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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  5 מס' חדרים: 

  
 B5 :דירה מדגם 

  
 5,7 דירה מס': 

  
 4,5 : מס' קומה 

  
 1 בניין מס': 

  

 1 מתחם: 
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 תוכן עניינים 
 

 פרטי זיהוי פרק א.   
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   : 2סעיף               
 .יהוחנ  סןח מן, בבניי מיקום הדירה  : 3סעיף               
 אור הדירה. ית   : 4סעיף               
 חישוב שטחה. ואופן  שטח הדירה  : 5סעיף               

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (. 8.1-8.7ת )ישתת  כותחיבור המבנה למער  :8 סעיף
 . 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   
 ד לדירה. שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמו  : 9.4סעיף   
 הבית.    החלטות בדבר ניהוללת בק  ירסד : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.   : 9.6סעיף   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.   : 9.7סעיף   

 
 נספחים

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

 ים. כוייז ת ובלאנספח ג'   ט
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 חדרים  5 מס' חדרים:  נתיב מודיעין מורשת  שם האתר: 

 B5 : מדגםדירה   

 __ דירה מס':   

 __ : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ חניה מס':   

 1 ין מס': יבנ   

 1 מס':  מתחם   

 

 "מפרט מכר" 

 1974  – ד של" י חוק המכר )דירות(, התפל 

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

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

                                             ת.ז       :  ן לבי    

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

 

       מתאריך:   

 

 פרטי זיהוי     א.
 

   משך.יקבע ע"י הרשות המקומית בה: ומס' בית  רחוב  .מודיעין: ישוב .1   

 ; 120 רש:גמ  .54 :מס' הקחל .07280: גוש מס' 1.1 

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

 

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

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר  2.1

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

 

 ( רה"די "הלהלן ) דירה מס' וקומה: .3

 

 ,שינה(המשמש גם כחדר  ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן  ,שינה  יחדר 2הורים,  ינהחדר ש ,פינת אוכל, מטבח ור,ר דיכניסה, חד :רהי בד .4

 .)יציאה מחדר דיור( מרפסת שמש מרפסת שירות, ,חיםשירותי אור חדר רחצה הורים )מקלחת(, ,( אמבטיה) כללי רחצה חדר, פרוזדור
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   דירהשטח ה .5

 : כללים אלה המחושב לפי .ר"מ _ _____: שטח הדירה הוא

 ירה. וץ של הדת החקירו פניהם החיצוניים של ים על העובר  השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים )א(

   –לעניין זה 

  משותף ין שטח בינה לב הדירה לבין מרפסת השמש,ות בין ה לבין מה שמחוצה לה, לרבקיר המפריד בין הדיר  –" חוץ קיר " (1)

 דירה או תוכנית אחרת.לבין נה י ב ואמה בקו

 חוץ; יר הבמרכזו של קהאמור ר קו המצולע רה אחרת יעבוכאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די

 ת החיפוי.יכללו א פני הקירבלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ " (2)

 סכום שטחי כל המפלסים בדירה.כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה  ביגלטח יחושב ויפורט הש מפלסית בדירה רב (ב)

 ים;  פעים והאופקיהמשטחים המשול האופקי של כל לפי ההיטלבד  חת בשב פעם אמדרגות בדירה יחו שטחו של כל מהלך (ג)

 המדרגות.  ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלךהשט

  1970 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל נות התכנון והבניה בתק  רשדנלם ואשטחים שגובהם תלו רק הבחישוב השטח ייכל (ד)

 היתר(.  תכנון והבניה )בקשה לתקנות ה –)להלן 

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיף ירהעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדי ש (ה)

 

 :ן בלעדי אופבה רי הד רה או המשמשים אתדים לדי פירוט שטחים נוספים המוצמ .6

רגולה(  לא פה למשטח מלא דמוי תקרה )הכוונ ]קירוימתוכה מרפסת השמש מקורה  _______ מ"ר. :(1) שמש בשטח תמרפס 6.1

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

 ; (דתמצהמו ימון מקום החניהיה עם ס)יש לצרף תכנית שטחי החנ  המכר. בתכניתכמצוין  :מקורה מס'חניה  6.2

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

 אין. :(3)חבשט מרתף דירתי  6.4

 אין.  :בשטחגג מוצמד לדירה  6.5

 אין. : (4)בשטחחצר מוצמדת  6.6

 : שטח(ו)מהות  די יש לפרטםבלע הדירה באופן ם או משמשים את נוספים המוצמדי  חלקים/אזורים,/םאם יש שטחי  6.7

 (. רההדי ת המסתור יהיה נמוך ממפלס רצפתמסומן בתוכנית המכר. )יתכן ומפלס רצפש ככל :מסתור כביסה

 

ברה  התקנון. החישור הרשות המקומית ו בקומת קרקע, בכפוף לאין בנילוני ר כשטח משותף חיצהמכעל שטח המסומן בתוכניות  הערה:

 לפי החלטתה. חורף, שולחנות וכסאות, שימשיות וצלונים וכו' בצורה ובמיקום  כגון: דוכנים, סגירת סחרי שאית לתת שימוש מתהיה ר

 

 ם: שטחי הערות לחישובי ה 

 נוצר על ידי הקווים הכלוא בתוך המצולע ה צפההר חא שט שטחה של מרפסת הוה; מרפסת חיצונית לדיר –" מרפסת שמש " .1

ל המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים  או המעקים הבנויים שחוץ ניים של קירות הפניהם החיצוהעוברים על 

 במרפסת.

הרקיע כפוף  אורלאו /לשמש ו פתהדת חשימי אשר או מקורה בשלמות או בחלקה, /פה וחשו מובהר כי "מרפסת שמש" הכוונה,

 שיש בה כדי להשפיע על לה והן מחוצה  קעקרה וםפיזית כלשהי הן בתחלבנייה  ת ובכפוף יין יחסית לשושנת הרוחולמיקומה בבנ

 . שיפת המרפסת לשמשח

רה  ו לבין חלק של דיבינ מפריד  ת שטח הקירות; כאשר קיר המחסןתוספהכלוא בין קירות המחסן ב השטח , הואשטחו של מחסן  .2

 או. הקיר במלושטח יכלל ישטח משותף  חסן גובל באשר קיר המצית הרוחב של הקיר; כלל רק השטח שמתחת למחייכרת חא

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

קיר  הרוחב של הקיר; כאשר ק השטח שמתחת למחצית ל ריכלי חרת ין חלק של דירה אלב כאשר קיר המרתף מפריד בינו

 במלואו.  הקירמשותף ייכלל שטח גובל בשטח המרתף 

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

 ח למעשה.המכר לבין השט
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 ות:ביל סטיות ק .7

 פרט זה:יראו אותן כסטייה ממ  הן סטיות קבילות ולא הלןת לורטפוהמהסטיות    

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

 לעיל. 4והערה  6.6יף יותר כמפורט בסע    

    האבזרים למעשהזרים במפרט ומידות האבת וכמויו ת בין מידו 5%ל עד ר שסטייה בשיעו ב()   

     

 לארי שטרנשיין אדריכלים בע"מ.  "(:לריכהאד)"להלן "  קשה להיתררך הבשם עו  .8

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

 office@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

  .ים בע"ממי מהנדס משולרון    "(:המהנדס"  הלן)ל שם האחראי לתכנון השלד .9

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

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

 

 , ציודה ואביזריה הבניין, המבנה, הדירהור  תיא ב. 

 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את  וחלקים אחרים חרותה פנימית של דירות אחלוק הכניס שינויים ברשאי להמוכר     * 

 . תף שו חים ברכוש המהבניין או שט חזית   

 . הבניה קבלת היתר עדמולפים קמי והתקנות, התרשה ישראליהתקן ה לפי דרישות יות יהורים והמלאכהמוצכל  * 

   

 תיאור הבניין .1

:  2מתחם ו  1,2.  בניינים :1מתחם שיבנו ע"י החברה בשני מתחמים )ים ניינבך חמשה ו מת  אחד מדורג ורים "גבוה"בניין מג 1.1  

 (.3,4,5 ייניםבנ       

ים,  מגורו/או  ושרות  ת לחניה)המשמשו משותפות/ברצף  נותמות תחתו( יש קו1בניינים )למעט בניין כניסה למת המתחת קו   

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

 .  קומות( 9 :4ין בבני ,קומות 8 :3,5ים יינבבנקומות  7: 1,2בבניינים )

החלטת  ב ו/או רב אגפי, לפי כבית משותף אחד מורכשמו ויר ברהחבים, לפי החלטת הל או בשלהבניינים יבנו במקבי   

 ת המוסמכת. הרשו

            

    ,דירות למגורים 24: 4 בניין ב, מגוריםלות דיר 22: 3 בניין ב ,מגוריםדירות ל 20: 2 בניין ב ,דירות למגורים 11: 1 בנייןב      1.2                              

  ;םלמגורי דירות 13: 5 יין נבב   

  

 ;לבדלמגורים ב, הכוונה )*(דירות 

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

 ר. או לכל צורך אח

 

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

 

 :הטופוגרפי של הקרקע( ניין משתנה עקב המבנהומות לכל ב)כינוי הק  לכל הבניינים ברצף/תו פ משות וקרקע נותתו תח קומות     

 ור או תיאוי כינ

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 הבקומ
 הערות סוג השימוש 

ניסה  קומת הכ  :1ן בניי

 לבניין

  הקומ: 2,3,4בניינים 

 ונהתחת

 קע : קר1בבניין 

 -2: 2ן בבניי

 -3: 3בבניין 

 -4: 4ין ני בב

--- 

קומתית,    -םמגורי ל  :1בניין   מבואה 

חמעלי  מדרגות ת,  לחד  ,דר  רווחת  ר 

 מחסנים, חדר אשפה.  הדיירים, 

מעלית, חדר   קומתית,מבואת   -מסחר

,  בוה(שטחים למסחר )בחלל ג  גות,מדר

 חדר אשפה. 

,  /תקשורת  פרוזדור, חדר חשמל   -כללי 

  ממפלס  )נמוך  ו(חדר שנאים )טרפ

  קנים ומערכות טכניותתמהקרקע(, פירים, 

  לפי דרישת (ו/או למסחר)למגורים 

   ת.שויו כננים והרהמת

מבואה קומתית, מעלית,   :2,3,4 ניםבניי

כות  מתקנים ומערפירים,  חדר מדרגות, 

לפי דרישת    חר(למס   )למגורים ו/או  טכניות

 המתכננים והרשויות. 

ות,  מיסע  , יםחניות אופנוע  ות, חני לי:לכ

 חשמל למפוחים,  מחסנים, חדר  עברים,מ

ם  )למגורי ניותמערכות טכ מתקנים ו  פירים, 

רישת המתכננים  י דלפ  או למסחר(ו/

 והרשויות. 

 

מיקומם הסופי של המתקנים  

ונות יקבע  והמערכות בקומות הש

 . נניםת המתכ לפי החלט 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

  ים גם בניין/ים סמוכן ישרתו בבניי

  בבניין/ים סמוכים  ימוקמוו/או  

 וישרתו הבניין. 

 

 

 

 

 

 

 

 , משטח גזם. צובר גז  בפיתוח:

 

 

 

 התחתונ המוק

 -1: 2ן יני בב

 -2: 3בבניין 

 -3: 4בבניין 

 -4: 5בבניין 

 2: 2,3,4בבניינים 

ה  ואמב , גן() מגורים: 2,3,4נים ייבנ

, גות מדר , חדר קומתית, פרוזדור, מעלית 

)למגורים   תטכניו   ותמתקנים ומערכ  ים, פיר 

לפי דרישת המתכננים    ו/או למסחר(

 והרשויות. 

לית, חדר  מע  , מבואה קומתית: 5בניין 

מתקנים ומערכות  מחסן, פירים, ות,מדרג

  לפי דרישת  )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 הרשויות. המתכננים ו 

ת, חניות אופנועים, מיסעות,  יו חנ :כללי

  , פירים, מתקנים, מחסניםמעברים

   סחר()למגורים ו/או למ יות טכנ ות ערכומ

 יות. לפי דרישת המתכננים והרשו 

סה  הכני: קומת 2בניין 

 לבניין

ה  קומ: 3,4,5ם יניבני

 תחתונה

 : קרקע 2בבניין 

 -1: 3בבניין 

 -2: 4בבניין 

 -3: 5ן בבניי

 2: 3,4בבניינים 

 1: 5ין בבני 

  -ה )לובי מבואת כניס  -מגורים :2בניין 

  פרוזדורים, ת, קומתי   אהגבוה(, מבובחלל 

חדר לרווחת   ר מדרגות,מעלית, חד

ר  מחסנים, חד חדר עגלות, הדיירים, 

   .( גבוה)בחלל  פהאש 

שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר   -מסחר

 אשפה )בחלל גבוה(. 

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

)למגורים   מתקנים ומערכות טכניות, יריםפ

ים  ננלפי דרישת המתכ (או למסחרו/

   שויות. והר

  מבואה קומתית, , ים ורמג : 3,4בניינים 

ם  מתקני  פירים,מדרגות,   לית, חדרמע 

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

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 
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 ור או תיאוי כינ

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 הבקומ
 הערות סוג השימוש 

  ,מבואה קומתית  (,גן ) מגורים : 5בניין 

  מחסן, פירים,מדרגות, חדר לית, מע 

)למגורים ו/או   טכניות  מתקנים ומערכות 

 ות. ישת המתכננים והרשוי י דרלפ   ר(סחלמ

,  םמיסעות, מעברי  ,חניות  :מסחר

מדרגות,  חדר לית, מע  ,פרוזדורים 

 . םסני חמ

מאגר מים וחדר משאבות )בחלל   כללי:

גבוה(, חדר חשמל למפוחים, פירים,  

ו/או   ורים )למג ומערכות טכניות  קנים מת

 רשויות. לפי דרישת המתכננים וה  חר(למס 

ניסה  הכ : קומת 3בניין 

 בנייןל

  קומה: 4,5בניינים 

 ונהתחת

 : קרקע 3בבניין 

 -1: 4בבניין 

 -2: 5בבניין 

 2: 4 ין ני בב

 1: 5 יין בבנ

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים :3בניין 

  ים,זדור פרו  קומתית,   גבוה(, מבואהבחלל 

לרווחת   דרח ת,מעלית, חדר מדרגו 

  ם, חדר מחסני  חדר עגלות, הדיירים, 

   .)בחלל גבוה(  שפהא

, חדר  שטחים למסחר )בחלל גבוה( -מסחר

 אשפה )בחלל גבוה(. 

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

)למגורים   ים ומערכות טכניותקנתמם, פירי 

לפי דרישת המתכננים   ו/או למסחר(

   והרשויות. 

  ית, קומת   ואהב מ, מגורים : 4,5בניינים 

  רים,י פ   מחסן, מדרגות,לית, חדר מע 

ו/או  ורים )למג ת יו ם ומערכות טכנ קני מת

 תכננים והרשויות. רישת המלפי ד  למסחר(

  יות טכנ ומערכות  פירים, מתקנים  כללי:

לפי דרישת    ו למסחר(ו/א רים )למגו 

 המתכננים והרשויות. 

: קומת הכניסה  4בניין 

 ןלבניי

 קומה תחתונה : 5בניין 

 קרקע : 4ן נייבב

 -1: 5בבניין 
 1: 5בבניין 

  -בי סה )לו ני מבואת כ  -מגורים :4בניין 

  פרוזדורים, תית, ומק  גבוה(, מבואהבחלל 

חדר לרווחת   דרגות,מעלית, חדר מ

נים, חדר  מחס  ות,חדר עגל , יריםהדי 

   .)בחלל גבוה(  אשפה

שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר   -מסחר

 )בחלל גבוה(.  אשפה

)בחלל גבוה(,  /תקשורת   חשמלחדר  -כללי 

  )למגורים טכניות  ותומערכ  מתקנים פירים, 

  לפי דרישת המתכננים  סחר(או למ/ו 

   והרשויות. 

לית,  מע  ואה קומתית,ב מ, מגורים : 5בניין 

תקשורת,  / מל שר חחד רגות, דמדר ח

)למגורים   מתקנים ומערכות טכניות פירים, 

ים  שת המתכננ לפי דרי   ו/או למסחר(

 והרשויות. 

קומת הכניסה   :5ן בניי

 לבניין
 1: 5ין בבני  רקע : ק 5בבניין 

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים  :5בניין 

  רים,פרוזדו  קומתית,   גבוה(, מבואהלל בח

  לרווחת  דרח ת,מעלית, חדר מדרגו 

מחסנים, חדר   חדר עגלות, ם, ירי הדי 

בחלל גבוה(, מרפסת שמש  ) אשפה

   משותפת.
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 ור או תיאוי כינ

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 הבקומ
 הערות סוג השימוש 

ים  שטח  מעלית, חדר מדרגות, -מסחר

חלל גבוה(, חדר אשפה )בחלל  מסחר )בל

 וה(.  גב

  טכניות  ת ומערכו ם  מתקניפירים,   -לי כל

לפי דרישת   למסחר()למגורים ו/או  

   ויות.המתכננים והרש 

 

 :1בבניין 

 יאור או ת נוייכ

 הקומ

ומות מתחת/מעל  ק

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- 1 מסחר /םוריגמ קומת

לל  בח -לובי מבואת כניסה ) -מגוריםל

מעלית, חדר   ת,מתי קו  גבוה(, מבואה 

   . עגלותחדר  מדרגות,

דורים,  וז פר מבואה קומתית,  -מסחר

ר  למסחשטחים   ת,דרגו מעלית, חדר מ

 בחלל גבוה(.  )

  מתקנים ומערכות טכניות פירים,   -כללי 

לפי דרישת   ()למגורים ו/או למסחר

 ת. שויו המתכננים והר

חלק מהקומה החלל הגבוה מקומת  

 ע. הקרק

 1 2 רים מגו קומת

, חדר  מעליתה קומתית, , מבואיםמגור

  ניותמתקנים ומערכות טכ , פירים, רגות מד

ת  לפי דריש סחר()למגורים ו/או למ

 נים והרשויות. תכנהמ

--- 

 3-6 ת מגורים וקומ
2 

 )בכל קומה( 

, חדר  מעליתית, מגורים, מבואה קומת

  מתקנים ומערכות טכניות, םירי , פמדרגות 

לפי דרישת   (או למסחר)למגורים ו/

   שויות.ים והרננ המתכ

--- 

 1 7 ם קומת מגורי

, חדר  תלימע מגורים, מבואה קומתית, 

  ניותטכ   רכותקנים ומע תמם, , פירי מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

   המתכננים והרשויות.

--- 

 ורים עליונה גמקומת 

 )פנטהאוז(
8 1 

, חדר  מעליתורים, מבואה קומתית, גמ

  תטכניו  ותמתקנים ומערכ ים, , פיר גות מדר

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

   המתכננים והרשויות.

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

מערכות סולאריות, מתקנים  ת, רגו דמחדר 

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות  

ו למסחר(, לפי דרישת  למגורים ו/א

 והרשויות.   נניםהמתכ

--- 

 מגורים. ות דירות להכולל קומות  רקקומות נכללו ין ה במני  7 ם סך הכל קומות למגורי

 . )הראשי(  ןעליו ת לא נכלל הגג ההקומו  במניין  9 סך הכל קומות בבניין
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 :2 ן ייבבנ

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  ןלבניי הקובעת

מספר דירות  

 קומהב
 הערות סוג השימוש 

 2 1 מסחר /מגורים קומת

,  עליתור, מפרוזד ת,  , מבואה קומתי ריםמגו 

מתקנים ומערכות  פירים, , חדר מדרגות

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

 שויות. והרנים  מתכנה

חלק מהקומה החלל הגבוה מקומת  

 הקרקע. 

 2-4 ת מגורים וקומ
4 

 ה( קומ )בכל

,  פרוזדור, מעלית  תית,מגורים, מבואה קומ 

  ומערכותמתקנים  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   ו/או למסחר(ורים  למג ) טכניות

 ויות. מתכננים והרש ה

--- 

 3 5 ורים קומת מג

,  ליתמע  דור, פרוזמתית,  ה קו מגורים, מבוא

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 . ויות המתכננים והרש 

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
6 1 

, חדר  מעליתת, , מבואה קומתי ריםמגו 

  ים ומערכות טכניותקנמת, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   או למסחר(/)למגורים ו

 יות. ננים והרשו המתכ

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

מתקנים  מדרגות, מערכות סולאריות, חדר 

  טיותת )משותפות/ פררכות טכניו ומע 

(, לפי דרישת  למגורים ו/או למסחר

 רשויות. כננים וההמת

--- 

 ת למגורים. קומות הכוללות דירו  ות נכללו רקבמניין הקומ  7 למגורים  תקומו הכל סך 

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

 

 :3בבניין 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 יסה נכת הקומלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 קומהב
 הערות ימוש הש סוג

 2 1 מסחר /יםמגור מתוק

,  פרוזדור, מעליתאה קומתית,  מגורים, מבו 

ערכות  ם וממתקני , פירים, ותמדרג  חדר

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

 המתכננים והרשויות. 

ה מקומת  חלק מהקומה החלל הגבו 

 הקרקע. 

 2-4 ורים ת מגוקומ
4 

 )בכל קומה( 

,  ר, מעליתזדו פרותית,  מגורים, מבואה קומ 

מתקנים ומערכות  פירים,  , רגותמד חדר

רישת  י ד לפ  )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 . ויות המתכננים והרש 

--- 

 3 5 ם וריגת מקומ

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

ומערכות   נים מתק, פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   (ו/או למסחררים  )למגו  טכניות

 ויות. המתכננים והרש 

--- 

 נה ליומגורים עקומת 

 האוז(נט)פ
6 1 

, חדר  מעליתאה קומתית, מגורים, מבו 

  יותטכנ  מתקנים ומערכותפירים, ,  מדרגות 

לפי דרישת   למסחר(  או /ים ו)למגור

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

גנרטור  יות,מדרגות, מערכות סולארחדר 

מערכות מתקנים ו )משותף לכל המגרש(, 

ם ו/או  מגורי יות לפרטכניות )משותפות/  ט

 המתכננים והרשויות. דרישת   למסחר(, לפי 

--- 
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 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 יסה נכת הקומלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 קומהב
 הערות ימוש הש סוג

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

 . אשי( )הר נכלל הגג העליון  קומות לאבמניין ה  10 סך הכל קומות בבניין

 

 :4בבניין 

 כינוי או תיאור 

 מהקו

מעל  /מתחת קומות

 ה יסכנת הקומלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

פר דירות  סמ

 בקומה
 ותהער סוג השימוש 

 2 1 מסחר /מגורים קומת

,  פרוזדור, מעליתתית,  קומ ואה מגורים, מב 

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

שת  לפי דרי ו/או למסחר(ורים  )למג  טכניות

 ויות. מתכננים והרש ה

מת  גבוה מקו חלק מהקומה החלל ה

 הקרקע. 

 2-4 רים מגוקומת 
4 

 )בכל קומה( 

  ,פרוזדור, מעליתקומתית,  מבואה  מגורים,

רכות  ם ומע קני תמ, פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( ותטכני 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 5 קומת מגורים 

,  וזדור, מעליתרפת,  מגורים, מבואה קומתי 

ערכות  קנים ומתמ, פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   למסחר(  או ים ו/גור)למ יותטכנ 

 . כננים והרשויות המת

--- 

 ליונה ים עמגורקומת 

 )פנטהאוז(
6 1 

, חדר  מעליתית, ומתאה קורים, מבו גמ

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   למסחר()למגורים ו/או  

 רשויות. ם וההמתכנני 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  תקניםות, מאריות, מערכות סול רג מדחדר 

פרטיות    שותפות/ניות )מומערכות טכ

סחר(, לפי דרישת  למגורים ו/או למ

 רשויות. והם  ני המתכנ

--- 

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

 . )הראשי(  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 11 ייןסך הכל קומות בבנ

 

 :5בבניין 

 יאור או ת ינוכי

 קומה

ל  קומות מתחת/מע

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  ייןהקובעת לבנ

מספר דירות  

 ומהבק
 ותהער סוג השימוש 

 1 1 מסחר /מגורים קומת

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  תמתקנים ומערכות טכניוים, , פיר מדרגות 

לפי דרישת   רים ו/או למסחר(מגו )ל

 יות. ים והרשו המתכננ 

ומת  וה מקל הגבהחלחלק מהקומה 

 הקרקע. 

 2,3 ורים מגת וקומ
3 

 )בכל קומה( 

ר  , חדמעליתה קומתית, , מבואמגורים

  מתקנים ומערכות טכניותם, פירי ,  רגות מד

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 ויות. המתכננים והרש 

--- 

 2 4 קומת מגורים 

, חדר  מעליתורים, מבואה קומתית, גמ

  תטכניוות  מתקנים ומערכ ים, , פיר גות מדר

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

--- 
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 יאור או ת ינוכי

 קומה

ל  קומות מתחת/מע

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  ייןהקובעת לבנ

מספר דירות  

 ומהבק
 ותהער סוג השימוש 

 ה מגורים עליונקומת 

 האוז(נט)פ
5 1 

, חדר  מעליתם, מבואה קומתית, יורמג

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

ת  דרישלפי  למגורים ו/או למסחר()

 ם והרשויות. המתכנני 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ולאריות, מתקנים  ת ס מערכות, מדרגו חדר 

פרטיות    כות טכניות )משותפות/ומער

ישת  י דר למסחר(, לפ  גורים ו/אולמ

 ויות. הרש ים ו המתכננ 

--- 

 ללות דירות למגורים. במניין הקומות נכללו רק קומות הכו  8 סך הכל קומות למגורים 

 )הראשי(.  עליוןלל הגג הבמניין הקומות לא נכ 10 בנייןקומות ב  הכל סך 

 

  :הרותהבו  תרו הע

  .הבניה יהיתרבטבלה בהתאם ל ייתכנו שינויים (א)

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

 )בקשה להיתר([.   

 

 :ין בכל בני  (ראשי ) ףמשות חדר מדרגות 1.4  

  עד למפלס הגג. נהתחתו ה ממפלס קוממקורה : רגותחדר מדאפיון כל  ;1: יין ל בנכבת המדרגו  י מספר חדר    

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

 ת הקרקע.קומ עד למפלס -3

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

   . תתחנו 11: 4בבניין 

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

 קע.ת הקרלקומ עד -3מקומת מרתף  5 . בבניין2מקומת הקרקע עד לקומה  1ין חר. בבנילמס יש, :מעליות נוספות  

 . אין :מרעמדת שו  1.6 

 

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

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

 

 : (ין בני כל )ב רמגת ניין ועבודו רי הבחומ .2

 

 , ילהבשילוב רגועשת : מתושיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס :שלד הבניין           2.1

 ;  השלד : לפי חישובי מהנדסי עוב .םומייאלמנטים מתועשים/טר ו/או בטון מזוין מ בטון מזוין :חומר: ת קומת קרקערצפה ותקר         2.2

   .1ק חל 1004לפי תקן ישראלי מס'   :טי בידוד אקוס  .1045 ס'ל מישרא  תקןלפי  :תרמי בידוד                 

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

   .1045מס'  לילפי תקן ישרא :מי בידוד תר; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .זויןון מ: בטחומר: תקרה קומתיתה ו רצפ         2.3

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  :קוסטי בידוד א          

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

   .1045ס' ישראלי מלפי תקן  :בידוד תרמי  חיות היועץ.הנ לפי :שיפועי ניקוז ואיטום   

או בלוק   ון,י בטירות, בלוקה לדצד הפונ של קיר החוץ ובבדופן פנימית  באם מכלול מתועש, . מתועשת בשילוב רגילה  :חוץ  תרו קי  2.5

 :  1045מס' ישראלי   לפי תקן :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי תאי   
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 אלי. הישר ניםרוק" של מכון התקו תקן  י צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "ת                  

 : ץ גימור קירות חו 2.6

 בהיתר הבניה.  איםהתנ  לפי . הכלתכותיאו אבן מלאו/  ן טבעיתבא: עיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1

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

 ת. ומיאום עם הרשות המקפויים בתוחלוקת הצי , גווןנות סוגהיה רשאי לשכל י: האדריחיפוי אחר 2.6.3

 

 ולב, לפי ש מ אוו/  איטונג(ן כגו)או בלוק תאי ו/י בטון  או בלוק מזוין ו/  : בטוןחומר: ותקירות הפרדה בין הדיר 2.7

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

 .יכלכנון האדר ון המהנדס, גובה לפי תוק ו/או משולב לפי תכנבלו/או ון : בטחומר וגובה: ככל שיש(מרפסות )קיר הפרדה בין  

 : (ין )בכל בני  שי אר מדרגותחדר  2.8

דרי המדרגות  י לחהבידוד האקוסט ;סבי המהנדלפי חישו עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: קירות מעטפת 2.8.1  

 ין.אות כל דת יבוצע על פי הור והמעלי

"  ירוק "תו תקןל בע ,קרהוצבע אקרילי עד לת דוגמת הריצוף + טיחים )פנלים( כחיפוי בשיפול: חומר: ניםרות פקי  גימור 2.8.2 

 טעם מכון התקנים. מ

  מכון התקנים. מטעם  ק"רוי  בעל "תו תקן ד סינטטיסיו שכבות 2: טיח חומר: גימור תקרה. תקרה :עד לגובה  

בהתאם לדרישות  (,ןצמנט לב)טראצו  גרניט פורצלן אומאבן נסורה או  היורים יהמגו ייןמדרגות בנ :דסטיםות ופו רגמד      2.8.3 

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

 החלקה. 

 . 1142"י לת , בהתאםמאחז יד( ב )לרבות: מתכת ו/או בנוי ו/או משולמאחז יד /מעקה 2.8.4 

   המדרגות. חדרעות מצבא: עליה לגג 2.8.5 

  : (ין ני)בכל ב קומתית( )לובי  מבואה 2.9

פורצלן,  רניטאבן נסורה או קרמיקה או גגימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת : חומר: מבואה קומתית פניםות קיר גימור 

 (  עד לתקרה.)"בעל תו תקן ירוק"רילי בע אקוצ הקשיח יבוצע טיח ל החיפויגובה משקופי הדלתות, מעעד ל

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

 גרניט פורצלן. אבן נסורה או : ריצוף 

 :(ין )בכל בני  שיתרא בי( כניסה)לו  מבואה 2.10

על החיפוי  ת הכניסה, מבה משקוף דלרצלן(, לפחות עד לגוה )רגיל או גרניט פו רמיקאו ק ורהאבן נס : חומר: יםפנ קירותימור ג

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

 ית. או תקרה דקורטיב  ו/או תקרת משנה ק"(,ירו ד )"בעל תו תקןגמת פוליסיסינטטי דו סיד: טיח + חומר: תקרהגימור 

ן  בתק  העומדיםו מ"ר,  0.64-מ בודד לא יפחתורצלן. שטח האריח הריחים מסוג גרניט פאו א  )שיש(רה אבן נסו :חומר: ףריצו 

 .  החלקהעת למניהישראלי 

ת זי, בח 816ות התכנון ובניה ות"י תקנ בעלות חזית אלומיניום לפיתיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו 

 ית. דרישת הרשות המקומ צוב המספר יהיה לפיר, עיומוא   ונין מספר בניין חיצותק יין י הבנ

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

    כון התקנים." מטעם מבמלבין סינטטי, בעל "תו תקן ירוקבוע ון צ: בטחומר: גימור תקרהים. התקנ  

 ה.החלטת החברלפי משתלבת,  או באבן חלקומ בבטון יעשה החניות או המרתף  תרצפ גימור: מקורה ת חניהר רצפוימג 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

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

בחדר  :קרהגימור ת. (ל, מים וכו'שמח נותארו  )למעט גומחות,, פוליסיד צבוע בצבע סינטטי דוגמת: טיח ותר קירגימו 

סינטטי. כל הצבעים,  בטון צבוע בצבע   –. בחדרים טכניים ולבש ו מו/א  ת משנהתקר ו/או בצבע סינטטיצבוע טיח  -אופניים/עגלות 

 כון התקנים. ירוק" מטעם מבעל "תו תקן  

 . ולבאו משאו פורצלן  או טראצו: אריחי קרמיקה גימור רצפה              

 כל דין.  ישותתאם לדריט פורצלן(, בהה בקרמיקה )גרנ רצפה והקירות יעשעבודות גמר של ה אשפה:ר חד 
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  :רותעה

 קנים הישראלי. תו תקן ירוק" מטעם מכון התכל צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי " . 1

    .למניעת החלקה 2279 לי ארהיש תקן הבהתאם לדרישות  הגד החלקיהיה נ )בדירות ובשטחים המשותפים( ין בניבריצוף . 2

 

 פתיחה חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר שמן.  בעלתגת, דלת אלומיניום מזוגש, : ין בנייכל לדלת כניסה  2.13

(,  ניהר הבהרשויות והיתשות דרי לפי אלומיניום מזוגגאו   ת )מתכתתכני עפ"י .1בבניין  : ישין ילבנפת נוס, דלת כניסה/ יציאה   

   יצונית.לחצר/חניה ח אה/כניסהצייב 

 ן. ר שמ: דלתות אש, כולל מחזידלתות חדר מדרגות 2.14

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

  אין. :קומתי דלתות לובי  2.15

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

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

   .דרגותלהדלקת  אור בחדר המ                 

  האדריכל. חירתפי בון להחיצוני בלבד(  בגו קםתנור או ציפוי אחר )בחלף צבוע בפח מכופ :חומר :ומים גז ,חשמלות ארונדלתות ל 2.17

נפרד לכל   ן התקנת מונהלופי או לחי ,משותף נפרדלמונה  יחוברו הזנות החשמל של כל המחסנים :דירתייםתאורה במחסנים      2.18

   .המוכר טתהחל עפ"יסן ו משויך המחי אליהדירתנה או למו מחסן,  

   הבניין/ים לפישל  רכת החשמל של הרכוש המשותף ממע הזנה : יש.ותומכניות משותפלמערכות אלקטרלתאורה ו ר חשמל בו חי     2.19

ך וישרתו גם יין הסמובבניין הסמוך ו/או ימוקמו בבנימוקמו   אך ין,שותפות אשר ישרתו הבני החשמל )יתכנו מערכות מתכנון מהנדס   

 ת(. השונו לאישור הרשויותף ופ, בכייןהבנ 

 

 ( וי פרטי זיה –ור בפרק א' תיאור הדירה )בנוסף לאמ .3

 

 גובה הדירה*:  3.1 

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

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

 ;מ' 2.05 -לא פחות מ: כש()באם נר *גובה מחסן דירתי   

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

 

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

 ן. על פי דיימלי הקבוע ות לא יפחת מן הגובה המינ התקנגבי חלקי דירה על פי וע להקב  

 

 תה.ים או המשמשטחים המוצמדים לה או ה ובשבדיר רים וגימוריםדימת חרש – 2 'סמלה טב 3.2 

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

 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) גמר קירות ותקרות
 (4)י חיפויומידות אריח

 )בס"מ( 

 ( 4)פוי חיו (3)ריצוף
 מידות אריחים )בס"מ( 

 ריצוף 
מ"א  "ר/  יכוי לממחיר לז

 שים ים חדקלשב
 הערות 

 כניסה 
 בלוקי בטון בטון,

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

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ח מטב 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 

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

)באם   חלון אזור  למעט  ות.לפח מס" 60
 קיים(. 

 ראה פרוט בהערות בהמשך. 
 --- ( 4) ראה חתון ת על משטח ארון  י מ חיפו 

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 . ךראה פרוט בהערות בהמש אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ר פרוזדו 
   בטוןבלוקי  בטון,

 (1) 
 . ת בהמשךרו בהע פרוטה רא ן אי ( 3)ראה  ( 2) ראה
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 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) גמר קירות ותקרות
 (4)י חיפויומידות אריח

 )בס"מ( 

 ( 4)פוי חיו (3)ריצוף
 מידות אריחים )בס"מ( 

 ריצוף 
מ"א  "ר/  יכוי לממחיר לז

 שים ים חדקלשב
 הערות 

 ורים נה ה ר שי ד ח 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 . רות בהמשךראה פרוט בהע אין  ( 3)ראה  ( 2) הרא

 ם הורי חדר רחצה  
 )מקלחת( 

 בלוקי בטון בטון,
 (1) 

משקוף הדלת  חיפוי קירות לגובה   אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
על  לי ב + צבע אקרי  חות. ומעל טיחלפ

 מטעם מכון התקנים. וק" "תו תקן יר
 . ךבהמש ערות רוט בה ראה פ 

 --- ( 4)ראה  י קרמיקה פו חי 

 ה שינ י  חדר 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 . וט בהערות בהמשךפר ראה אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 לפי הוראות הג"א 
 . וט בהערות בהמשךפר ראה אין  ( 3)ראה  לפי מפרט הג"א 

 ה כללי צ רח   חדר 
 יה( אמבט ) 

 בלוקי בטון בטון,
 (1) 

  משקוף הדלת ה  רות לגוב חיפוי קי  אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  ות. לפח 

 קנים. תון ה "תו תקן ירוק" מטעם מכ 
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 שירותי אורחים 
 וןלוקי בטבטון, ב 
 (1) 

 מ'.  1.50עד גובה חיפוי קירות   אין  ( 3)ה אר ( 2) ראה
תקן  תו  בעל " רילי בע אקיח + צומעל ט 

 ים. ם מכון התקנ ירוק" מטע 
 ראה פרוט בהערות  בהמשך. 

 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה 

 מרפסת שרות 
 בטון, בלוקי בטון  

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

 מרפסת שמש  
 וןטב י קו בל  בטון,

 (1) 
 . 2.6יף אה סעוני רחיצפוי קיר פוי/ציי ח אין  ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 

 בהמשך. ה גם פרוט בהערות רא

 מסתור כביסה 
 בטוןי בלוק בטון,

 (1) 
 3.4ראה סעיף  ן יא ןי א ( 2) ראה

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד ככל  ) 

 טון  ב בלוקי  ,בטון 
 (1) 

ע  ב צקירות גימור  .טיח 
ד  אקרילי. גימור תקרה סי 

 נטטי.  סי 

 ( 5)גרניט פורצלן 

 . בהמשךבהערות  ראה פרוט אין 

 לבחירת היזם/קבלן

 
 

 לטבלה: והבהרות הערות 
 

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

:  1045 ידה בתקינה הרלוונטית לרבות בת"יגבס, או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמחות מלו של קירות אלו תהיה עשויה שמעטפת הפנים

  לבכ  רחצה בחדרי גבס. ן תאי/בלוקי לוקי בטון/בלוקי בטו ון/בית(: יהיו מ: בטה פנימ )חלוק  פניםיני מגורים(. קירות הבידוד תרמי של בני

 וקי בטון". ו מבל" א םים ע"י היצרן "כעמידים למהקירות בבלוקים המוגדרי יבנוה מקר

 : לבן. גוון  העורף.קוד בממ"ד לפי הנחיות פ .ודרישות התקנים הרלוונטים  תכנון המהנדסלפי   + צבע אקרילי : טיחגמר קירות ( 2)

 בס.קירות אלו יעשו מלוחות ג ים שלת הפנעטפכן שמ ת למחצה, יתה מתועשת או מתועשץ יבוצעו בשיט החו באם קירות

 לבן.  :גוון  .בסיד סינטטיצביעה   .דסתכנון המהנבגר/ או משולב, לפי  גבס/ טיח/ רגיל : טיחמר תקרותג

 .  אקריליע י(: צבחיפוללא  )בתחום ושירותיםרחצה דרי בחגמר קירות 

 . לי הישראקנים הת מכון  ירוק" מטעם היו בעלי "תו תקן וקירות פנים י  קרותכל צבעי הת

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

, גרניט אצו, שיש וג טר אם למפורט להלן: אריחים מס ובהת קים שבהם יבחר המוכר, אפשרויות שיציג המוכר ו/או הספ  הקונה  מתוך כמה 

  33/33, ס"מ    60/60  ות ידבמניטרלי.    -ת מהן היא בגוון בהיר אח ש  ות גוונים לפחדוגמאות/   3  -ו  סדרות של ריצוף   4  מביןה  לבחיר   פורצלן.  

בכל הדירה למעט ם אלו.  חדרי פחותה מהנדרש ל א תהיה  דרגת מניעת ההחלקה ל אחת נוספת.  במידה חלופית וכן  .  ס"מ   45/45,  ס"מ 

   ת.ה ומרפסוחדרי רחצ

ות ובדרגת ונטיחקיקה הרלוודרישות התקינה וה   2279"י  . העומד בדרישות ת סוג א'  :שירותים /שרותמרפסת  /רחצהרי בחדף יצו ר - 

לפחות ות/גוונים  וגמאד  3  -ל ריצוף ו סדרות ש   4סוג קרמיקה לבחירה מבין  חים מ, ארי R-11וברצפת תא מקלחת R-10   התנגדות להחלקה 

דרגת מניעת   . לעיל   האמור לפי   והדוגמאות המוצגות לדייר יחים ייקבעו מתוך הסדרות  ת הארמידו  לי. ניטר  -ר  גוון בהי שאחת מהן היא ב 

שיבחר   ו הספק, שתציג החברה אדוגמא/גוון/מידה,  סוג/הרוכש תעשה מאחת מ  בחירת   לו. יה פחותה מהנדרש לחדרים א א תהההחלקה ל

   על ידה. 
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י. יטרל נ -ת מהן היא בגוון בהיר  דוגמאות לפחות שאח  3  -סדרות של ריצוף ו   4מבין    ת הרוכש רלבחי א'.  סוג   :ריצוף במרפסת שמש -

  ובדרגת ניקוז,ליצירת שיפועי   המתאימים בגודלםת נוספות )דמוי מלבנים(, יחים במידות אחרולפחות, או גם אר ס"מ   33/33במידות  

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

 ים(. ולאין צורך בשיפיח, בחיפוי קש קיר החוץ מחופה שבהם 

 רטות. בכוונתו להציג לקונה מבין האפשרויות המפו  חיפויאילו סוגי המוכר יבחר  ( 4)

ניטרלי.   –ת מהן היא בגוון בהיר  שאח   ונים ת/גו דוגמאו   3חות  ן לפ מבי  ת הרוכש חיר. לב -א'. קרמיקה  סוג  :תיםשירו ו חצה  ר י בחדר  חיפוי   

עד גובה קו  . בחדרי רחצה,שינוי מהמחירנה ללא ירת הקומידות לבחקה בבקרמי קירות פוי)חי  ס"מ.   30/60-ס"מ או כ   25/33-במידות כ 

 רילי(.  רה טיח+ צבע אקלתק מעל החיפוי ועדמ'.  1.50ד גובה חיפוי בחדר שירותים ע משקוף הדלת.

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

ות והנקזים  רות, הרצפירות. הקיוי קרמיקה זהה לגמר הקלצנרת גלויה תבוצע סיגרה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפ .במחיר הדירה

 ם. קי בניין/חדרים סמוכילמניעת מעבר מים לחל םרלוונטיידרישות התקנים ה דין ולפיראות כל ו לפי הוים רטובים יאטמאזורב

 ניטרלי.  –בגוון בהיר   דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא   3רת הרוכש מבין לפחות  . לבחי סוג א'   -  קרמיקה  ירות חיפוי ק :מטבחב פוי י ח

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

חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו   BIינו ביחידת  כאשר התנור א   ון. תחת עבודה )מעל ארון טח ה לפחות לכל אורך מש   ס"מ   60

 אקרילי.   יח + צבע קירות: טחיפוי ובהריצוף(. מעל ה מעל  מ'   1.50ובה  הרצפה )ג  הקרמי ועד הסף העליון של החיפוי  

 מ"ר.  .200  -כ   עד   ד ם. שטח אריח בודן/יז לבחירת הקבל   גרניט פורצלן   מסוג  :)ככל שנרכש( ריצוף במחסן  ( 5) 

 

  רות:עה

   בחורתן האפשרות לד ולא תינ של ספק אחכש תעשה אך ורק ממבחר למניעת ספק יודגש כי בחירת הרו –בחירת הרוכש/דייר 

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

גמת החזית  וסמת או בנוי כדוולב עם זכוכית מחם משאלומיניו( מעקה הבניר הבאם לא נקבע אחרת בהיתעיצוב מעקות המרפסות ) – מעקה

 דים".מסעם ו"מעקי 1142ולפי הנחיות ת"י 

 נטים למניעת מעבר מים  וותקנים הרלדרישות הין ולפי אות כל דייאטמו לפי הור בים באזורים רטו  ת והנקזיםות, הרצפוהקיר –איטום 

 / חדרים סמוכים. לחלקי בניין 

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

 האדריכל. תכנוןי לפ ,וחב(גובה/ר מס" 20קנות )עד ר בתגובה המות )מדרגה( עד מונמך/גבהמו יתכן סףגג, /ות שמשביציאה למרפס

 לצנרת גלויה   יב.חימהנחיות המפרט המפחת ובכל מקרה לא י .בלההמצוין בט רות יעשה לגובהגובה חיפוי הקי - קירותציפוי  /חיפוי 

 ת. גמר הקירוי וחיפוי קרמיקה זהה ליבוצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסט 

   פי החלטת החברה. ס"מ, ל   60  -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ   , PVCאו    לומיניום פרופיל א יבוצעו פינות מ   –י  פרופיל פינות בחיפו 

 שהאבן  יות , לפיהן ה2חלק  5566להוראות הבאות מתוך ת"י יש לשים לב  -שטח המשותף/פרטי(נו ב יותקבעית )ככל שבן טאריחי א

הרצפה עלול  המשמשים במערכת  או האריחים לוחותן הגוו, כן כמו. רקםגוון ומ  והבדלי ם די גי בו נימים,ים להיות בעי, עלולט היא חומר

 . וקה חות או האריחים הנשמרים למטרות תחז שברצפה לבין הלו   לוחות או האריחים ין ה וון ב ות שוני בג להי   ך עשוי בחלוף הזמן, ולפיכ   להשתנות 

 ה. צוף בדירע"ג הרי ,רקה ע"י החברהו הבצע ליטוש ו/א כי לא יבופק יודגש למניעת ס - טוש/הברקהי ל

תכנון  לב, לפי ו/או משו פלדה אוו/ ן ( עץ ו/או בטוכרת המהדבר יחייב בסימון בתוכניככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי ש) – , קורה/ותהרגולפ

  האדריכל.

ם  וריואז רכותונות למעארון מטבח, אר בגב יתות מחופים,קירות וחזעט בשולי למ ס"מ לפחות,  7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף   –שיפולים 

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

  לפחות. מ"מ 3של  בין אריחים )פוגות(מרווח ביצוע נדרש פוי, וחי  נים לריצוף ת התקרישולפי ד – מרווחים )פוגות(

 

 מסמך אחר ב או  כר זהבמפרט מ ך בטבלה,רק באם צויין כועל יל יותקנו בפבהערות לעהתייחסות גביהם יש וד ומתקנים ל)מובהר כי צי 

 שצורף להסכם הרכישה(.
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 ארונות: 3.3

להתקנה שטוחה של הכיור/  ר, חיתוך פתח המתאיםבת לכיורות, מדפים, תושמגי ן יכלול דלתות,רו הא  :ארון מטבח תחתון    3.3.1 

 .דיח כליםלהצתה(, הכנה למשמל ול ונקודת חת גז לבישדפתח, נקו)כולל:  כיריים מובנותהכנה ל

. עומק   MDF)סנדוויץ'( או ץ ון עה מעץ דיקט. שאר חלקי האר עובד )סנדוויץ'(, וגב הארון יהיפים יהיו מעץ ממדרון והגוף הא

ת מעל סף וס"מ לפח 90 -שטח העבודה יהיה כס"מ לפחות. גובה סף עליון של מ 60-כ , יהיהולל חזית הדלתותהארון, כ

 . ארוןלמניעת רטיבות של תחתית החיפוי עמיד למים ס"מ וב 10  -של כ ל( בגובהארון הגבהה )סוקית ההרצפה. בתחת

 תקנו "פתרונות פינה". פינה של הארון יוומקו. ביחידות הכל גובהו ולכל עת, לס"מ לפחו 60רוחב ות בהארון יכלול יחידת מגיר 

  לי( שיוצגו ע"יטרהיר ני ואחד בן לבם אחד וונים לפחות )מהג 5 . לבחירת הרוכש מתוךהק יי פורמ: ציפוי חיצוני : מתכת. תידיו 

 בן.בגוון למין ו מלו/א  קהי יפורמ: מדפים וגמרפנימי ציפוי ידי החברה.  החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על

 ;ראה הערה בהמשך מידות: ( 1)

   ג'ראה נספח  :התחתון טבח מחיר לזיכוי בעד ארון המ  

     

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

עם שוליים  לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 דרישות ת"יל ונהאו שווה ערך(, העיסר כדוגמת אבן ק ו פולימרית )טבעית א

קנט   יותקן טחכיור. בהיקף המששל  תאם להתקנה שטוחהח יוטהמשקפם. לחזית הארונות בכל הי ס"מ ביחס 2בהבלטה של 

  ככל בחזית המשטחיבוד עם ע תקנה ללא קנט מוגבהדיף הי להעשא ודו יקבע ע"י המוכר )הקונה רשאופן עיב  מוגבה וןליע

 . קף המשטחמים בכל היהנדרש כולל אף 

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

  3ה ר תציג בפני הקונברה/המוכידו. בח בחר/ו עלו/או הספק/ים שיוכר גמאות שיוצגו ע"י המ וד  מגווןך לבחירת הקונה מתו ון:ו ג

 (.ח בודד אחדו בהדבקה ולא לויהי יש/אבן קיסרות השלוח .(בהיר ניטרלים אלו יהיה )אחד מגווני גוונים לפחות

  

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

ן ו טבח תחתארון מ  אמ" 1עד  שאי להמיריהיה רר וכהמומעלה, דרים ח 4.5 תבדירופי נון המטבח הספצישל תכ מסיבותהערה: 

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

 מטבח התחתון.ם לארון העליון יהיה בהתאבח הפוי ארון המטוצי מבנה

 ל אורכו.ד לכמדף אחד אח לול לפחותכ הארון י ס"מ לפחות. 30ועומקו  ס"מ לפחות 75גובהו של הארון העליון 

 

  ללס"מ לפחות. הכו  80 ת:מידו ב ,תלוי או מונחספה, עץ סנדוויץ' או טרתחתון  ארון )כללי(,  רחצה דרבח(: יין אחרים )צארונות  3.3.3

 משולב בכיור. שטח העבודה אינטגרלי מחרס/ שיש/ ניאו קוורץ רי נירוסטה . מתות, מדפים, צילד

לפי החלטת   גוון: ון.לפי יצרן האר מין ו מלו/א  קהאיפורמ: מי פני ציפוי רה. חבה טתהחל י או אחר לפ קהאימרפוצוני: ציפוי חי

 החברה.

  'ספח גה נא ר הרחצה:י בעד ארון לזיכו מחיר 

 

               :הערות

 פעמיים תמחושב שקיימת הקיר )פינה ככל  ך ה לאור . המדידךמטר אור 6-כמטבח ארונות  כללית של אורך ידתדמ ( 1) 

רך  באו  המשולבים בתוך הארונות יכללו )למעט מקרר(  ו"בהמיועדים למדיח, תנור, כיריים וכי לים. חל (באורך הארון 

  זה. אורי ה מתי סטי יחשבו כ בח, לאארונות המט אורךמידות ב 5% -טיות עד כסארונות. ה

ונות המטבח  ב אר ון כי יתכן ובקיר שבגבעצמי, על הקונה לקחת בחשצוע בימטבח ו ארונות הוי עבור במקרה של זיכ ( 2)

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

 .הקונה להחלטת הינם תחתון  ן בארו  מובנים 'ו וכ תנור ,מדיח של תקנהרך ההארון לצו  תכנון  ( 3)

 במקומות פים,דלתות ומד לרבות ,ותו מבשל המטבח ארון  לספק את וכרמה על ,נםלהתקי  אלש הקונה החליט -

  והזנת חשמל מים וניקוזל ש הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( ניםובהמ ם הכלים החשמליי  להתקנת שיועדו 
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 ה תנחהעד שהחברקבע ובמו הלוח זמנים שהחברה ת בחירותו על פי  הקונה לדווח עלבאחריות הכיור.  ח תחתלמדי 

 . ת הרוכשא

  

 

 ית כביסה: י מיתקנים לתל 3.4

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

ינימלי של לסטיק, באורך מחבלי כביסה פ 5כולל גלגלות,  ניצבים נים(ממתכת )מגולוו מוטות 2: ()קטנה מיתקן לתליית כביסה 

 . מטר סה"כ 8 -מ לא פחותיסה באורך של בכולל חבלי כ  ס"מ 120ימלי של ינ ורך מאבמתרומם או מתקן  , ס"מ 160 

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

נו נצפה בחזיתות  קום מוצנע ושאי קיר המבנה, במ ולוונת עלתקן ממתכת מגעו מרפסת משמכביסה בחצר או בממתקן ש"ע לתליית  

 ס"מ. החבלים יהיו   160י של לאנימחבלי כביסה באורך מי  5יר. המתקן יכלול לפחות בע לקקוומ  ציבן יהיה יהמתק נה.המב 

      וניתנים למתיחה. UVת מידים לקרינם, עאיכותיי 

יום או  זרועות, מאלומינ   3ות עמוד הכולל לפחב )קרוסלה( עם ר מתקן זה במתקן מסתובלהמירשאי, עפ"י החלטתו, יהא   הדייר 

 ומקבוע.המתקן יהיה יציב . ולוונתממתכת מג 

 . 5100. הכל לפי דרישות ת"י לבמשו ו/אואלומיניום כביסה: ור תמס 

ת פריטי  רעה לתלייה להיווצר הפעלולי של המזגן/ים, במקרה זה מסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיבו  חלל : בההער

 . ש(משהב" )הנחיות ט המיוחדים שלא יפחת מהשטח המצוין במפרגדול כביסה 

 

   )מידות בס"מ(  הבדירלתות, חלונות ותריסים דרשימת  – 3טבלה מס'  3.5

ות המעברים  מיד בכיוון הפתיחה. בכל מקרה,יים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ו ו שינו יתכנ: הערה 

  פות בהמשך.נוסערות אה גם הוהבניה. רת התכנון ו ונות לא יפחת מהנדרש בתקנהחופשיים בדלתות ושטח החל 

 

 תריסים ותונחל   דלתות ---

 חדר 
ת  ומידכמות 

  פתחה
 ( רוחב /)גובה  

עץ ) מרחו
מיניום/  אלו

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ נגרר/

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

ץ חומר )ע
ניום/  אלומי

 אחר( מתכת/  

סוג פתיחה  
  / כע"כ/)ציר

 ס/אחר( נגרר/כי 

ת  כמות ומיד
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
  /םיניואלומ

 מתכת/ אחר( 
 ים שלב חומר

יר/  ה)צפתיחסוג 
  /נגרר כ.ע.כ/

 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

  חדר דיור 
   כלופינת או

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור

 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

320/215 --- 320/215 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' מזוגג 
+   נגרר כ.ע.כ

חלק קבוע  
 תחתון

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור

 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

--- 200/145 200/145 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כ    נגרר אלומ' מזוגג 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 ידני גלילה 

 120/115-כ 120/115 ---

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

2 

 כ.ע.כ   ררנג ג מזוג ' ומאל

2 

 ' אלומ
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 ילה ידניגל

80/210 120/115 120/115 

 2חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ כ.ע.   ררנג ג אלומ' מזוג 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 ידני גלילה 

 120/115-כ 120/115-כ 80/210
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 תריסים ותונחל   דלתות ---

 חדר 
ת  ומידכמות 

  פתחה
 ( רוחב /)גובה  

עץ ) מרחו
מיניום/  אלו

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ נגרר/

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

ץ חומר )ע
ניום/  אלומי

 אחר( מתכת/  

סוג פתיחה  
  / כע"כ/)ציר

 ס/אחר( נגרר/כי 

ת  כמות ומיד
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
  /םיניואלומ

 מתכת/ אחר( 
 ים שלב חומר

יר/  ה)צפתיחסוג 
  /נגרר כ.ע.כ/

 כיס/חשמלי/אחר( 

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 גלילה ידני

 120/115-כ 120/115-כ 80/210

 "ד  ממ
ש  שמ)מ

 כחדר  
 ( 4שינה 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
.  ציר )רגילה(

 יחה חוץ פת

1 

 אלומ' מזוגג 
 כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 א הג"

1 

 .  ס גרר לכי נ אלומ'  אלומ' 

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  ים/ הנגררת סים, ה נגד גז, הדף ורסי לדפ  כנף אחת או שתיים,

          חיות הג"א. הנה לפי או ציר רגיל  יס. לכ
--- --- 

ח. רחצה  
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 יר רגילה צ

1 

 גג אלומ' מזו 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

70/210 60/90 --- 

  ח. רחצה
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 מזוגג  מ' לו א
 נטוי

 פ( )קי 

--- 

--- --- --- 

80/210 60/90 --- 

שירותי  
 אורחים

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

--- 

 --- רור מכניאוו 

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

80/210 190/115 --- 

דירתי  ן  חס מ 
 צמוד 
)ככל  

 ( ד מ שהוצ 

 ח ץ/פע  1
טת  פי החלל

 החברה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 

 

 : רותחוא טבלהל ערותה

 כר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(.במפרט מבטבלה,   צוין באם  בפועל רקהקיים )

ות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית  נה עמיד יי תה  הדלתות ובפתיחת ציר רגילה. 23 ס'מ אלידלת עץ לבודה בהתאם לתקן ישר = עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר,  יות יועץ האלומיניוםהנח לפי  סוג פרופיל:יום, = אלומינ אלומ'  משך(. ה' בפרוט יתר בסעיף י ס"מ לפחות )ראה  7הדלת בגובה 

נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה )כיס( בקיר, = כנף  .ככ.עניגרר  = רגילה+ משתפלת, יקיפ(רי )דוי סב נט= פתיחה משתפלת )נטוי(, קיפ פתיחה, 

יום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי  אלומינ  י התריס עשויים פחיהיו שלבהזזה  ילה אולי ג: בתריס תריסים ,ת= כנף בתנועה אנכיגיליוטינה 

מ' יורכב ארגז תריס  2.5ובפתחים ברוחב מעל  דר דיורבחן. ת היצר והתאם למידות הפתח והורא ב יהיה בין השלבים לאטימה מוגברת. עובי הפח

   .אמצעות רצועה ו/או חשמלימעלה, ב= תריס נגלל כלפי גלילה  . ה ידנין פתיחונגנ מנגנון חשמלי ומ  גלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם

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

 ה תתאים לסה"כ הדלתות/ית בדירללהכ שהכמות ובלבד בטבלהאחד מחדרים ל ש ראובתי, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע לתות/חלונותד .ב

 . כת מיזוג האווירפקוד מערכנה לתס"מ כה  3ד  וגבהו מעל רצפה עפנים י חלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות

ות וחי לים משנ בהמורכ, לפי דרישות התקן יותטיחרגיל/ב( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  מאלומיניום עם ,)למעט ממ"ד(חלונות/ ווטרינות  .ג

תו   רכיביהם יהיו בעליחלונות וה. ון(פי תכנלחר או א מ"מ 6בי של ויר בעועם מרווח אלפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי ית עם מרווח אוויר ביניהםזכוכ

ידי   תקנו עליוות  החלונ ., מנגנוני פתיחה ונעילהותבנמו צירים, גלגלים, ידיות ,EPDMתקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי 
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 לכל תבמסילו. אין :שתותר .העורף פקוד הנחיות  לפי, נגרר פלדהכנף  זוגג עםיהיה חלון מסוג אלומיניום מבממ"ד  מתקין מורשה מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה נוסף  נתיב יותקן ,החלונות

לאוויר החוץ, לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירות גם רור ישיר ואו ללאים חבחדרים סניטריים ובמטב  ת,רושי בחדרי -אוורור לאוויר החוץ  .ד

 חוץ לרבות רפפת כיסוי. רר מכני עד לקיר היד במאוור מצו צינו  ע ציבוריס ו/או בחלון,  גורה בתאם איננה ס

ם המשולבים בזיגוג קבוע יתכן פתחי ום.ינילומאיועץ ה ו/או ון האדריכלכנת  פ"יסוג פרופיל, גוון, ע .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .מחסום, ו/או קירות מסךהמשמש כמעקה/

 , צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה  EPDMלי זיגוג, אטמי גומי ריים, ובכללם: סרגזרים מקוואבי תו תקן יבעליהיו ת ורכיביהם החלונו    

   ;צרןיה םמטעשה רמו מתקין ידי על יותקנו תנוחלוונעילה. ה   

 יכל. האדר רתיבח ומה )"חלב"( עפ"יה או עמשקופבטיחותית זכוכית תותקן  )באם יש חלונות(, ושירותים רחצהי רבחד .ו 

 . ודרישות כיבוי אש   כל רי אד ה   ן תכנו או רפפות קבועות, לפי  / ו   ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת ( יעשה באמצעות חלון  מחסן   ככל שנרכש )   המחסן אוורור   .ז 

  ערכותמ, (פיתולסק ט)פנורמית/ הצצה עינית, סגר בטחון פנימי נוסף   5044תואמת לתקן ישראל  רב בריח, ביטחון(לת פלדה )ד. הניסת כלד .ח

מ"מ   1.25 שלבי נת בעוו משקוף בניה מפלדה מגולו .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף  ,נעה ו"רוזטות" ידיתמגן צילינדר, צירים, 

 י ויניל או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר. היו בחיפויוף משקוה תלפחות. כנף הדל

  בטחון/אש.ה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות שות הכבאות, בכניסהנחיות רלפי  .החברה תחיר בגוון לפי  ניל, ו  ציפוי דלת ממ"ד .ט

חוזק,   –שווה ערך בכל היבט תפקודי  אורד וי פלקסבולמי עם גרתסשתי לוחות מודבקים על ממ יהעשוכנף הדלת תהיה  פנים: מכלולי דלתות .י

 , עםהמתאים לעמידות במים חיצוני מתועש ציפויפורמייקה או צבע או  גמר. וף הדלתקמש ותקנו בהתאם לסוגצירים י אקוסטיקה, קיים, אחר. 

  בעל 23תאם לתקן ישראלי מס' בהת יהיה  להד קוף מש .צדדים לפחות 3-מצופה ב ט(קנת ) בהיקף כנף הדל  .ידיות מתכת משני הצדדיםו מנעול 

טיה / מקלחת מנעול סיבובי  בחדרי אמב למים.  היה עמידנתו יאחר התקלוף . המשקאטימה יפס כולללת בגמר תואם לדהלבשות פולימרי או עץ 

וצגו על ידי החברה ו/או  לבן(, שי םמה אחדת )וגוונים לפח 3רוכש מתוך ה רתבחיל גוון:   אור, מזוגג בכנף הדלת.-דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צו

 הספק/ים שיבחר/ו על ידה. 

  בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועהדיירים בקומה( אמור לשמש את כלל  )בחרום יקומת ח חילוץתכפ המוכרז   בדירהתח מ"ד ובפבמ -פתח חילוץ  .יא

 לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.ון/תריס, להח סוגח, תתכנו שינויים במידות הפי וץחילבפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח 

 2 -דלת וריצוף הממ"ד גבוהים כסף החיצונית.  רת,נגר/פתחתה, הנדה אטומלת פרחב מוגן הינה דלניסה למדלת כ :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

וג וכן  פתחי אוורור מעוגלים  יום + זיגנ ומיאל לוןחכנפיים לפתיחה.  2ו/או ס כית לס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררו

פתח  וליד ע"ג הקיר  יקוד העורף(,פלפי הנחיות )ויר סינון א מערכת התקנת .רוקנצ'(, וניתנים לפלדה )פלחסומים בדיסקאות פ בקוטרים שונים,

הרי  מתקן הסינון, החברה ע"י סופק  באםש שודגי (.2010תקנות הג"א מאי ) ן.יצר הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות ה רו צתיהאוורור 

שהוסמכו לכך ע"י  ע"י הגורמיםות ואטימות נוספת יקת תקינבדיב כש, יחיוהר  ע"ירוקו יפלכן , ד העורף אושרו ע"י פיקוונבדקו  תקינתו והתקנתו ש

בפועל יגבר הביצוע בפועל ן הביצוע ילב מכרט הרבתוכניות המכר ו/או במפן ויהמצלמניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין  פיקוד העורף.

 . התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף 

אביזרים   הצורך בהתקנתעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים וס"מ, משוערות ב בניה ות הינן מיד, 3' מסטבלה בות המידות המפורט – מידות .יג

 מסך של מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות ,היקפיים למיניהםפרופילים וים  קופמש  ו/או מסגרות סמויות וכןם ייסמוכגון: מלבנים משלימים 

   בתקנות התכנון והבניה.  כנדרש תחים אלו לפ ממידות/שטח,חת לא יפ יםמתקבלפתחים ההדל בכל מקרה גו .ין(לפי הענ)
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 .(זו בלה טהערות לאחר גם )ראה  רהדי בים מתקני תברואה וכלים סניטר – 4טבלה מס'  3.6 

 
 

 מיתקן
 ום מיק

 שרותי אורחים  מטבח 
 חדר רחצה הורים 

 )מקלחת(
 כללי חדר רחצה

 אמבטיה( )
 אחר מרפסת שרות 

 ר מטבח ו כי 
 כפולה( /בודדת)

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- הערה )א(  ראה

 --- --- --- --- --- א'  סוג 

 זיכוי ₪  
 
 אין

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

 כיור רחצה 

מידות  
 מ(בס")

 --- --- משולב בארון  40/50 --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  א'  --- --- סוג 

 אין  --- --- ₪   זיכוי 
 'נספח ג הרא

 
--- --- 

 ור לנטילת ידיים י כ

מידות  
 )בס"מ(

--- 25/40 --- --- --- --- 

 --- --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- --- אין --- זיכוי ₪  

ז גואר אסלה
 ( ')בהטיפש

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- לפי מידות היצרן  לפי מידות היצרן  לפי מידות היצרן  ---

 --- --- א'  א'  א'  --- סוג 

 --- --- אין  אין  אין  --- ₪   זיכוי 

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

מידות  
 )בס"מ(

--- --- 
 הוראות כל דין לפי 

 ראה בהמשך 
70/170 

 טיה( )אמב
--- --- 

 --- --- סוג 
 ע משופף ו ריצ
 מקלחת()

אמבטיה  ) א'
אקרילית או פח  

 ( מצופה אמייל
--- --- 

 --- --- ןאי  --- --- --- זיכוי ₪  

ם  ים קרי מ ל סוללה
 כיור,ל חמים/

 )ד() ה( מהמשטח

 --- --- פרח/מערבל  פרח/מערבל  פרח  פרח ם דג

 --- --- א'  א'  א'  א'  סוג 

 --- --- 'ג חראה נספ ראה נספח ג' ג'ח פאה נסר אין  זיכוי ₪  

לאמבטיה  סוללה
 )ו(  למים קרים וחמים

 --- --- --- דגם

  דרך-רב
 ץ )אינטרפו

( או 3דרך   
 )ו(סוללה

--- --- 

 --- --- א'  --- --- --- סוג 

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

סוללה למקלחת 
 )ו(  למים קרים וחמים

 --- --- דגם

  ךדר-רב
 )אינטרפוץ 

ו א( 3דרך   
 (ו)הסולל

--- --- --- 

 --- --- --- א'  --- --- סוג 

 --- --- --- ג' ראה נספח --- --- זיכוי ₪  
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 מיתקן
 ום מיק

 שרותי אורחים  מטבח 
 חדר רחצה הורים 

 )מקלחת(
 כללי חדר רחצה

 אמבטיה( )
 אחר מרפסת שרות 

כביסה  מכונת  יםחיבור מ
 (ט )לניקוזו 

 --- יש  --- --- --- ---

  לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

 רה גי סקולת כולל תריס הגנה ומש
 --- יש  --- --- --- ---

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

ההכנה משולבת בניקוז כיור  )
 (המטבח

 --- --- --- --- --- יש 

 --- --- --- --- --- אין  ( ל)ברז ני  למקרר ק' מיםנ

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

 --- --- --- --- --- --- (נהכ)ה ב()ימים נקודת גז לחימום

 

 : אחרותו  טבלהל תו ערה

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

כיור רחצה נירוסטה, בהתקנה שטוחה. / לבחירת הקונה, חומר סילי קוורץ: ס"מ( 80/46ולה ס"מ או כפ  40/60 תת במידו )בודד חור מטבי כ (א)

 יתוצרת לפ ס"מ. 40/50-חרס מידות כ: אינטגרלי()באם אינו  כיור רחצה החברה.יבחר ע"י ש, ספק/רןצבמידות לפי הי  נטגרלי(:אי )לחני שו 

  .החלטת החברה תוצרת לפידות ו חרס. מי ת ידיים:ליור נטי כ חברה.חירת הבי החלטת החברה לפ

 תוצרת . 1385עפ"י ת"י  (ליטר 6ל שה ארוכו רליט 3ולת הדחה קצרה של יבקבעל ) דו כמותי חרס,/מונובלוק ארגז שטיפה :מונחת. : אסלה )ב(

 .על צירי נירוסטהבכבד  טיפלס)מושב(  :כיסוי אסלהלפי החלטת החברה. 

 הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה  מ"מ 3.5לי בעובי יומר אקרמח תהיה בטיה:מא

 לפחות מצופה אמאייל.  מ"מ 2.5י בעופח במ ןלחילופי . י ברזל מגלווןילפמפרו

 יקוזלנ שיפועים עם  2272 י"ת תבדרישו העומד רגמב, דין כל הוראותב הנדרש פי על מהמידות יפחת  לא המקלחת משטח מקלחת:

 ;המשטח

עזרת ידית  ים/קרים במלחמים ת ונון קרמי דו כמותי )ויס נגמבעל  כל הסוללות למים חמים וקרים יהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מערבל מיקסר )ג( 

ל וונטית בארץ, ככולקינה הרישות התבכל דר יםלמים חמים העומד  סדרות 3 אחת( יכללו חסכמים, על המוכר להציג לבחירת הקונה מתוך

 . 1385שישנה, ועומדת בדרישות הת"י 

ס"מ   20ס"מ לפחות ולעומק  25 -בגובה כ הפיקל, ני  בציפוי כרום פרח/מערבל,: ם: דגח. לקערת מטב)כולל חסכם( סוללה למים קרים/חמים )ד(

 רץ.אונטית בנה הרלות התקיויש ם העומדים בכל דרלמים חמי סדרות 3לבחירת הקונה מתוך  לפחות.

 15ס"מ לפחות ולעומק  15 -רך כ באו פיהבציפוי כרום ניקל, ערבל : דגם: פרח/מ)כולל חסכמים( לכיור/י רחצה, ים קרים/חמיםסוללה למ  )ה(

 ת בארץ.למים חמים העומדים בכל דרישות התקינה הרלוונטי  סדרות 3ונה מתוך לבחירת הק ת,לפחומ "ס

  בלבד.ניקל, למים קרים  וי כרוםבציפ, חגם: פרד :כיור נטילת ידיים

טיה וכן  באמוי היל מ, הכוללת יציאה תחתית לירק קס מהסוללה למים חמים וקרים, מי  :באמבטיה :)כולל חסכמים( סוללה למים קרים/חמים (ו) 

 "מ לפחות ומזלף.ס 60ורך צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי בא  

 כולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט  בציפוי כרום ניקל מיקס מהקיר. , דרך( 3ינטרפוץ א -ב דרך )סוללה ר -הקיר מדגם:  :מקלחתל  

 קוטר מקלחת ב ס"מ וראש 30מזלף. לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך מ לפחות ו"ס 60ך ור אטלסקופי ומוביל אנכי ב קהלהח  

 "מ.  ס 15  

 שיוצגו ע"י החברה/קבלן 1385ועומדת בדרישות ת"י כשאחת לפחות תוצרת הארץ  ותסדר 3בחירה מתוך למקלחת, אמבטיה/ללות הוס

 . )ככל שידרש( ניל ירזבולביוב,  ורחיב :תלכול ארגז/י שטיפת אסלהו ם י כיור התקנת ( ז) 

 .: לבןגוון הקבועות (ח)

  דלוחין או שפכים. בור לקווחי מיםמים ח ,ים: מים קרסה כוללתכונת כבי הכנת חיבור למ (ט)

 ברז והכנה לחיבור לביוב, ולסיפון קערת המטבח.למדיח כלים כוללת:  הכנה  ( י)
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נן  ופיות היהס  הרי אלו משוערות, המידות אביזר ומצוינות מידות של הכלי בס"מ,תקן ו/או מו ו/א  תיאמשבצת שיש בה כלי תברו כלב: דותמי  ( אי)

 החברה. ע"י שנבחרו היצרן, ק ו/אופהסבהתאם למידות 

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

 . יתנ רה המסופקת מהרשת העירוטורבטמפ : מיםמים קרים (גי)

  חלקהמניעת הל ראלישי שעומדים בתקן עותקבורכוש ל במקרה של שינוי לאחר קבלת החזקה בדירה, יש -צה )אגנית/אמבטיה(קבועות רח ( די)

  .R-11 -פחות מ אול

 יור.  הכ  דה או= קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבו פרח קבוע. ראש ברז הנשלף מתוך שרוולנשלף =  ( טו)

  ים, בעזרת ידית אחת. לקרים /חמ יםות מיסו )מיקסר( =  מערבל

 שניהם.  וברז ו/אלפיית  ת ו/אוחקלמים/קרים, לראש משל מים ח)אונטרפוץ( = חלוקת כניסה/יציאה,  דרך-רב

 י ניקוז וכו'(. תחפלחות/לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות )ברזים/מקיש ז( ט)

, ן, שטח תא המקלחתת הדלוחילת החזקה בדירה( כגון ראש מקלחת דמוי "גשם", ללא התאמת קוטר צנר)לאחר קב לעיור לאמ השינוי מ

ר הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניקוז המים, עלול לגרו תני גלישהקפי מפמחסום ו

 .ברצפה

  כגון  מתאימים שרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקה, יש לנקוט באמצעים לחת וככל קלמגם   נויואיל והשימוש באמבטיה ה ה (יז)

  ה.קיעת החלדות למנהמיוע תקוהדבקת מדב

  אלמת הגז במקרה של כיבוי ריזיתוק קום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש להשתמש בכיריים הכוללים מנגנון לנ ככל שמי (חי)

 ת הבישול. להבה/ו של נירצו

 או במסמך אחר  זה פרט מכרטבלה, במכך ב ן יו ו בפועל רק באם ציל יותקנ)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לע

 שצורף להסכם הרכישה(.

 

 ל הבניין(, ברצפה, ותפים לכלמש כן וית רת לקולטני ביוב )בחלקםקוי תחי בצנרת ופ: אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך אחר   3.6.1 

 ות כיבוי אש(.  וכמות, עפ"י דריש )מיקום י כיבוי,ן מתזכיתהאינסטלציה.  נדסהחלטת מהבמיקום וכמות עפ"י בקירות או בסמוך לתקרה,   

 בין   בלי פיקודוכגז  רתבוצנרת להע מפוצלו/או י כזריני מלפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מ, מיקוםארון למחלקי מים ב  

 .  למאיידהמיקום המיועד למעבה, עד המיקום המיועד   

 הערה:  

 דמוי  התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות יבו דרשו(, יתכן ויחיי ש ככל) בוי,ב/מתזי כי ו ביבמעבר צנרת מים/ הצורך  

 ,  פהרצירות ו קבסמוך לו/או רות ותקרה קי לסמוך ב ,או "ספסלים"" עמודים או קורות"  

 חי פת תכן וידרשו י   ן הבניי ברים לגובה טנים העו י לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקוליש לקחת בחשבון כ ,בנוסף  

 תחזוקה.  גישה לצרכי  פשראותם ויש לאלחסום ביצוע פתחי ביקורת אלו , אין   שיידרת בהם קורת, ולכן בדירו י ב  

 

ת  תהיה לפי הוראות כל דין. התקנת המערכאולצת באמצעות מערכת סולארית משותפת מת לדירו םהספקת מים חמי: מיםמום חי    3.6.2

 .  ימר(ים )טי לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחימום המ בות גיבוי חשמלי רל 579י שות תקן ישראלידררית תהיה בהתאם להסולא 

זמן )טיימר( הכולל מפסק עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב ם ל חימולבר למערכת הסולארית וכוחומוד( ה ל דירה יותקן מכל אגירה )דלכ  

 ההפעלה.   את זמני במאפשר לתכנן מראש 

         ום אחרים, באמצעי חימ ם המיםיעשה חימו, באמצעות מערכת סולאריתים חמים ן לא ניתן לספק מיות כל דשלהם לפי הורא  ותלדיר  

 . זמן לחימום המים )טיימר( התקן קוצבכן והקיימים בעניינם. ם בתקני םמסופקים באמצעותם עומדיה םשהמי ובלבד  

עליון   גג או בסמוך להשירות או תר אך נגיש כגון במרפסת במקום מוס: הדוד םמיקו  ;םליטרי 150: תלויבבק למים חמיםוד( אגירה )דמכל             

    מהנדס האינסטלציה. תכנון לפי 

 .ת כביסהת. מכונ טבח ורחצה, אמבטיה, מקלחערות מ ק: חיבור מים חמים לכלים 3.6.3

   אין.  :""דלי ברז    3.6.4

 פי החלטת החברה(.ם לו )מיק: יש מים לדירהנה ה למו הכנ 3.6.5

 . לסטיפ :דלוחין  לפי תכנון מהנדס האינסטלציה, ,PPR, S.Pפקסגול, : פלדה מגולוונת, ים חמים וקריםות: מחומר הצינור  3.6.6

 .: פלסטייםשפכ 
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 הגז   ודתקור הספקת הגז ועד נממקדירה בת גז ול צנר, מחיר הדירה יכליש: ה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבחבדיר רת גזצנ 3.6.7

   .וכן הכנה למונה גז דירתימטבח הראשית ב                    

 : יש. הכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

 

 (זו  בלהטהערות לאחר  )ראה קשורתות מתקני חשמל – 5 טבלה מס' 3.7
 

 ון, ראה נספח ג'יר זיכוי לנקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפמח
 
 
 

 מיקום 

קודת נ
 ר מאו 

 תקרה /קיר
 סק פכולל מ

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
 מוגן מים   

 ע תק יתב
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .פון נק' טל

 נקודות  3 כ"הס

 אחר/ הערות

 לדירה  סהי כנ
 מבואה  או 

1 1 - - - 

 לחצן עמון+פ -
 אינטרקום  -
מפסק תאורה ללובי   -

 . חדר מדרגותקומתי/
 . תילוח חשמל דיר -
לל  ון תקשורת כו אר -

   . שקע 
 ויזיה טלפוניה/טלו ארון  - 

 דיור  חדר
 אוכל פינתו 

2 3 - 
1  

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -תריס חשמלי 
הפעלת  חשמל לנקודת 

)ראה מרפסת   התריס.
 . ( שמש

 - - - 1 1 ור פרוזד

  3ך מעל אורדור בזובפר
מ' או בפרוזדור הכולל  

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

 1 מטבח 

6 
)אחד מהם  

  ד כפול, אח
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP    ואחד

ן  מהם מוג 
דרגה  ב

 רגילה( 

- 
 יד() 1

 )תנור( 
- 

מיקום השקעים, בתי  
יה מעל  תקע יהה

העבודה ככול  משטח 
התאם  וב  האפשר

  ו נ נון המטבח יותקלתכ
נפרדים   כח  שקעי

 למדיח, לתנור, למקרר 

שינה  חדר
   םהורי 

1 
)כולל מפסק  

  מחליף
 (  למנורה

 

4 
ניים ליד  )ש

 המיטה( 
- 1 1 

אינטרקום )נק'   -
 מע/דיבור בלבד( ש

    רחצה דרח
 הורים 

 )מקלחת(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

  בית תקע )
 ( לתנור

- 

ראה חדר   -ם חימום מי 
 . אמבטיה 

והיכן   ןהעדר חלו ב
 , שנדרש 

דה לאוורור  נקוכנה ל ה
 מכני + מפסק. 

 - 1 1 - 3 1 שינה  י רחד

 ד/"ממ
 ח. שינה

י  מנורה לפ 
  הנחיות
 רף פיקוד העו 

3 - 1 1 
פיקוד   תקנות לפי 

 ורףהע 

  חדר רחצה
 יכלל

 אמבטיה( )

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

נור  תקע לתבית 
תקן קוצב זמן  + החימום

פסק לדוד  מ  להכול
  "י פהשמש במיקום ע 

   נון. התכ
והיכן   בהעדר חלון
 , שנדרש 

ורור  הכנה לנקודה לאו
 מכני + מפסק. 
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 מיקום 

קודת נ
 ר מאו 

 תקרה /קיר
 סק פכולל מ

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
 מוגן מים   

 ע תק יתב
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .פון נק' טל

 נקודות  3 כ"הס

 אחר/ הערות

 - - - - 1 שירותים

ן והיכן  בהעדר חלו 
 נדרש, ש

וורור  הכנה לנקודה לא 
 . מכני + מפסק

 מרפסת שרות 
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 מוגן מים 
 סה, )מכונת כבי 

 יבש כביסה(מי 

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 ן( וגמ)

- 
1 
 וגן( )מ

IP44 
- - 

חשמלי +  ריס  לל תכו 
מפסק + מנגנון פתיחה  

 ידני. 

 מחסן
)ככל 
 ( דשהוצמ

1 - 1 - - 

  החשמל שלצריכת 
  המחסן תחובר לשעון

רתי אליו  מל הדי החש
יך המחסן. או  ומש
לופין שהזנות  לחי 

החשמל של כל  
רו למונה  נים יחובהמחס 

משותף ונפרד  
למחסנים בלבד, או  

חסן,  מ לה נפרד לכ מונ
  ילהחלטת המוכר ועפ"

 ו. בחירת

 סתורמ
 כביסה 

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 למזגן(

- 
 
- 

 

  לטבלה ואחרותהערות 

 לקה אחת.(, כולל נקודת הדאהיל/ ארמטורה -לא נורה וכיסוילר או תקרה )גבי קיעל  בית נורה = ר/ תקרהמאור קי  נקודת (א)

  ו יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.עים אשני שק) ניזון מזרם חשמל רגיל.ה ימתקן חשמל= "שקע" בודד לחיבור  בית תקע מאור )רגיל( (ב)

 חות. ממ"ר לפ  1.5בכבלים  החיבור יבוצע

החיבור  אחד, נספר כל שקע בנפרד(.תר בפנל )שני שקעים או יו רם חשמל רגילהניזון מז כיסוי, שקע בודד עםמים:   וגן מ ת תקע מאור )רגיל(בי   (ג)

 לפחות.  "רממ 1.5לים יבוצע בכב

לכמות  ם תוספתושאינא' ר(, המצוינים בסעיף של נקודות המאור )בתקרה או קי ור בלבד לאופן ההדלקהתא  ה=ה כפולקנקודת מאור הדל (ד)

 ף א'. י מצוינות בסעמאור הה תונקוד 

 ות "כוח"./דהובהכרח נק ושאינם גל חשמלי נפרד )כל נק' במעגל נפרד(,ל גבי מעע/ים" הנמצא/ים ע"שק = גל נפרדבית תקע מע (ה)

 בדרגת הגנה גבוהה. וגן מים פרד אך אביזר הקצה מבית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נאו אחר=  P44Iגנה רגות הדבית תקע עם  (ו)

ים, בין מחשב –ות נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת וד וכוללד )קומפלט( או לחנקודות ביח 3 =)מחשב( ץ/תקשורתוטלפון חזיה/טלוי ת קודנ (ז)

נטרנט. אי /פוניםיבור הדירה לרשת הטלללא חכאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.  חובה ידורי ש חיבור לקליטת  –וויזיה טל נקודת

 כולל כיסוי. 1ול מוד  55א וקופס ההכנה בקיררת ועד נקודת מריכוז התקשו יכהשינור וחוט מכלול צת תרנקודת התקשו

 . (עמדת שומר לפי הענייןלדלת כניסה למבנה או לים )רת פנלתקשו הת מלאות כולל אביזרי קצו /הנקודום(= נקודת טלפון פנים )אינטרק  (ח)

  מ"מ.  2.5 סק נפרד עם כבליםפרות ללוח למבר ישימחו ,י מעגל חשמלי נפרדעל גב וחבית תקע כ = קודת כחנ (ט)

נים  ל והתק מוגני מים לפי תקנות החשמ ודירה, יהי המטבח, בחדר האמבטיה ובשטחי חוץ הנספחים ל ורה בחדרקעים, מפסקים ותאש (י)

 ישראליים. ה

נקודת ההכנה   דז תקשורת ועמריכו שב(חכנה לנק' תקשורת )מה בלבד. "שרוול"( וחוט משיכהבאם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת )"הכנה"=   (יא)

ת ספק  עלמניור להט" )ספירלי(. תנ" חום" ולא "מפזר  יותקן )באחריות הדייר(,ת חדר הרחצה מעל דלת לתנור חימום נמצאבאם ההכנה ר. בקי

 גן מים. חימום כוללת שקע מו ההכנה לתנור כי אמצעי חימום לא מסופקים ע"י החברה. יודגש

דליקים/מכבים את אותה/ם  אך מביניהם, הנמצאים בריחוק  נפרדים שונים  וי, משני אביזריםבלהדלקה/ כי ניתנותר ה ונקודה/ות מא =חליףמ (יב)

 מאור.  נקודה/ות
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 החוק ודרישות מהנדס החשמל.חיות בות הנקבע ים במיקום וסוג הנק'ויניתכנו שי  (יג)

תחובר ישירות  לכיריים. הנקודה  קום המתוכנןתחת למ, מחת פאזית בארון המטבנקודת תלתותקן  ור תלת פאזי= בדירת מגורים הכוללת חיב (יד)

 רתי. מל הדישבית שקע והמפסק בלוח החת וחיווט לרב. הנקודה תכלול את כל ה2.5/5ל ותחווט בכבל לוח החשמלמפסק תלת פאזי ב

 ר או במסמך אחר זה  מכ טיין כך בטבלה, במפרק באם צו לעיל יותקנו בפועל ר)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות 

 כישה(.שצורף להסכם הר 

 

   לה קבועה בחדר מדרגות.לי בת לתאורתומנגנון ש .יש :ת מאורו נקוד  :בכל קומה :תיתבואה קומחדר מדרגות/ מ   3.7.1 

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

 כולל כיסוי.  1מודול  55א יר וקופסד נקודת ההכנה בקכוז תקשורת וער וחוט משיכה מריות תכלול צינהתקשורדת ו: נקטלפון חוץ  3.7.2 

 רה.טת החבל, או אחר לפי החזמזם :ללי צ .לחצן ג:פעמון: סו 3.7.3 

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

   .: ישבתוך הדירה ,ולל שקע רגיל()כדירתי תקשורת  חולו  ודולים(מ 6-ל נויפ)כולל השארת מקום  דירתי  מללוח חש 3.7.5  

 ין. א :שעון שבת : יש.מפסקי פחת החשמל. לפי תכנון מהנדס :וםמיק  

     כולל קוצב זמן. : יש.חשמלי ש/שמם, מי  דודלנקודת חשמל  3.7.6 

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

 דלת הכניסה הראשית בקומת לפתיחת  , כולל לחצןדיבורשמע  קוםאינטר) .5 כמפורט בטבלה: מיקום: יש, ינטרקוםאמערכת  3.7.8 

 בחדר שינה הורים(.  רולשמע ודיבופומית  ,הכניסה  

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

או   ןלבנייית טנת צלחת מרכזאנ.  לחילופין ציתליטת טלוויזיה רב ערוקללחיבור לכבלים  נההכ  :יזיהטלווקליטת שידורי הכנה ל 3.7.10 

  . דיוור TV-החובה לשידורי קליטת ל םפר בנינילמס

 : ם אחריםני קמית     3.7.11 

 ש"ע. או אורר דירתי "וונטה"או ע"י מחיצוני )משותף( ו/המחויב באוורור מכני לפי תקנות, יבוצע ע"י מפוח חשמלי  חללוורור א  -          

 . 3.5ים בטבלת פתחים סעיף גם תריס ראה הפעלת התריס.שמל לנקודת ח י כוללס חשמלתרי  -           

 ל שקע.ולכארון תקשורת   -          

 . משולב בארון תקשורת טלוויזיה יה/טלפונ ןארו -          

לסגירה   משקולתנה עם יס הגכולל תר 4דים בקוטר "אעבור צינור פליטת  ר חיצונילמייבש כביסה ומעבהכנה  –במרפסת השרות   -

   ל.והזנת חשמ            

 לרשת החשמל הישראלית  י ולת פאזתים לחיבור . המערכת תתאיתתמערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמל הדיר -            

 החשמל המשתנים. זנת תעריפי הותאפשר              

 רת  ידת תקשודד זרם חשמלי, יחב המות כל רכימתבסס ית אשרהדירת דת מדידה בלוח החשמל יהמערכת תכלול יח              

 ומציג אותם בצורה ברורה.  מיתרה מקווהנתונים בצבל ומעבד את מקהלשידור אלחוטי, צג דיגיטלי אלחוטי              

  האנרגיה צריכת נתוני ת את מ', הצג יציג לפחו 1.5במקום נגיש ובגובה הכניסה  הדירה בסמוך לדלת הצג יותקן בפנים             

 ואת עלותם הכספית. המצטברת  ו השוטפת            

 

 : חימום, בדירה / מתקני קירור.        4          

 ן. אי  :מרכזי  רתי מיני די  אוויר גמיזו  4.1

    :תכלול שרא, פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנה .1

 לכל וקצר יעיל אוויר פיזור רהמאפש  חרא או במיקום דרוןהמס וא אמבטיהה חדר תקרת תלתחתי  בצמוד למאייד מתוכנן מיקום

 ;הדירה חלקי

                       המתוכנן המיקום בין הרצפה  במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת רתצנ של "צמה" לרבות הנדרשות יותשתתה ביצוע .2

 מוצא. הכביסה לניקוז מסתור או הרצפ חסוםלמ המאייד ניקוז 3*  2.5נפרד  למעג וחכ שקע ,מעבההמתוכנן ל המיקום ועד למאייד

 . בפועל מערכתה תלהתקנ דע ,גבס לוחב כיסוי צעותאמב הסתרה יכלול "צמה"ה

 .קיר המסדרון על מוסטטהתר למיקום עד יידהמא ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת 3.
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 .אוויר יזוגמ נדסמה ידי לע ערכתהמ נוןלתכ םבהתא יהיה ההכנות קוםימ .4

 .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר נעמוצ יקוםמ .5

 במקרה זה ההכנה תכלול:ד. י בממ"לה למזגן עיף, תבוצע הכנורע באישור פיקוד ה .6

 לוח החשמל.נקודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מ -

 יסגר במכסה.נור יקצה הצי בדירה.פעיל  רצפה ץ לממ"ד ועד אל מחסוםו ים, מנקודה בקיר מחמ זניקו צנרת -

 ה יהיה במקום מוצנע ומוסתר ע"פ התכנון. קום המעבמי -

 "עומר", או שווה ערך. וג תקן מסהורף יותקן שור פיקוד העאיבלחילופין ו -

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

 

 לכל מיזוג מאפשר אינו ה הדיר  נוןתכ האוויר מיזוג מהנדס קביעת יפ שעל ככל  ל.( לעי6) 4.1ר לאמור בסעיף במע .: איןזגן מפוצלמ 4.2

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/מזגןל ה הכנ  סף ובנ תבוצע ,כאמור אחת  תזי כמר מיני מערכת באמצעות חלקיה

 .מים יקוזנ  וצנרת גז צנרת, מלצנרת חש לרבות הנדרשות יותהתשת

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

   .: איןזועל בגהפר חימום תנו   4.4

 )בחדרי רחצה(.  .מוגן שקע כוללתה םחימו רולתנ  נקודה תבוצע. : איןמלשתנור חימום הפועל בח  4.5

 . אין: וריםרדיאט  4.6

 ן. : אילייםקונבקטורים חשמ  4.7

 . : איןפתי צחימום תת ר  4.8

 : אין.ים אחריםמיתקנ  4.9

 

 סן: , במחירהוי אש ובטיחות בדסידורי כיב * .5

 .: יש)באם נרכש( מחסן ב .כבאותהדרש ע"י רשות יככל שי: הרי בד :טית )ספרינקלרים(כיבוי אש אוטומ מערכת 5.1  

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

 יש. :ד("ון במרחב המוגן )ממערכת סינמ 5.3 

 

 יתוח ושונות:עבודות פ .6

 חניה  6.1 

                       : בתחום המגרש;כולםהיתר הבניה.  : לפיהבניינים לכל חניהסך הכל מקומות  6.1.1   

  ;אין)לפרט(:  ניות במקום אחרח                                

 כר. כמצוין בתוכנית המ: מיקום י היתר הבניהפל: חניות מספריש,  :משותפת(ניה לנכים )פרטית/ח 6.1.2  

 י  שמרכה נ גכש דירה נכה )עם הצגת תרולתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר כמסומן בחנייה לנכים              

 . יר שאינו נכהיל דירי הבית וגם לד , בין כלנכה ובהעדר רוכש   מטעם משרד התחבורה(,                               

 אין. : א מקורהחניה ל גמר רצפת 6.1.3  

 יש. : ישניה מהכב גישה לח 6.1.4  

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

   אין. :הלחני בכניסה חסום מ 6.1.6  

    

 פיתוח המגרש  6.2 

 כניסה  ילשב תכלול החיצונית הרחבה  .יןיבנכל ל ההכניס למבואת עד במהרחו יתחיצונ  כניסה תרחב תתוכנן המגרש םבתחו     6.2.1                    

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

 .רניתן בעל גוון בהיה ככלהריצוף יהיה  ת/ים משתלבות/ אבן טבעלט/ אבניטון/ גרנוליט/ אספ: בחומר גמר :מדרגות/שבילים 6.2.2  

 .,: אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעיתגמרחומר  .ש: ישטחים מרוצפיםמ 6.2.3   

  ם בהתאםחסכוני במיגינון  )על פי תוכנית אדריכל הפיתוח( .יש  :צמחיהמצורפת(.  כנית ת ב)על פי סימון .יש: תפתו מש חצר 6.2.4  
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   החקלאות.להנחיות משרד                                 

צמחיה   לאוים בלבד )לא עצים ם רדוד ותרת שתילת צמחיה בעלת שורשית בטון מ מעל תקר )כולה(. ל תקרות בטון.מע חצר,

   .יםעמוקת שורש 

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

 טח לש ונהה( הכוקלה/חלכומעל תקרה  פי תוכנית המכר )חצר,ל :יציאה לחצר מחדר  ;יש: הגן  ות/צמודה לדירר, חצ 6.2.6  

 כת השקיה.  וללא מערלא מגונן     

 בניין ( יעשה ע"י הרוכש בעת שולי הממים  ות פרטיות )להרחקתצרח: סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בערהה   

 . סידור הגינה הפרטית    

 , '(שוחות וכו צנרת, מרזב/ים,)ול ח, חלםביוב ומיגז, גישמה/ות,   יתכן: גן  תו / לדירבחצר הצמודה שותפות, פירוט מערכות מ 6.2.7  

  (.וכנית המכרבת ושלא בהכרח יוצג ןהעניי )הכל לפי בויכי קשורת,תשמל, ח   

  מ"ר. 7-לא פחות מיש, בשטח  :גן ות /לדיר וצף בחצר הצמודה שטח מרמ 6.2.8  

 ת.  הבניה ודרישת הרשויו רלפי הית  :חומר: גרשות של המ/גדר בחזית 6.2.9  

 . ת החברהלפי קביעו  הפיתוח המאושרתלפי תוכנית  עממוצ בגובה   

   .אין(: הלקחב קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת ) 6.2.10  

 

 ותפותשרכות ממע .7

 מערכת גז:  7.1 

המגרש או יקום המתואר בתוכנית מעם חברת הגז, וב וםבתא  רקעיק-צובר גז תת צעותבאמ סידור מרכזי :כנה לאספקת גזה    7.1.1  

  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה. ת הנאה וזיק נהורך תינתבמידת הצ המקומית. הרשות עפ"י דרישות וניין אהב

 בבעלות חברת הגז. ינםה ,מוראכהגז  צוברכי בהר בזאת מו   

 ;יש: מרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6ף )סעי 4ראה טבלה : קוםי מ: יש. בתוך הדירה אספקת גזצנרת  7.1.3  

 

 :שורים לכיבוי אדסי  7.2 

 ועץ הבטיחות. י  תע"י רשות הכיבוי והנחיו ככל שידרש :גותלחץ בחדרי מדר להפעלת  מערכת 7.2.1  

 .הבטיחות יבוי והנחיות יועץע"י דרישות רשות הכ ככל שידרש: םבמבואות/פרוזדורי ניקת עשן רכת לי עמ 7.2.2  

 הבטיחות.ות יועץ שות הכיבוי והנחי לפי דרישות ר .יש :ם()ספרינקלרי מתזים  –וי אוטומטית במערכת כי  7.2.3  

 והנחיות יועץ הבטיחות.  הכיבוי  ות רשות: יש. לפי דריש ן לתו עמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכ 7.2.4  

  בטיחות.ת יועץ השות הכיבוי והנחיוע"י ר ככל שידרש :גלאי עשן  7.2.5  

 טחים משותפיםיבוי בשונות כטים( ואררזי כיבוי )הידרנ, באש כיבוי ו  י גילו תמערכו רבות כל סידורי הכבאות, ל :הערה     

 ות.ת הכבאו ישות רשום וכמות לפי דריקמ פרטיים, או               

 

 יש. : ניוניםבחאוורור מאולץ  7.3 

 אין. : הדירות( )להזנת ויר מרכזיתמערכת מיזוג או  7.4 

 . ןאי :יםימוש הדייריזוג אויר בחדר/ים לשממערכת  7.5 

             כניסהה דלת ליד הקרקע תמבקו ימוקמו הדואר תיבות :מיקום שגוי.  לדואר 1הבית, לוועד  1לכל דירה,  :דוארתיבות  7.6 

 .  816 י"ות ובנייה  נוןכת תקנות לפי מיניוםאלו חזית בעלות ויהיו יניםהבניבמקבץ אחד לכל או  , בנייןל כל                     

 : ריםחקנים אמית 7.7 

 נים ת בנייבין ולטובבני לל הדייריםכ שחדר/ים לשימו בחלקים משותפים(,תאורה ) ר מים, מערכותמים, מאג סניקה ומשאבות ת מערכו  

 ננים והיועצים. נית המתכלפי תוכ וכמות: וםמיק  .וכו' ם סמוכים לטובת הבנייןסמוכים, או בבנייני  
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 תשתית חיבור המבנה למערכות  .8

 .תלפי הנחיות הרשות המקומי : חצרל  נפרד יםמונה מ: יש; תלבי  ראשי מונה מים : יש; י לקו מים מרכז רחיבו  8.1  

 יש.  :י וב מרכזחיבור לבי 8.2  

 ת מונה. לא כולל התקניש.  ;בהתאם להוראות חברת החשמל ,חשמלחיבור הבניין לרשת ה 8.3  

 . הטלפוניםר הדירה לחב' חיבוולל כקשה להיתר(: לא נון והבניה )בכתנות ה בהתאם לתק :בניין לרשת הטלפוניםההכנה לחיבור  8.4  

   (.3.7.10 ה בלבד )ראה גם סעיף הכנ .ןי א: (רנטאינט/ה)טלוויזי  רתו חיבור הבניין לרשת תקש 8.5  

 ועם בפועל צות שביעבוד כישה. במחיר הר כלוליםישה, גמכים, ניקוז, דרכי וקירות ת: כביש, מדרכה, רשפיתוח כללי הגובל במג 8.6  

 חברה.ינם באחריות המקומית איעשה ע"י הרשות ה  

  ידים.ני מכלים: מתקן/ים לאצירת אשפה 8.7 

 . ת המקומיתהרשו י"ע: אשפהפינוי   

 

 רכוש משותף  .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 המכר.ים בתוכנית פבאם סומנו כמשות: םה משותפי מקומות חני     9.1.1   

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

  חברה.הלטת הח לפי: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

    מ"ר. 20-ות מ: לא פח3,4,5בבניינים  "ר.מ 14-לא פחות מ: 1,2בבניינים ח: בשט .: ישובי( בקומת כניסהואה )לבמ 9.1.4   

 יש.  : מתיתמבואה )לובי( קו  9.1.5   

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

 . 2למסחר:  ל בניין(.)בכ 1 :למגורים :מספר מעליות; יש :תי מעל: יש; מעליתפיר  9.1.7   

 .ישהגג:  על ידי מיתקנים עלהחלק התפוס  פחות: לגג משותף 9.1.8   

 "דים.ממ -ייםוגנים דירת יש מרחבים מ אין. :לטקממ"ק/ מ 9.1.9   

 אין.  :תףמשו חדר דודים  9.1.10   

 ש רשות מוסמכת  אחר שתדרו וכל מיתקן,  ריותת סולאומערכ :ן( כגו שותפותמ אוו/ : יש מערכות טכניות )פרטיותקנים על הגגמית 9.1.11  

 . על פי כל הדין   

 . ; יששטח ללא גינון  .: ישח בתחומי המגרשושטח פתו  חצר 9.1.12   

 ר אשפה זוחוחדרים טכניים, מרכז מ ות לרבות תקשורתכחדרי מער: תףרכוש משו ם של הבית שהינם וחלקים נוספי  םמיתקני  9.1.13   

  מכר. ה מסומנים כרכוש משותף בתוכניותהט בפרקים אחרים במפרט זה, כמפורו  ני אשפהומתק    

 

 מהרכוש המשותף:  םשאין להוציא  (מיםייבאם ק) םחלק/י  9.2 

 )מילוט(. ,מדרגותי /חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 משותפת.גישה לחניה  9.2.3   

 לובי בקומת כניסה.  9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 על הגג. המשותפים() ניםדר מדרגות אל המיתקנים השו ישה מחג 9.2.6  

 כונות.אל חדר מגישה מחדר מדרגות  9.2.7  

 . ים()משותפ כני/יםטדר/ים י קומתי לחמחדר מדרגות או מלוב הגיש 9.2.8  

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

 .תמעליו  9.2.10  

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

 משותף.  גדרו ע"י החברה כרכושוככל שיניים וחלקים חדרים טכעט חניות פרטיות, קומות חניון למ: חלק אחר 9.2.12  
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 משותף  תבי  9.3 

 ת  יף או בבדירה בבית משות כרוחוק המכר דירות(, המ  –)להלן  1974 – ד")דירות(, התשלוק המכר לח 6בהתאם לסעיף  )א(  

 מצוי  השל התקנון   ה הוראהל או משנלהחיל על הבית מבטוהתקנון שחל על הבית או שבדעתו   המיועד להירשם כבית משותף     

 אותו עניין; ואלה העניינים: פרטים על המכר רף לחוזהרט או לצ, חייב לכלול במפהמנויים להלן םענייניעניין מן ההמתייחסת ל    

 משותף;המהרכוש הוצאת חלק  (1)    

 כוש המשותף הצמוד לדירה; שיעורו של החלק בר (2)   

 המחויבים בקשר אליו;  םית המשותף ובשירותיוצאות הב שיעור ההשתתפות בה  (3)   

 ף; ניהול הבית המשות החלטות בדבר  תרי קבלסד (4)   

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

 ב יזה המכר, כמי שהתחי אמור בחו( יראוהו, על אף המהעניינים המנויים בסעיף  קטן )אר שלא מסר פרטים על עניין מוכ ב()  

   על הבית  המשותף.עניין יחולו  ובי אות ן המצוי לגשהוראות התקנו     

 

 ברכוש המשותף הצמוד לדירה:  יעורו של החלקש 9.4

 של כל  לשטח ( 5רט במפרט מכר זה פרק א' סעיף כהגדרתה ואופן חישובה כמפודירה )הין שטח ל האפשר ליחס שבככ יהיה קרוב 

 שיקול דעת  ידרש לפיכפי שי ת המשותף,ור ברישום הבישאחר הקו בכל פרט לכל תיקון ביחס זה א ף , זאת בכפור בבנייןדות הדיויחי  

 חו בחשבון השטחים בבית ברכוש המשותף לא יילקדירה  ל קה של כסמכת. בחישוב חלמו מוכר ו/או כפי שיידרש על ידי כל רשותה  

 (.6א' סעיף זה פרק   רה )כהגדרתם במפרטהצמודים לדי   

 

 :ניהול הביתרי קבלת החלטות בדבר דס 9.5

 . 1969 -שכ"טבחוק המקרקעין התעל פי הקבוע  היהי 

 

 :אליו המחויבים בקשר  יםתר ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירו שיעו  9.6

 ם הבית המשותף. עם רישו  תאם לתקנון שירשם,אם לדרישות הרשויות המוסמכות ובההמכר ו/או בהתהוראות הסכם התאם לב 

 

 המשותף(:יוחזרו לרכוש שאו /)ו וש המשותף החלקים המוצאים מהרכ 9.7

 צ"ב  יות המנ ים בתוכהבאים אשר מסומנ ם ימהרכוש המשותף השטח יוצאו, בהסכםין זה ע מהאמור בעניבלי לגרומ      

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

 של החברה. קביעתהמשותף לפי יוצמדו לדירות בבית הואים מהרכוש המשותף  מגרש מוצות החניה שבתחום העמד .א

 השטחים ל החברה. וכן כלש הויוצמדו לדירות שבבית המשותף לפי קביעתהרכוש המשותף יוצאו מ המרתף  סנים בקומתהמח .ב

 כרו עד מועד רישום הבית המשותף. מהרכוש המשותף ואשר לא נמ שהוצאו

 עיל(. ל  9.2.10אמור בסעיף ט החלק כמרפסות וגגות )למע .ג

  .משותף א מהרכוש ה מוצחדר השנאים  .ד

  .מוכרתשבבעלות ה ם לתאניס או המחסנים לדירות, יוצמדו החניות והמחהחניות ו/כל  א יוצמדוום הבית המשותף ל ככל שבעת ריש .ה

 

 

 ___ _________    ____________   _______ ___________ 

 ברה חה/חתימת המוכר     תאריך          תימת הקונה ח         

 

 נספחים
 

 שותף. ולנציגות הבית המ ועברו לקונה שיוספים מסמכים נ נספח א' 
 . לליותהערות כ פח ב' נס

 נספח ג'   טבלאות זיכויים. 
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 עלי הדירות קונה ולנציגות בעברו לונוספים שימסמכים  – 'א פחנס 

 

 פרט:ת אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המתוכניו 10.1  

 דירה. ה)חיצוניות( של ר ומידות כלליות של כל חד ידותמהכוללת  1:50 -לא קטן מ  בקנה מידה דירהכנית הת 10.1.1   

 בקומה.  המשותף ון הרכוש לת סימלהכו 1:100 -ן מדה לא קטמיומה בה נמצאת הדירה בקנה תכנית הק  10.1.2   

 . בקומהותף שש המן הרכוסימוהכוללת  1:100 -ומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מתכנית ק  10.1.3   

 מון הרכוש המשותף  הכוללת סי 1:100 -מרתף בקנה מידה לא קטן מפולשות; קומות מה/ קומות כניסות קומת תכני 10.1.4   

 . 1:200ום מוקטן לקנה מידה בציל ניתן לצרף  ות אלוימדים; תכנ ם דירתיים מוצחיושט   

 . 1:100 -ה לא קטן מתכנית קומת גג בקנה מיד 10.1.5   

ותפת  מש  חצר הכוללת סימון 1:250יתר בניה בקנה מידה בלת הת לקקומילרשות הממגרש כפי שהוגשה תכנית ה 10.1.6   

 צמודות.  וגינות

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פיסור ת ולחומרי הגימור, שיש למורכלכל המע שימושו זוקהחהוראות ת הדירה יינתנו רתבעת מסי 10.2  

 עניין: ות בחוק המכר דיר    

 ורם. רה על גימהדי  כל רכיבישוטפות לתחזוקת  פעולות א()   

 ,  אוויר גרכות מיזומעות בטיחות, רכמעהמותקנות בדירה לרבות  השירות רכותת של מעתחזוקה כוללת ותחזוקה מונע )ב(   

 קטרומכניות וכיוצא באלה.מערכות אל   

 . נדרשותאם   ת ותקופתיות,תדירות ואפיון ביקורות שוטפו )ג(   

 שר. ון ליצירת קספר טלפספק ומתקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/מו ומערכות היוד יות של צטכני ותעודות אחר מפרט  )ד(   

 

 ל המערכות וחומרי הגימור של  שתכנית והוראות תחזוקה  ( 1) ה בבנייןראשונדירה ה הלו נמסרת וכש דירה אשר לרהמוכר ימסור  10.3  

 ין: עניבר דירות  המכפי חוק  ות עלל דין לרבכאם לור בהתלמס יין שיש חובההבנ  

 ימורם. ין על גפעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבני ()א   

 כות מיזוג  ערכות בטיחות, מעליות, מערמבבניין לרבות  ותקנותמהשירות ה נעת של מערכותמותחזוקה כוללת ותחזוקה  ב()   

 באלה.וצא ו מכניות וכיאוויר, מערכות אלקטר    

 דרשות. אם נ יות,קופתוטפות ותאפיון ביקורות שותדירות  (ג)   

 קשר. יצירת לפר טלפון יצרן/ ספק ומסת מותקנים במבנה, לרבות שמוד ומערכות השל ציו  מפרט טכני ותעודות אחריות )ד(  

 יה. מיליפקסומספר  וןן, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפמת צוות המתכננים של הבניי רשי )ה(   

 חות  כות בטיחשמל ותקשורת, מעראינסטלציה סניטרית,  ת בלבד שלוותפ רכות המש( למעAS MADEות )תכניות עד )ו(   

 ר  ולפיה על רוכש הדירה האמו ורים הנחיה בכתבים האמ כיצרף למסמהמוכר  פיתוח.וברכות אלקטרומכניות במבנה ומע   

 יה.ונה( מיד עם מינואשונה שתמרת )ההדירו בעליו הקבועה של למסור אותם לנציגות הזמנית א   

 

 

 או החברה  לעיל, יר 10.3ף חומרי הגימור כמפורט בסעיל המערכות ו חזוקה שלקבל לידיו התוכניות והוראות ת הראשון סרב הרוכש (1)  

 על  ל )באם תפוניה  או חב'ת ו/ת נציגות הבימוסרם בכל זמן לרוכש/ים אחרים לרבושות כן. החברה תהא רשאית לחובתה לעב כעמדה       

 (. בבניין      
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 הערות כלליות ואזהרות   –ספח ב' נ 

 רה נה ולדיהערות כלליות למב

 

   .הישראלי,והתקן  ון והבניהות תקנות התכנישרים והמלאכות יהיו לפי דר המוצ כל .1

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

  אנטנות  ומיתקני( מ"אק) משותפת יטהלקל אנטנות ימיתקנ: 799 י"ת,  ישראלי קןת לפי, החובה רישידו לקליטת לאנטנות מיתקן יותקן  בבניין .3

 (.א"אק) תוידואליאינדיו לקליטה

 שבכל המבטיח חרא הסדר קיים אם החובה דורישי  לקליטת נטנותלא תקןימ  התקנת מחובת החברהאת  רלפטו רשאיתמית המקו וועדהה .4

לעומק   מתאימהה צמחיה רק  וללשת יש  ותבנוי תקרות למע הממוקמות ינותגבו חצרותב .תשלום בלא  בהחו שידורי וטלקל ניתן יהיה דירה

  יכוסו כאמור ג, גז וכו'יזוחשמל, תקשורת, מביוב,  כגון: מים, מערכות יטוםהא בשכבות פגיעה למניעת, ( ס"מ-----ן )אדמת הגהמתוכנן של 

 . הן עוברות גובה החלל בהן ו/אואת צורת בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו 

מינרלים )ברזל( ת וכן התחמצנו  ,"עיניים" ם,גוון, גידי י מרקם,בדליתכנו תופעות טבעיות כגון: הלתקנים,  בכפוף ו יפויוח  ריצוף באבן טבעית, ב .5

 .קצועל בכפוף לדרישות ולכללי המהכ מוי חלודהם דבכתמי תומתבטאה

לים לא יבוצע קיטום פינות שיפו אות ו/פוי קירובחי. ם הישראלייםדרש בתקני נדות לא פחות מה במי )פוגות( בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים .6

 .)גרונגים(

, כבלים, לצורך מערכות חברת החשמל, בזקגרש, למו/או הים בתחומי המבנה ח/אם תידרש החברה להעמיד שטיודגש כי ב יעת ספקלמנ .7

ובזכות  שה, כןרך גיצול ןי קני הבנילרבות שימוש במת שה חופשיתימתחייב לאפשר גונה וכים, הקמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמהמש

 ם אלו. יד בית בגין שטחיסי ועמ תשלום פים אלו פטורים מגומעבר כבלים. כמו כן יהיו עות הקרקע לבות רצוהשימוש והטיפול בשטח/ים לר

 ות או סגורות. יזות פתוחראו רעילים, בא יפיםריחות חרן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים חל איסור חמור לאחס .8

 . ה לקונהה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדירבדיר ותעבוד יבוצעו לא .9

לל הבניין.  י צנרת ואוורור, המשרתים כות, קורות ומעברמונמכ  תו תקרויכול שיהי   דייריםה  רכשו ע"ישי  ככל שקיימים(,)  במחסנים .10

 .ודבתפקבשימוש וובאופן שלא יפגע  נים בלבדסונפרד למח שותף ש המה  מהרכוהזנת החשמל למחסנים תעש

לא   ךא  פרעהועלולים ליצור ה  ללתליית כביסה, מקטינים הח  ותקנו באזורר באם י של דוד המים החמים ויח' מיזוג האווי  מםקומי  .11

 רט.ות מן הקבוע במפפח

 עומדת בדרישותהם ת הרעש שלמחידות עיבוי שרק בישימוש ר  רכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשהבאם יסופקו ויותקנו מע .12

 עים. ומפג יםלרעשהתקנות 

  יובאו ע"י הקונהלשהם שכיזרים פריטים או אבין, ני ק כלשהו שיגרמו לחומרי הבזמחסור או נאובדן, המוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי ל .13

  יםפריטה,עבודה רים ו/או ביצוע הלטיב החומ בגין אלה כולל ריותכל האח ,ן לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכןלדירה או לבניין, וזאת בי

 יזרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.והאב

מנת  דירה לרשות הקונה וזאת על נות מעת העמדת ההראשו  םש השניתכוף לפחות בשלו פןהמוגן, באו לאוורר המרחב  כי יש הדגישחשוב ל .14

 .מרחב המוגןשוי הע שמהםת הבטון דמה והנמצא בקירוק מבטן האפטים )חצץ(, המואגרגב אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

  ניםמחס נות, חניות, גיגון כטיים, בשטחים פריעברו   שרתות כלל הדיירים במבנה ואאחרות המשר  מערכות יתכנו שוחות ביוב או צנרת או .15

 קט. פרויויועצי הומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני  ומרפסות פרטיות, מספרן

השייכים לכלל  תחי ביקורת,( וכן פעוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'כן וה, יתניו החהמחסן א  אודירה, ה תלתקר  ות ובסמוךרקי ברצפה, .16

 ם.  וים חלקים משותפיהוהבניין, ומ

 וף זה.צום לשקיעות ברילגר " עלוליםנסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבתילים, מעברים ואפילו דרכי בים כבדים על שבברכעה ינס .17

 יות הרוכש לא תיפגענה. כל מקרה זכווב יות.אישור הרשוקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או ה ומייי החנ  ר מקומותכנו שינויים במספית .18

 . למרתפי חניה תת קרקעייםחמימני )גפ"מ(, בגז פ םהמונעיה הכניסה לרכבים וראס .19

 ם. רתף/יבמפים או משות בשטחים פרטיים (,מני )גפ"מיבגז פחמהמופעל תקן חסן כל מנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאב .20

אות  נה הורר[, תגב08.12.2016 –  10 המחייב מחיר למשתכן מהדור ]מפרט 1ח ג'אות נספלהורשל סתירה בין הוראות המפרט  במקרה .21

-עיל"( לבין  המפרט ל"ההוראות :)להלןאו המכרז ן ו/ראות הדי של סתירה בין הוראות החוזה ו/או הוכמו כן, במקרה  ף לכל דין.ו, בכפהנספח

 ראות. הונה התגבר
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