבח כיור מ
 כפולה( /בודדת)

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

 --- --- --- --- א'  סוג 

 ₪   זיכוי 
 
 ןאי 

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

 רחצה  כיור

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

 --- --- 3.3.3אה סעיף ר א'  --- סוג 

 ין א --- זיכוי ₪  
 'גאה נספח ר

 
--- --- 

 ילת ידיים ור לנטכי 

 --- --- --- --- --- מידות )בס"מ( 

 --- --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪  

 ( ')בטיפהוארגז ש אסלה

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

 --- --- א'  א'  --- סוג 

 --- --- ין א אין  --- ₪   זיכוי 
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 מיתקן
 ום מיק

 בח מט
 ם צה הורי חדר רח

 )מקלחת(
 יל כל חדר רחצה

 מבטיה( )א
 אחר רפסת שרות מ

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

 --- ת )בס"מ( מידו 
 הוראות כל דין לפי 

 בהמשך ראה 
70/170 

 טיה( )אמב
--- --- 

 --- סוג 
 משופע ריצוף 

 ת(מקלח)
אקרילית  בטיה אמ) א'

 ( ופה אמיילאו פח מצ
--- --- 

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪  

ם  רי למים ק סוללה
 כיור,ל חמים/

 )ד() ה( מהמשטח

 --- --- פרח/מערבל  רח/מערבל פ  חרפ דגם 

 --- --- א'  א'  א'  סוג 

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

לאמבטיה למים   סוללה
 ()ו וחמים קרים

 --- --- דגם
  דרך-רב

 )אינטרפוץ 
 )ו(( או סוללה3דרך   

--- --- 

 --- --- א'  --- --- סוג 

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

קלחת למים  סוללה למ
 )ו( קרים וחמים

 --- דגם
  דרך-רב

 )אינטרפוץ 
 (ו)סוללה( או 3 דרך  

--- --- --- 

 --- --- --- א'  --- סוג 

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

 --- יש  --- --- --- ()ט לניקוזכביסה וים מכונת חיבור מ

פליטת  לשרוול חיצוניתבדופן  4"פתח 
כולל תריס הגנה , כביסה ייבשממ  אדים
 ת סגירה קולומש

 --- יש  --- --- ---

לחיבור מדיח  ם וניקוז, בור למי חי  ההכנ
 )ט(כלים

 (בחמטכיור ה ההכנה משולבת בניקוז)
 --- --- --- --- יש 

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

 --- --- --- --- 1 ה( )הכנ )יב(נקודת גז לבישול

 --- --- --- --- --- )הכנה( ב()ימים ימוםז לחגנקודת 

 

 : אחרותו  טבלהל תו ערה

 ם הרכישה(.סכצורף להבטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר ש  צוין בפועל רק באם קיים )ה

חצה ור ריכוסטה, בהתקנה שטוחה. ניר/ רץסילי קוו לבחירת הקונה, חומר: ס"מ( 80/46ס"מ או כפולה   40/60 ת במידות)בודד חכיור מטב (א)

 לפי תוצרת ס"מ. 40/50-חרס מידות כ: )באם אינו אינטגרלי( ור רחצהכי  .החברהיבחר ע"י שספק, /לפי היצרן במידות ני )אינטגרלי(:לחשו 

  רה.חבי בחירת הת החברה לפלטהח

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

 .בעל צירי נירוסטהכבד  יפלסט)מושב(  :כיסוי אסלהחלטת החברה. לפי ה

 פי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה מוגני, בעלת חיזוק היקהומ"מ  3.5לי בעובי ומר אקרימח תהיה אמבטיה:

 מצופה אמאייל.  לפחות "ממ  2.5י בפח בעולחילופין מ. מגלוון פילי ברזלמפרו
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 זקולני עיםשיפו עם  2272 י"ת תבדרישו העומד גמרב, דין כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות יפחת  לא המקלחת משטח מקלחת:

 ;המשטח

דית  עזרת יב קרים/יםממים לחמותי )ויסות מי דו כמנגנון קרבעל  לות למים חמים וקרים יהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מערבל מיקסרכל הסול )ג( 

 ץ, ככולוונטית בארקינה הרלישות התים בכל דרלמים חמים העומד  סדרות 3תוך , על המוכר להציג לבחירת הקונה מאחת( יכללו חסכמים

 . 1385הת"י ישנה, ועומדת בדרישות ש

  ס"מ 20מ לפחות ולעומק ס" 25 -כובה גב הקל, פייפוי כרום ני בצ רבל,פרח/מע ם: : דגח. לקערת מטב)כולל חסכם( סוללה למים קרים/חמים )ד(

 רץ.ונטית באנה הרלוישות התקימים חמים העומדים בכל דרל ותסדר 3לבחירת הקונה מתוך  לפחות.

 15עומק פחות ולס"מ ל 15 -רך כ באו פיהבציפוי כרום ניקל, ערבל : דגם: פרח/מ)כולל חסכמים( צהלכיור/י רח, קרים/חמיםם ללה למי סו  )ה(

 בארץ. נטיתהעומדים בכל דרישות התקינה הרלוו למים חמים  סדרות 3וך ונה מת הקירת חלב לפחות,ס"מ 

טיה וכן  בוי האמה תחתית למיל לת יציא קיר, הכולקס מהם חמים וקרים, מי מיסוללה ל :באמבטיה :)כולל חסכמים( סוללה למים קרים/חמים (ו) 

 ס"מ לפחות ומזלף. 60ורך י באכ, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנשרשורי, מתלה מתכוונן צינור  

 לה מתכוונן, מוט  מתכולל צינור שרשורי, בציפוי כרום ניקל מיקס מהקיר. , דרך( 3נטרפוץ יא - להב דרך )סולר -הקיר מדגם:  :למקלחת  

 מקלחת בקוטר  וראש ס"מ 30דייר, זרוע מהקיר באורך לחילופין ולפי בחירת המזלף. מ לפחות ו"ס 60ך יל אנכי באור פי ומוב לקה טלסקוהח  

 "מ.  ס 15  

 קבלן/רהשיוצגו ע"י החב 1385ועומדת בדרישות ת"י כשאחת לפחות תוצרת הארץ  תוסדר 3 בחירה מתוךמקלחת, לאמבטיה/סוללות ה

 . )ככל שידרש( לני ירזבולביוב,  חיבור :כוללת אסלה י שטיפתארגז/ים ו כיור התקנת ( ז) 

 .: לבןון הקבועותגו  (ח)

  כים.שפדלוחין או בור לקו וחי מיםים, מים ח: מים קרכונת כביסה כוללתר למו הכנת חיב (ט)

 ת המטבח.ערברז והכנה לחיבור לביוב, ולסיפון קלמדיח כלים כוללת:  הכנה  ( י)

ופיות הינן  הס  תוהרי אלו משוערות, המיד י בס"מ,ומצוינות מידות של הכלאביזר  תקן ו/או מו/או   כלי תברואתי שיש בה בכל משבצת: דותמי  ( אי)

 החברה. ע"ישנבחרו  היצרן, הספק ו/אובהתאם למידות 

 באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה.: כנה לנק' גזה (בי)

 . רשת העירוניתופקת מהרטורה המס בטמפ : מיםמים קרים (גי)

  חלקהמניעת הל ישראלי שעומדים בתקן קבועותרכוש ל יש שינוי לאחר קבלת החזקה בדירה, במקרה של -נית/אמבטיה(צה )אגקבועות רח ( די)

  .R-11 -פחות מ ולא

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

  זרת ידית אחת. ים, בעלקרים /חמ ות מיםמיקסר( = ויס) מערבל

 שניהם.  ברז ו/אולפיית  קלחת ו/אושל מים חמים/קרים, לראש מאה, י)אונטרפוץ( = חלוקת כניסה/יצ ךדר-רב

 . ז וכו'(פתחי ניקולחות/דרטיות )ברזים/מקטנקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסליש  ז(ט)

, ת הדלוחין, שטח תא המקלחתצנר רלחת דמוי "גשם", ללא התאמת קוטקה בדירה( כגון ראש מקלת החז)לאחר קב לור לעישינוי מהאמ 

ולת הניקוז יבהצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת ממפל המים לק רלגרול המים, עלו ני גלישתהקפי מפומחסום 

 .ברצפה

  מתאימים כגון  עים צספוס מונע החלקה, יש לנקוט באמהאמבטיה אינה כוללת חישרצפת לחת וככל קגם למ  באמבטיה הינוהשימוש ( הואיל ויז)

  ה.יעת החלקדות למנקות המיועהדבקת מדב

  של כיבוי לאבמקרה  זרימת הגזיתוק כוללים מנגנון לנ ה ום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש להשתמש בכירייםקשמי כלכ (חי)

 ול. ת הבישלהבה/ו של רצוני

 אחר ך או במסמ זהפרט מכר טבלה, במין כך בו יל יותקנו בפועל רק באם צת לעו תקנים לגביהם יש התייחסות בהער)מובהר כי ציוד ומ

 צורף להסכם הרכישה(.ש

 

 ן(, ברצפה, ל הבנייותפים לכלכן ומש וב )בחלקם יתלטני בייקורת לקותחי בצנרת ופ: ורך אחרצ אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל   3.6.1 

 ת כיבוי אש(.  ודרישי וכמות, עפ" )מיקום י כיבוי,יתכן מתזהאינסטלציה.  החלטת מהנדספ"י עבמיקום וכמות או בסמוך לתקרה, בקירות   

 בין   בלי פיקודגז וכ וצנרת להעברת מפוצל ו/אורכזי יני מה. ניקוז למזגן מצילפי החלטת מהנדס האינסטל, מיקוםארון למחלקי מים ב  

 .  למאיידעד המיקום המיועד  המיקום המיועד למעבה,  
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 ערה:ה  

 דמוי  התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות בו יויחין דרשו(, יתכי ש ככל) בוי,ביוב/מתזי כי הצורך במעבר צנרת מים/  

 ,  פהבסמוך לקירות ורצו ו/אקרה לקירות ותסמוך ב ,או "ספסלים"" ותעמודים או קור"  

 חי פת יתכן וידרשו   ן הבניי טנים העוברים לגובה בקול ת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה י לפי ה לקחת בחשבון כ יש ,בנוסף  

 תחזוקה.  לצרכי ה גיש פשראותם ויש לאלחסום ביצוע פתחי ביקורת אלו , אין   שיידרבהם  תדירו ב  קורת, ולכן בי   

 

ת  מערכההיה לפי הוראות כל דין. התקנת תאולצת לארית משותפת מבאמצעות מערכת סות מים חמים לדירות הספק: םמי חימום    3.6.2

 .  ימר(ים )טי דוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחימום המ למלי חשבות גיבוי לר 579י דרישות תקן ישראלהסולארית תהיה בהתאם ל 

ימר( הכולל מפסק זמן )טי לי והתקן קוצב עם אלמנט עזר חשמלארית וכולל חימום רכת הסומחובר למעוד( ה תקן מכל אגירה )דיול דירה לכ  

 את זמני ההפעלה.   מראש במאפשר לתכנן 

          ם,ום אחריבאמצעי חימ ם המיםיעשה חימו, באמצעות מערכת סולאריתם חמים יפק מלסן לא ניתן ות כל דיות שלהם לפי הורא לדיר  

 . ימום המים )טיימר(זמן לח התקן קוצבכן ו הקיימים בעניינם.ותם עומדים בתקנים ם באמצעם המסופקישהמי ובלבד  

עליון   גג או בסמוך להשירות או ר אך נגיש כגון במרפסת תמוס וםבמק: הדוד מיקום ;םליטרי 150: תיבולבק למים חמיםאגירה )דוד( מכל             

    נדס האינסטלציה.מה  תכנון לפי 

 .ת כביסהת. מכונ מקלח : קערות מטבח ורחצה, אמבטיה,ם לכליםמים חמי חיבור   3.6.3

   אין.  :""דלי ברז    3.6.4

 פי החלטת החברה(.)מיקום ל: יש נה מים לדירהה למו הכנ 3.6.5

 . : פלסטידלוחין  דס האינסטלציה,הנלפי תכנון מ ,PPR, S.Pפקסגול, : פלדה מגולוונת, ים חמים וקריםת: מו ינור הצ חומר  3.6.6

 .פלסטי :יםשפכ 

 הגז   ממקור הספקת הגז ועד נקודתדירה בגז  תול צנר, מחיר הדירה יכליש: בחהגז ועד נקודת הגז במטה ממקור בדיר צנרת גז 3.6.7

   .וכן הכנה למונה גז דירתיטבח מית באשהר                    

 : יש. הכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

 

 (זו  טבלהרות לאחר הע )ראה ותקשורת מתקני חשמל – 5 לה מס'טב 3.7
 

 ון, ראה נספח ג'ודות טלפדות מאור, בית תקע ונקיר זיכוי לנקו מח
 
 
 

 ום קמי 

קודת נ
 מאור 

 תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
   ם מוגן מי 

 ע תק תי ב
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .פון נק' טל

 נקודות  3 כ"הס

 אחר/ הערות

 לדירה  יסהכנ
 אה מבו  או 

1 1 - - - 

 לחצן פעמון+ -
 קום אינטר  -
י  מפסק תאורה ללוב -

 . חדר מדרגותקומתי/
 . תידיר ל לוח חשמ -
לל  ארון תקשורת כו  -

   . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה ארון  - 

 ור די חדר
 אוכל ינתפו 

2 3 - 
1  

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -תריס חשמלי 
ת  הפעלחשמל לנקודת 

)ראה מרפסת   התריס.
 (. שמש

 - - - 1 1 ור פרוזד

  3ך מעל דור באורבפרוז
פרוזדור הכולל  מ' או ב 

נקודות   2ר", פניית "
 ף. י מאור לפחות + מחל 
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 ום קמי 

קודת נ
 מאור 

 תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
   ם מוגן מי 

 ע תק תי ב
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .פון נק' טל

 נקודות  3 כ"הס

 אחר/ הערות

 1 מטבח 

6 
)אחד מהם  
כפול, אחד  
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP   ד  ואח

  ן מוג  מהם
דרגה  ב

 רגילה( 

- 
 יד() 1

 )תנור( 
- 

מיקום השקעים, בתי  
  יה מעלתקע יהה

העבודה ככול  שטח מ
ם  ובהתא  פשרהא
  מטבח יותקנו נון הלתכ

נפרדים   שקעי כח 
 לתנור, למקרר למדיח, 

ה שינ חדר
   םהורי 

1 
)כולל מפסק  

  מחליף
 (  נורהמל

 

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 

אינטרקום )נק'   -
 ( בלבד שמע/דיבור

    רחצה רדח
 הורים 

 )מקלחת(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

  בית תקע )
 ( לתנור

- 

ראה חדר   -ם מי  ום חימ
 . טיה אמב

כן  והי  ןר חלו בהעד
 , שנדרש 

דה לאוורור  כנה לנקוה
 + מפסק.  מכני

 - 1 1 - 3 1 ר שינהחד

 ד/"ממ
 ח. שינה

  לפי  המנור
הנחיות  
 רף פיקוד העו 

3 - 1 1 
פיקוד   תקנות לפי 

 העורף

  רחצהחדר 
 כללי

 אמבטיה( )

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

נור  תקע לתבית 
תקן קוצב זמן  + הוםחימ

לדוד  מפסק   וללהכ
  במיקום עפ"י השמש 

   התכנון. 
יכן  וה  בהעדר חלון
 , שנדרש 

ורור  ה לאוהכנה לנקוד
 מכני + מפסק. 

 שרות  מרפסת
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 מוגן מים 
 סה, )מכונת כבי 

 יבש כביסה(מי 

- - 

 תסמרפ
 שמש

1 
 )מוגן( 

- 
1 
 וגן( )מ

IP44 
- - 

חשמלי +  לל תריס  כו 
ן פתיחה  נומפסק + מנג 

 ידני. 

 ןמחס
ככל )
 ( דוצמשה

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של  
שעון  המחסן תחובר ל 

ו  רתי אלימל הדי החש
יך המחסן. או  משו

נות  זלחילופין שה 
החשמל של כל  

רו למונה  נים יחובהמחס 
משותף ונפרד  

ו  בד, אלמחסנים בל
ה נפרד לכל מחסן,  נמו 

להחלטת המוכר ועפ"י  
 בחירתו. 

 סתורמ
 כביסה 

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 למזגן(

- 
 
- 
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  אחרותלטבלה ו ות הער

 לקה אחת.(, כולל נקודת הדהמטורראהיל/ א -לא נורה וכיסויקרה )לר או תגבי קינורה על  בית = נקודת מאור קיר/ תקרה (א)

  ספר כל שקע בנפרד(.נ ו יותר בפנל אחד,)שני שקעים א מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל. רחיבודד ל= "שקע" בו  בית תקע מאור )רגיל( (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5 בכבלים וצעיבור יב הח

 החיבור אחד, נספר כל שקע בנפרד(.תר בפנל )שני שקעים או יו רגיל הניזון מזרם חשמל כיסוי,דד עם שקע בומים:   מוגן  גיל(בית תקע מאור )ר  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5לים בכצע ביבו

 לכמות ושאינם תוספתוינים בסעיף א' ר(, המצקי תקרה או)בשל נקודות המאור  קהדלור בלבד לאופן ההתא  נקודת מאור הדלקה כפולה= (ד)

 ף א'. ת בסעי מצוינומאור הה נקודות

 בהכרח נקודה/ות "כוח". םנושאי ד(,גל חשמלי נפרד )כל נק' במעגל נפרל גבי מעע/ים" הנמצא/ים עק"ש = בית תקע מעגל נפרד (ה)

 והה. בדרגת הגנה גבאביזר הקצה מוגן מים פרד אך ל נעגל חשמבמע מוגן שאינו בהכרח תקבית או אחר=  P44Iבית תקע עם דרגות הגנה  (ו)

ים, בשן מחבי  –ות נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת וד וכוללד )קומפלט( או לחחת ביונקוד 3= )מחשב( ץ/תקשורתפון חוטלזיה/טלוי ת נקוד (ז)

אינטרנט. /ירה לרשת הטלפוניםיבור הדא חללים.  בלבור לקליטת שידורי כחיכאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי חובה  –נקודת טלוויזיה 

 כולל כיסוי. 1ול מוד  55א וקופס ההכנה בקיר קודת נמריכוז התקשורת ועד  יכהחוט משינור וכלול צהתקשורת תנקודת 

 . (הענייןי עמדת שומר לפלנה או מבדלת כניסה ללים )נקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנום(= ק ראינטים )נקודת טלפון פנ (ח)

  . מ מ" 2.5סק נפרד עם כבלים וח למפרות ללבר ישי, מחונפרדעל גבי מעגל חשמלי  בית תקע כוח = קודת כחנ (ט)

דירה, יהיו מוגני מים לפי תקנות החשמל והתקנים  ל פחיםהנס  המטבח, בחדר האמבטיה ובשטחי חוץ ורה בחדרקעים, מפסקים ותאש (י)

 ישראליים. ה

נקודת ההכנה   רת ועדז תקשו מריכו רת )מחשב(הכנה לנק' תקשו  ( וחוט משיכה בלבד."שרוול"ת )נה לצנרוובאם לא צוין אחרת הכ=  "הכנה" (יא)

למניעת ספק  חום" ולא "תנור להט" )ספירלי(.  ר"מפז ר(,יותקן )באחריות הדיי ת חדר הרחצה מעל דלת לתנור חימום נמצא הכנההבאם בקיר. 

 כוללת שקע מוגן מים. חימום  נורהכנה לתה מסופקים ע"י החברה. לאכי אמצעי חימום  יודגש

דליקים/מכבים את אותה/ם  אך מביניהם, הנמצאים בריחוק  םשוני וי, משני אביזרים נפרדיםה/ כיבלהדלק ניתנותות מאור ה נקודה/ =חליףמ (יב)

 . רמאו ה/ותנקוד 

 החשמל. דסהחוק ודרישות מהנבעקבות הנחיות  יתכנו שינויים במיקום וסוג הנק' (יג)

  ירותש לכיריים. הנקודה תחובר יתוכנן קום המתחת למהמטבח, מ תותקן נקודת תלת פאזית בארוןפאזי= ור תלת חיבהכוללת ם בדירת מגורי  (יד)

 חיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי. ה ת כלול א. הנקודה תכל2.5/5ל ותחווט בכבל לוח החשמלמפסק תלת פאזי ב

 מך אחר או במסר זה  במפרט מכ תקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה,לעיל יו ות ות בהערחסקנים לגביהם יש התיי מת)מובהר כי ציוד ו 

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 

   בת לתאורת לילה קבועה בחדר מדרגות.ש  ןנגנו ומ  .יש :ת מאורו נקוד  :בכל קומה :תיתבואה קומחדר מדרגות/ מ   3.7.1 

  יש. :קומתית בואהאור במ לקתדירה להדהצן מתוך לח יש. : אור קתלחצני הדל יש. :גופי מאור  

 כולל כיסוי.  1מודול  55א יר וקופסד נקודת ההכנה בקועורת שר וחוט משיכה מריכוז תקול צינות תכלהתקשור: נקודת וץ טלפון ח  3.7.2 

 , או אחר לפי החלטת החברה.זמזם :צליל .לחצן ג:סו מון:פע 3.7.3 

 ת"י. ת ה פי דרישול, : סטנדרט סוג :ה/שקעלקאביזרי הד 3.7.4 

   .: ישבתוך הדירה ,ל(רגי ע)כולל שקדירתי תקשורת  ולוח ם(ודולימ 6-ל מקום פנוי )כולל השארתדירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 אין.  :שעון שבת ש.י: חתי פמפסק החשמל. לפי תכנון מהנדס :וםמיק  

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

  . אמפר 3×  25תלת פאזי:  :דירתי   בורגודל חי  3.7.7 

 דלת הכניסה הראשית בקומת לפתיחת  , כולל לחצןדיבורע שמ םוק )אינטר .5 : כמפורט בטבלהיקוםמ: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(.  רלשמע ודיבות יופומ ,ההכניס  

 ן. : אינפרדת(סגור ) גלזיה נוספת במעמערכת טלווי  3.7.9 

או   ןלבנייית כזת מרחאנטנת צל.  לחילופין רב ערוציתלקליטת טלוויזיה בלים לחיבור לכ הכנה :טלוויזיהשידורי  קליטתכנה לה 3.7.10 

  . ודיור TV-החובה לשידורי קליטת ל םפר בנינילמס
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 : מיתקנים אחרים     3.7.11 

 ש"ע. וונטה" אוי )משותף( ו/או ע"י מאורר דירתי "חיצונשמלי י מפוח ח"י לפי תקנות, יבוצע עכנהמחויב באוורור מ אוורור חלל  -          

 . 3.5ים בטבלת פתחים סעיף גם תריס ראה הפעלת התריס.ל שמלח  י כולל נקודתס חשמלתרי  -           

 רון תקשורת כולל שקע.א  -          

 . ון תקשורתארמשולב ב טלוויזיה ארון טלפוניה/ -          

  המשקולת לסגירנה עם ולל תריס הגכ 4פליטת אדים בקוטר "ש כביסה ומעבר חיצוני עבור צינור למייבהכנה  –השרות  במרפסת  -

   ל.והזנת חשמ            

   יתלרשת החשמל הישראלים לחיבור תלת פאזי והחשמל הדירתית. המערכת תתא תצריכשל מערכת לניטור ולבקרה  -            

 המשתנים.  החשמלריפי זנת תעה רותאפש             

 רת  ידת תקשודד זרם חשמלי, יחמוב היכמתבססת כל ר ית אשרהחשמל הדירת לול יחידת מדידה בלוח המערכת תכ              

 רורה. ב ומציג אותם בצורה הנתונים בצורה מקומיתטלי אלחוטי המקבל ומעבד את ידיג  צג לשידור אלחוטי,             

  ה צריכת האנרגי נתוני ג לפחות את מ', הצג יצי 1.5בגובה ה בסמוך לדלת הכניסה במקום נגיש והדיר בפניםג יותקן צה             

 ואת עלותם הכספית. המצטברת  ו השוטפת            

 

 :מתקני קירור / חימום, בדירה         .4

 . ןאי  :מרכזי  רתי מיני די  מיזוג אוויר 4.1

    :תכלול אשר, פאזי תלת סטנדרטית אחת רכזיתמ מיני תכלמער  בלבד כנהה .1

 לכל וקצר יעיל אוויר פיזור רהמאפש  חרא במיקום או ןו דרהמס וא האמבטיה חדר תקרת תלתחתי  בצמוד למאייד מתוכנן מיקום

 ;דירהה יחלק

                       המתוכנן םהמיקו בין הרצפה  ויל במי ונעה בקירמוכנסת  חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע .2

 מוצא. הכביסה לניקוז מסתור או הרצפ חסוםלמ המאייד קוזינ 3*  2.5נפרד  מעגל וחכ שקע ,וכנן למעבההמת המיקום ועד למאייד

 . בפועל מערכתה להתקנת עד ,גבס לוחב כיסוי באמצעות הסתרה כלולי "מהצ"ה

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום דע יידהמא םממיקו ירק  לפיקוד ריק לשרוו נתהתק 3.

 .ויראו גויזמ נדסמה ידי על ערכתהמ נוןלתכ בהתאם היהי ההכנות מיקום .4

 .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר נעמוצ יקוםמ .5

 ל:במקרה זה ההכנה תכלוה למזגן עילי בממ"ד. שור פיקוד העורף, תבוצע הכניבא .6

 חשמל.לוח הירה מהזנה יש תודת חשמל נפרדנק -

 כסה.ר במגיסנור יבדירה. קצה הציפעיל  מחסום רצפה קיר מחוץ לממ"ד ועד אלמים, מנקודה ב זצנרת ניקו -

 ון. תכנה יהיה במקום מוצנע ומוסתר ע"פ הקום המעבמי -

 ך."עומר", או שווה ער ורף יותקן התקן מסוג לחילופין ובאישור פיקוד הע -

 . האווירמיזוג הנדס נון מ התאם לתכבההכנות הנ"ל  כל -

 

 לכל מיזוג מאפשר אינו ה הדיר  נוןתכ האוויר זוגימ מהנדס קביעת פי שעל ככל  ל.( לעי6) 4.1מעבר לאמור בסעיף  .ין: א מזגן מפוצל 4.2

 כל את וללשתכ הדירה לקיח ליתרת ים/ נים מפוצל/מזגןל הכנה  בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני רכתעמ ותמצעבא חלקיה

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

  .אין :ן בנייבת מיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזי  4.3

   .: איןזועל בגהפר חימום תנו   4.4

 ה(. דרי רחצ)בח .מוגן שקע כוללתה חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןום הפועל בחשמלמר חי תנו   4.5

 . ןאי: וריםטרדיא  4.6

 : אין. נבקטורים חשמלייםקו   4.7

 . : איןם תת רצפתי חימו   4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9
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 סן: , במחירהבטיחות בדאש ו  וי סידורי כיב * .5

 .: יש)באם נרכש( מחסן ב .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר :נקלרים(י)ספרית טכיבוי אש אוטומ מערכת 5.1  

 .באותות הכ"י רשדרש עישי ככל: גלאי עשן  5.2  

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

 

 ודות פיתוח ושונות:עב .6

 חניה  6.1 

                       המגרש; תחום: בכולםהיתר הבניה.  : לפיהבניינים לכל חניהל מקומות ך הכס 6.1.1   

  ;ןיא)לפרט(:  אחרבמקום  ניותח                                

 כמצוין בתוכנית המכר. : יקוםמ  לפי היתר הבניה: יותחנ מספר: יש, נכים )פרטית/משותפת(ניה לח 6.1.2  

 י  רשמכה יתר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם הצגת תג נהיה להחנתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח כמסומן ביה לנכים חני              

 . וגם לדייר שאינו נכהנכה, בין כלל דירי הבית  דר רוכש  ובהע ורה(,שרד התחבממטעם                                  

 אין. : חניה לא מקורה גמר רצפת 6.1.3  

 יש. : ישניה מהכב גישה לח 6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר. מיקום  פחות.לאחת : המספר חניות לדיר 6.1.5  

   ין.א :הלחני בכניסה חסום מ 6.1.6  

    

 מגרש הפיתוח  6.2 

 כניסה  ילשב תכלול החיצונית חבהרה  .יןיבנכל ל הכניסה למבואת עד מהרחוב יתחיצונ  כניסה רחבת נןתתוכ המגרש בתחום     6.2.1                    

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

 .הניתן בעל גוון בהיר ככל הריצוף יהיה בן טבעית/גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אטון/  : במרחומר ג  :תמדרגו /שבילים 6.2.2  

 .,יתטבע: אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן גמרחומר  .ש: ירוצפיםים מחשטמ 6.2.3   

 ם בהתאם י במיחסכונ ינון ג פיתוח(הוכנית אדריכל על פי ת) .יש  :צמחיהכנית  מצורפת(. )על פי סימון בת .יש: תפתחצר משו  6.2.4  

   משרד החקלאות. להנחיות                                

ולא צמחיה  ד )לא עצים בם בליוד ם רדותרת שתילת צמחיה בעלת שורשית בטון מ מעל תקר .ולה(כ) מעל תקרות בטון. חצר,

   .יםעמוקת שורש 

 ב.שאש מערכת ממוחר  כולל יש.: משותפת רשת השקיה 6.2.5  

  טחלש ונהה( הכולה/חלקכומעל תקרה )חצר,  לפי תוכנית המכר :מחדריציאה לחצר ;  יש: הגן  ות/ודה לדירצמ ר, חצ 6.2.6  

 כת השקיה.  וללא מערלא מגונן     

 בעת  מים משולי הבניין ( יעשה ע"י הרוכש פני הקרקע בחצרות פרטיות )להרחקת יקוזי נ: סידור שיפוע ערהה   

 . הפרטית סידור הגינה    

 , '(שוחות וכו רת,נצ מרזב/ים,)ול , חלחםביוב ומיה/ות, גז, גישמ יתכן: גן  ות/ לדיררוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה פי  6.2.7  

  (.בהכרח יוצג בתוכנית המכר אושל ןייהענ )הכל לפי בויכי קשורת,תשמל, ח   

  ר.מ" 7-ת מולא פחש, בשטח י :גן ת ו /לדיר משטח מרוצף בחצר הצמודה  6.2.8  

 הרשויות.  פי היתר הבניה ודרישת ל  :חומר: ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.9  

 . ת החברהלפי קביעו  המאושרתתוח  יהפלפי תוכנית  ממוצע בגובה   

   .אין(: בחלקה ומה פתוחהקשת )פולקומת עמודים מ 6.2.10  
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 רכות משותפותמע .7

 מערכת גז:  7.1 

תוכנית המגרש או הגז, ובמיקום המתואר בעם חברת  בתאום קרקעי-צובר גז תת צעותבאמ יידור מרכזס :ה לאספקת גזכנה    7.1.1  

  תחזוקתה. והגז ת להנחת צנרת הנאה וזיק נהורך תינתבמידת הצ המקומית. רשותה עפ"י דרישות וניין אהב

 בבעלות חברת הגז. הינם ,כאמורהגז  צוברכי מובהר בזאת    

 ;יש: ירהמרכזי לד ממקורצנרת גז  7.1.2  

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

 

 :שדורים לכיבוי אסי  7.2 

 כיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. השות ר ע"י ככל שידרש :גותלחץ בחדרי מדר להפעלת  מערכת 7.2.1  

 והנחיות יועץ הבטיחות.יבוי ות הכדרישות רשע"י  ככל שידרש: םדורי במבואות/פרוז מערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 הבטיחות.ות יועץ יבוי והנחי ת הכו ש. לפי דרישות ריש :ם(מתזים )ספרינקלרי  –ערכת כיבוי אוטומטית מ 7.2.3  

 . ות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות: יש. לפי דריש זי כיבוי ותכולתן גת ארבו עמדות כיבוי לר 7.2.4  

  כיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.שות הע"י ר כל שידרשכ :גלאי עשן  7.2.5  

 טחים משותפיםיבוי בשונות כטים( וארבוי )הידרני כי זר, באש כיבוי ו  י גילו תמערכו באות, לרבות כל סידורי הכהערה:      

 ישות רשות הכבאות.מיקום וכמות לפי דר פרטיים, או               

 

 יש. : ניםניו בחץ אוורור מאול 7.3 

 אין. : )להזנת הדירות( רכזיתויר מוג או מערכת מיז 7.4 

 . ןאי :יםר/ים לשימוש הדיירמערכת מיזוג אויר בחד 7.5 

             כניסהה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו ראהדו ותתיב :מיקום שגוי.  לדואר 1הבית, לוועד  1לכל דירה,  :ארו דתיבות  7.6 

 .  816 י"ות ובנייה  תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו יניםהבני ץ אחד לכלבמקבאו  , נייןבל כל                     

 : חריםקנים אמית 7.7 

 ין ולטובת בניינים בבני חדר/ים לשימוש כלל הדיירים ים(,תפבחלקים משותאורה ) ר מים, מערכותמים, מאג ה ומשאבות סניק  תמערכו  

 ים. לפי תוכנית המתכננים והיועצ מות:וכ וםמיק  .וכו' נייןמוכים לטובת הבם סייניסמוכים, או בבנ  

 

 מערכות תשתית חיבור המבנה ל .8

 הרשות המקומית. חיותהנלפי : חצרל  נפרד יםמונה מ: יש; תלבי  ראשי מונה מים  יש; :י ר לקו מים מרכזחיבו  8.1  

 יש.  :וב מרכזי חיבור לבי 8.2  

 לא כולל התקנת מונה. יש.  ;חשמלות חברת הבהתאם להורא ,לחשמשת החיבור הבניין לר 8.3  

 . הטלפוניםר הדירה לחב' חיבוולל כיתר(: לא ה להשקכנון והבניה )בתנות ה בהתאם לתק :לפוניםלחיבור הבניין לרשת הטהכנה  8.4  

   (.3.7.10 הכנה בלבד )ראה גם סעיף  .אין: (רנטאינט/ה)טלוויזי יין לרשת תקשורת נר הבבו חי  8.5  

 צועם בפועל ות שביעבוד מחיר הרכישה. ב כלולים, דרכי גישה, ומכים, ניקוזביש, מדרכה, קירות ת: כרשל במגכללי הגובפיתוח  8.6  

 חברה.ינם באחריות המקומית א"י הרשות השה עעי  

  מכלים ניידים.: אשפה תאצירל מתקן/ים 8.7 

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

 : המשותף שתיאור הרכו  9.1 

 מכר.הנו כמשותפים בתוכנית באם סומ: מקומות חניה משותפים     9.1.1   

 ין. א: (יתחלק תוחהפ ועמודים, ניסהכ)קומת  חלקית תמפולש קומה 9.1.2   

  חברה.הלפי החלטת : ם לדירותי צמוד  מחסנים שאינם 9.1.3   

    ר.מ" 20-: לא פחות מ3,4,5בניינים ב "ר.מ 14-לא פחות מ :1,2בבניינים  ח:בשט .: ישמבואה )לובי( בקומת כניסה 9.1.4   

 יש.  : לובי( קומתיתמבואה ) 9.1.5   

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

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

 יש.י מיתקנים על הגג: על ידתפוס החלק ה ותחפ: לגג משותף 9.1.8   

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

 אין.  :תףמשו ר דודים חד 9.1.10   

 רשות מוסמכת  ש שתדרואחר  וכל מיתקן,  מערכות סולאריות :ן( כגו שותפותמ ו/אוכניות )פרטיות טכות ר: יש מעקנים על הגגמית 9.1.11  

 . הדין על פי כל   

 . ; ישון שטח ללא גינ : יש.מגרשושטח פתוח בתחומי ה חצר 9.1.12   

 כניים, מרכז מחזור אשפה טרים דוח ות לרבות תקשורתכחדרי מער: תףרכוש משו הבית שהינם של  םם וחלקים נוספי מיתקני  9.1.13   

  מכר. ה יותותף בתוכנשסומנים כרכוש ממהזה,  כמפורט בפרקים אחרים במפרטני אשפה וומתק    

 

 תף: ן להוציאם מהרכוש המשו שאי  (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 , )מילוט(.מדרגותי /חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 משותפת.גישה לחניה  9.2.3   

 מת כניסה. ו י בק בלו  9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 הגג. לע המשותפים() םני ם השו גישה מחדר מדרגות אל המיתקני 9.2.6  

 מחדר מדרגות אל חדר מכונות.גישה  9.2.7  

 . ם(י )משותפ טכני/יםדר/ים או מלובי קומתי לח גישה מחדר מדרגות 9.2.8  

 .גגהעל  משותפים יתקניםתפוס על ידי מ ה –הגג  חלק 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

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

 רה כרכוש משותף. ככל שיוגדרו ע"י החבם יות פרטיות, חדרים טכניים וחלקיעט חנ ון למקומות חני  :חלק אחר 9.2.12  

 

 ת משותף בי  9.3 

 ף או בבית  כר דירות(, המוכר דירה בבית משותמוק הח –)להלן  1974 – ד")דירות(, התשלוק המכר לח 6לסעיף  התאםב )א(  

 התקנון המצוי   של  על הבית מבטל או משנה הוראה להחילדעתו בית או שבההתקנון שחל על ו  משותף המיועד להירשם כבית     

 לה העניינים:אן; וי אותו עני פרטים על המכר רף לחוזהרט או לצב לכלול במפחיי ,ם המנויים להלןענייניתייחסת לעניין מן ההמ    

 מהרכוש המשותף;הוצאת חלק  (1)    

 לדירה;  ש המשותף הצמודכולק ברשיעורו של הח (2)   

 שר אליו; ובשירותים המחויבים בקההשתתפות בהוצאות הבית המשותף   שיעור (3)   

 ף; הבית המשות  יהולנ ת החלטות בדבר רי קבלסד (4)   

 רות; )א( לחוק המכר די3ך האמור בסעיף רו בדצר שקבע שר השיכון בכל עניין אח (5)   

 מי שהתחייב והו, על אף האמור בחוזה המכר, כ( ירא טן )אבסעיף  ק  םעניינים המנויימה ניין מוכר שלא מסר פרטים על ע )ב(  

   ית  המשותף.ל הבעו עניין יחולו בי אות ות התקנון המצוי לגשהורא     
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 ה: רלדי  דברכוש המשותף הצמו  יעורו של החלקש 9.4

 של כל  לשטח ( 5ף רק א' סעיפבמפרט מכר זה  רטכמפו ין שטח הדירה )כהגדרתה ואופן חישובהיהיה קרוב ככל האפשר ליחס שב 

 שיקול דעת  ידרש לפיכפי שי ותף,המש  תשור ברישום הביאחר הקיחס זה או בכל פרט זאת בכפוף לכל תיקון ב, יחידות הדיור בבניין  

  בחשבון השטחים חויילק קה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לאל ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב חלעדרש ימוכר ו/או כפי שיה  

 .(6הגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף רה )כם לדי הצמודי  

 

 :ות בדבר ניהול הביתסדרי קבלת החלט 9.5

 . 1969 -שכ"טהמקרקעין התחוק בה על פי הקבוע יהי 

 

 :אליו המשותף ובשירותים המחויבים בקשר  הבית ר ההשתתפות בהוצאותשיעו  9.6

 ותף. תקנון שירשם, עם רישום הבית המשתאם לת ובהת המוסמכו ולדרישות הרשוי אםו בהתהמכר ו/אבהתאם להוראות הסכם  

 

 ף(:משותהשיוחזרו לרכוש או /)ו אים מהרכוש המשותף החלקים המוצ 9.7

 ים בתוכניות המצ"ב  ש המשותף השטחים הבאים אשר מסומנ ומהרכ  יוצאו, בהסכםין זה ע מהאמור בעניבלי לגרומ      

   סכם המכר.הרט המכר ו/או במפנים בו/או מצוי       

 של החברה. קביעתהת בבית המשותף לפי המשותף ויוצמדו לדירו  ניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכושות החעמד .א

השטחים  ותף לפי קביעתה של החברה. וכן כלשת המי ויוצמדו לדירות שבבהרכוש המשותף יוצאו מ המרתף  בקומתנים סהמח .ב

 ותף. הבית המש  םו עד מועד רישוכרלא נמשהוצאו מהרכוש המשותף ואשר 

 לעיל(.   9.2.10 ת וגגות )למעט החלק כאמור בסעיף מרפסו .ג

  .משותף מוצא מהרכוש ה נאים חדר הש .ד

  .מוכרתשבבעלות ה ו החניות והמחסנים לתאד יוצמ או המחסנים לדירות,החניות ו/כל  א יוצמדוית המשותף ל ם הבוככל שבעת ריש .ה

 

 

  ____________    ________ ____   ______________ _ ___ 

 החברה /המוכר חתימת     תאריך          הקונה תימת ח         

 

 

 נספחים
 

 שותף. גות הבית המ לנציו שיועברו לקונה וספים מסמכים נ נספח א' 
 . לליותהערות כ פח ב' נס

 זיכויים.  לאות בנספח ג'   ט
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 ירות דעלי הבגות ונה ולנצינוספים שיועברו לקמסמכים  – 'נספח א 

 

 המפרט:פו כחלק בלתי נפרד של וכניות אלו יצורת 10.1  

 דירה. הת( של יצוניו)חמידות כלליות ר ודחידות של כל מהכוללת  1:50 -לא קטן מ  דירה בקנה מידהכנית הת 10.1.1   

 . הבקומ ף משותהן הרכוש הכוללת סימו  1:100 -ן מבה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קט ומהק תכנית ה 10.1.2   

 . בקומהש המשותף ן הרכוהכוללת סימו 1:100 -ת בקנה מידה לא קטן מנית קומה טיפוסיתכ 10.1.3   

 הרכוש המשותף   מוןיהכוללת ס 1:100 -מידה לא קטן מ ף בקנהרתלשות; קומות ממפו תכניסה/ קומוות קומת תכני 10.1.4   

 . 1:200טן לקנה מידה קום מולבצי ניתן לצרף מדים; תכניות אלו ושטחים דירתיים מוצ   

 . 1:100 -ידה לא קטן מתכנית קומת גג בקנה מ  10.1.5   

משותפת   חצרהכוללת סימון  1:250 בניה בקנה מידה יתרה בלתקומית לקלרשות הממגרש כפי שהוגשה תכנית ה 10.1.6   

 ודות. צמ  תוגינו

 

 לכל דין לרבות על פיבהתאם יש למסור ומרי הגימור, שחת ולוכרהמעלכל  ימושוש  הוראות תחזוקה בעת מסירת הדירה יינתנו 10.2  

 עניין: חוק המכר דירות ב   

 . ורםמיהדירה על ג  כל רכיבישוטפות לתחזוקת  פעולות )א(   

   רכות מיזוג אוויר,מעמערכות בטיחות, ותקנות בדירה לרבות המ תהשירו ותחזוקה מונעת של מערכות כוללת תחזוקה )ב(   

 לה.ניות וכיוצא באכקטרומלות אמערכ   

 . נדרשותפות ותקופתיות, אם  ות ואפיון ביקורות שוטתדיר  )ג(   

 שר. קספק ומספר טלפון ליצירת ת יצרן/ות שמוקנים בדירה, לרבתמו ה יוד ומערכותיות של צטכני ותעודות אחר מפרט  )ד(   

 

 וחומרי הגימור של  של המערכות וקה ית והוראות תחזנתכ ( 1) ייןה בבנאשונלו נמסרת הדירה הרהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר  10.3  

 עניין: בר דירות  המכפי חוק  ות עלאם לכל דין לרבור בהתבניין שיש חובה למסה  

 כל רכיבי הבניין על גימורם. חזוקת עולות שוטפות לתפ (א)   

 , מערכות מיזוג  בטיחות, מעליות ערכותמבות בבניין לרהשירות המותקנות  תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות ב()   

 באלה.וצא טרו מכניות וכיאוויר, מערכות אלק   

 ות. דרשנ  אם קופתיות,וטפות ותאפיון ביקורות שותדירות  )ג(   

 שר. פר טלפון ליצירת קקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומסמותהתעודות אחריות של ציוד ומערכות טכני ומפרט  )ד(  

 יה. מיליפקסומספר  לפוןוהפיתוח לרבות מספר ט הבניין, המערכותת המתכננים של ומת צו ירש ()ה   

 ותקשורת, מערכות בטיחות   חשמל, נסטלציה סניטריתאי לשות בלבד ותפ רכות המש( למעAS MADEות )תכניות עד )ו(   

 האמור   על רוכש הדירה הולפי בבכת רים הנחיהיצרף למסמכים האמוהמוכר  ת אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.רכועומ   

 יה.ונה( מיד עם מינות )הראשונה שתמהדירו או הקבועה של בעלי  ר אותם לנציגות הזמניתלמסו   

 

 

 או החברה  לעיל, יר 10.3רי הגימור כמפורט בסעיף חומו יות והוראות תחזוקה של המערכות התוכנ לקבל לידיו אשוןהר שכ סרב הרו (1)  

 על  ניהול )באם תפ  או חב'בות נציגות הבית ו/זמן לרוכש/ים אחרים לראית למוסרם בכל  . החברה תהא רש ןשות כעתה לחובב עמדה כ      

 (. בבניין      
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 ות ות כלליות ואזהרהער  –נספח ב' 

 ות כלליות למבנה ולדירה הער

 

   .ישראלי,ון והבניה והתקן ה והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנ ריםצהמו כל .1

 2010-ע"תש( 3' מס' )תק נותט לאנ ןק מית .2

  נטנותא  ומיתקני( מ"אק) פתתמשו לקליטה אנטנות ימיתקנ: 799 י"ת,  ישראלי תקן לפי, החובה שידורי לקליטת ותלאנטנ מיתקן יותקן  ייןבבנ .3

 (.א"אק) אינדיווידואלית לקליטה

 שבכל המבטיח אחר סדרה קיים אם חובהה דוריי ש טתלקלי טנותלאנ  מיתקן התקנת מחובת החברהאת  לפטור רשאיתמית המקו דהוועה .4

ק  לעומ המתאימה צמחיה רק  ולתשל יש  בנויות תקרות למע הממוקמות ינותגבו בחצרות .תשלום בלא  חובה שידורי קלוטל ניתן יהיה דירה

יכוסו   כאמור גז וכו' ג,יזומרת, שמל, תקשוכגון: מים, ביוב, ח מערכות האיטום בשכבות פגיעה למניעת ,( מס"-----המתוכנן של אדמת הגן )

 . ו/או גובה החלל בהן הן עוברותו את צורת ו/או סגירה אחרת וישנ בתקרה קלה

וכן התחמצנות מינרלים )ברזל(   ,"עיניים" ם,יבדלי מרקם, גוון, גידות כגון: הת טבעי יתכנו תופעוים, לתקנ בכפוף ויפוי וח  ריצוף באבן טבעית, ב .5

 .לי המקצועף לדרישות ולכלול בכפכה  דהמוי חלוד ת בכתמיםומתבטאה

ינות א יבוצע קיטום פים ללשיפו ת ו/אופוי קירובחי. ם הישראלייםבמידות לא פחות מהנדרש בתקני  ים )פוגות(וי ובריצוף יעשו מרווחבחיפ .6

 .גרונגים()

ת ם, לצורך מערכוי, כבלק, בזברת החשמלו/או המגרש, לחתידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה אם בלמניעת ספק יודגש כי  .7

ובזכות  ןה, כש רך גילצו ןי קני הבנילרבות שימוש במת ונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתסמוכים, הקן ו/או בניינים אחרים המשמשות הבניי 

 . ם אלוישטח בית בגין תשלום מיסי ועדר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו פטורים ממעבלול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע והטיפ  השימוש

 ות או סגורות. יפים או רעילים, באריזות פתוחם ריחות חרדירתיים חומרים הפולטילאחסן במחסנים  חל איסור חמור .8

 רם נמסרה הדירה לקונה. עמו בטהקונה או מי מט ע"י הבדיר עבודות יבוצעו לא .9

  תים כלל הבניין. ואוורור, המשר  תי צנררומעבת, קורות  ו תקרות מונמכויכול שיהי   רכשו ע"י הדייריםשי  שקיימים(,  ככל)  במחסנים .10

 .בתפקודבשימוש וובאופן שלא יפגע  ונפרד למחסנים בלבד ש המשותף עשה  מהרכוהזנת החשמל למחסנים ת

אך לא   פרעהיית כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצור התל  ר' מיזוג האוויר באם יותקנו באזוים ויחשל דוד המים החמ  מםוקמי  .11

 רט.פע במת מן הקבופחו

 עומדת בדרישותהם ק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלשה שימוש ר האוויר ע"י הקונה, יע נו מערכות מיזוגם יסופקו ויותק אב .12

 ים. עומפג לרעשיםהתקנות 

  ההקונובאו ע"י יזרים כלשהם שיפריטים או אבלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, ק כזחריות כלשהי לאובדן, מחסור או נחראי אהמוכר לא יהיה א .13

  פריטיםה,עבודה רים ו/או ביצוע הריות בגין אלה כולל לטיב החומכל האח ,כןנתם בדירה ובין לאחר מאת בין לפני התק או לבניין, וז הלדיר

 ל הקונה בלבד.תחול עוהתוספות הנ"ל   זריםיוהאב

ת על מנת  רשות הקונה וזאלדירה המדת ות מעת העש השנים הראשונהמוגן, באופן תכוף לפחות בשלו וורר המרחב לא שכי י חשוב להדגיש .14

 .המוגןרחב משוי השמהם עת הבטון דמה והנמצא בקירואגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האב אלהימצל רידי גז ראדון אשר עלולסלק ש

  ניםס מח, ות, חניותגינ טיים, כגון בשטחים פרכלל הדיירים במבנה ואשר יעברו  תותר וב או צנרת או מערכות אחרות המשחות בי יתכנו שו .15

 פרויקט. י ויועצי הקבעו עפ"י החלטת מתכננמספרן ומיקומן י רפסות פרטיות, מו

ייכים לכלל הש  ,ב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורתם, ביווברות צנרות )מיען וכה, יתו החניהמחסן א  אודירה, ה תלתקר  קירות ובסמוך ברצפה, .16

 ם.  הבניין, ומהווים חלקים משותפי

 לגרום לשקיעות בריצוף זה. בת" עלוליםצפים באריחי "אבן משתלדרכי נסיעה המרומעברים ואפילו  ילים,בעל שים כבדים ברכבנסיעה  .17

 הרוכש לא תיפגענה.  יותוובכל מקרה זכ אישור הרשויות.או נון ו/ בהתאם לצרכי התכומם ק ה ומיהחניי  ר מקומותכנו שינויים במספית .18

 . יםחניה תת קרקעי ילמרתפ "מ(,מימני )גפהמונעים בגז פחאסורה הכניסה לרכבים  .19

 . םרתף/יפים במאו משות בשטחים פרטיים (,בגז פחמימני )גפ"מתקן המופעל לאחסן כל מסור חמור להתקין ו/או  בנוסף חל אי .20

ות  [, תגברנה הורא 08.12.2016 –  10 ייב מחיר למשתכן מהדורהמח ט]מפר 1להוראות נספח ג'ות המפרט ן הורא של סתירה בי קרהבמ .21

-עיל"( לבין  המפרט ל"ההוראות )להלן:ן ו/או המכרז הוראות הדי ין הוראות החוזה ו/או מקרה של סתירה בכמו כן, ב דין. ף לכלובכפ ,הנספח

 ראות. נה ההותגבר
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 ים י ריכוז טבלאות זיכו

 
 דות מיוחרות הע

   08.12.2016 - 10תכן מהדורה יכון, מחיר למשש וי והנ הבי ב של משרדבמפרט המחייהנדרשים אלו הינם אך ורק  ריכוז זיכויים .1

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

 :  מקרא

 יחידה.   -יח'

 רובע.  מטר מ  -רמ"

  אורך.  מטר  -מ"א

 לבן+ חומר שחור+ עבודה.  חומר  -קומפלט

 אחד בודד.   פריט -יטפר

 

 תכולה א נוש
 ערך כללי לזיכוי

  כולל מע"מ 

 רון מטבח א
בה  בודה, חיפוי בגו, משטח העעצמו   המטבח ארון
שטח, סוללה למים חמים  ס"מ לכל אורך המ 60

 ט זה ר הכול כמוגדר במפ וקרים וכיור מטבח,
 ₪ מ"א  1,000

 ת למים וללו ס
 קלחת דרי רחצה: כיור, אמבטיה, וממים בח סוללות ל

 ירה(י הקיים בפועל הד )לפ
 ₪ ליחידה   200

 ה ₪ ליחיד 75 --- נקודת טלפון 

 ת תקע יב
מוגן מים ולא  מעגל משותף )לא קע רגיל בבית ת

 ד / כח(. מעגל נפר
 ₪ ליחידה  125

 דלת כניסה 
 ת שירות למרפס

 דלת בלבד. ן כנף ה י זיכוי בג
 בצע משקוף בפתח. בה לוח

 ליחידה   ₪ 750

 

 
 

 : שורתל/תקהחשמלטבלאות ות  הער
 ט המכר.(, במפר5)טבלה   3.7ות כלליות לאחר סעיף .ראה הער1
 ויים לפני ביצוע.מתייחסים לזיכ  תחשמל/תקשור  רוןיח ר המי . מח2
 

 
 


