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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: 

  
 L5 ,M5 :דירה מדגם 

  
 9,10,12 דירה מס': 

  
 3,4 : 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 ן, מניי בב 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 תסטיות קבילו  : 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 הומר ח   :2יף עס               
 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 
 . יסהבית כ לתלימתקן   : 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) הבדירמום מתקני קירור/חי   :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  : 7.2סעיף   
 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 )שתיתכות  למערחיבור המבנה   :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 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' 
 . ת כלליותהערו נספח ב' 
 ים. כויזי ת בלאוט   נספח ג'
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 חדרים  5 מס' חדרים:  נתיב מודיעין מורשת  שם האתר: 

 __ : מדגםדירה   

 __ דירה מס':   

 __ : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ חניה מס':   

 5 ין מס': יבנ   

 2 מס':  מתחם   

 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

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

                                               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' החלק .07280: 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"להלן ) דירה מס' וקומה: .3

 

 ,שינה(המשמש גם כחדר  ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן  ,שינה  יחדר 2הורים,  ינהחדר ש ,פינת אוכל, מטבח דיור, חדר ,יסהכנ :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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   שטח הדירה .5

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

 ירה. ל הדש קירות החוץ הם החיצוניים שליהעוברים על פנ השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים )א(

   –לעניין זה 

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

 דירה או תוכנית אחרת.לבין נה בי  וא המבקו

 ץ; במרכזו של קיר החולע האמור ורה אחרת יעבור קו המצ כאשר 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 בי גל חטהש יחושב ויפורט ה רב מפלסיתדירב (ב)

 המשטחים המשופעים והאופקיים;  ל האופקי של כל ההיטי חת בלבד לפדירה יחושב פעם אבשטחו של כל מהלך מדרגות  (ג)

 המדרגות.  ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלךהשט

  1970 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל נות התכנון והבניה בתק רש דלנ םואתשטחים שגובהם ק הטח ייכללו רבחישוב הש (ד)

 ניה )בקשה להיתר(.  בתקנות התכנון וה –)להלן 

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיף וש המשותף הצמוד לדירההחלק ברכ ו שלורשיע (ה)

 

 :ן בלעדי אופה ברהדי  את רה או המשמשיםם המוצמדים לדי פירוט שטחים נוספי  .6

ה(  ולקרה )לא פרגמשטח מלא דמוי תל]קירוי הכוונה מתוכה מרפסת השמש מקורה  _______ מ"ר. :(1) שמש בשטח תמרפס 6.1

 . _______ מ"ר: בשטח, אחת מעל בלבד[ נמצא קומהה

 ; דת(מוצמה יהימון מקום החנ טחי החניה עם ס)יש לצרף תכנית ש המכר. בתכניתכמצוין  :מקורה מס'חניה  6.2

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

 ן.אי :(3)בשטחמרתף דירתי  6.4

 אין. : בשטחגג מוצמד לדירה  6.5

 אין. : (4)בשטחחצר מוצמדת  6.6

 : שטח(ו)מהות  פן בלעדי יש לפרטםבאו  או משמשים את הדירה המוצמדיםנוספים  חלקים/אזורים,/םאם יש שטחי  6.7

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

 

. החברה  נון התקישור הרשות המקומית ו בקומת קרקע, בכפוף לאין בנילוני ר כשטח משותף חיצעל שטח המסומן בתוכניות המכ :רההע

 ה. תורף, שולחנות וכסאות, שימשיות וצלונים וכו' בצורה ובמיקום לפי החלטמסחרי כגון: דוכנים, סגירת ח ימושתהיה רשאית לתת ש

 

 הערות לחישובי השטחים:  

 נוצר על ידי הקווים הכלוא בתוך המצולע ה צפההר חא שט שטחה של מרפסת הומרפסת חיצונית לדירה;  –" ש ת שממרפס" .1

המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים  החוץ או המעקים הבנויים של  ירותעל פניהם החיצוניים של קרים העוב

 במרפסת.

הרקיע כפוף  אורלאו /לשמש ו פתהדת חשיאשר מי או בחלקה,  מקורה בשלמותאו /ו חשופה שמש" הכוונה,"מרפסת  ימובהר כ

 שיש בה כדי להשפיע על לה והן מחוצה  הקרקע תחוםהן בובכפוף לבנייה פיזית כלשהי  תיין יחסית לשושנת הרוחולמיקומה בבנ

 . שיפת המרפסת לשמשח

רה  ו לבין חלק של דיסן מפריד בינ ירות; כאשר קיר המחח הקשטמחסן בתוספת וא בין קירות הל, הוא השטח הכשטחו של מחסן  .2

 טח הקיר במלואו. ל שיכליר המחסן גובל בשטח משותף  קי אשרצית הרוחב של הקיר; כלל רק השטח שמתחת למחייכרת חא

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

  קירהרוחב של הקיר; כאשר ק השטח שמתחת למחצית ל ריכלי חרת ין חלק של דירה אכאשר קיר המרתף מפריד בינו לב

 ח הקיר במלואו. ל שטרתף גובל בשטח משותף ייכלהמ

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

 לבין השטח למעשה.מכר ה
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 ות:סטיות קביל  .7

 :זה פרטיראו אותן כסטייה ממ  הן סטיות קבילות ולא הלןת לורטפוהמהסטיות    

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

 לעיל. 4 הערהו 6.6יותר כמפורט בסעיף     

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

     

 לארי שטרנשיין אדריכלים בע"מ.  "(:דריכלאהן " )"להל שם עורך הבקשה להיתר .8

 ם.  פניהאולן וה אילן, בניי קשורת נו תקריית ה : כתובת 077-4512520 פקס:         02-5792044 : טלפון  

 office@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

  .משולמי מהנדסים בע"מן רו   "(:המהנדס)להלן "  השלדשם האחראי לתכנון  .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 חרותבחלוקה פנימית של דירות א וייםהמוכר רשאי להכניס שינ    * 

 . תף המשו  שהבניין או שטחים ברכו חזית   

 . הבניה קבלת היתר עדמולפים קמי והתקנות, התרשה התקן הישראלי לפי דרישות יות יהאכווהמלם כל המוצרי * 

   

 תיאור הבניין .1

:  2מתחם ו  1,2.  בניינים :1מתחם שיבנו ע"י החברה בשני מתחמים )ים ניינד מתוך חמשה בחא רגמדו גורים "גבוה"ניין מב 1.1  

 (.3,4,5 בניינים       

ים,  מגורו/או  ושרות  ת לחניה)המשמשו משותפות/ברצף  נות( יש קומות תחתו1יינים )למעט בניין נבה ליסמתחת קומת הכנ    

 קומות למגורים 7-9וללת גם שטחי מסחר, ועוד הכ יין,כניסה לכל בנ/עקרק קומתומעל,  (,ורים בלבדו/או למג   ושרות חניה

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

טת החל ב ו/או רב אגפי, לפי כבית משותף אחד מורכשמו ויר ברהחבים, לפי החלטת ההבניינים יבנו במקביל או בשל   

 רשות המוסמכת. ה

            

    ,דירות למגורים 24: 4 בניין ב, יםורדירות למג 22: 3 בניין ב ,דירות למגורים 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 1סעיף  4971 - ד( התשל"דירות)מכר חוק לפי   )*(

 או לכל צורך אחר. 

 

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

 

 :(קרקעגרפי של הב המבנה הטופו ניין משתנה עקומות לכל ב)כינוי הק  לכל הבניינים ברצף/תו פ משות וקרקע נותתו תח קומות     

 ור כינוי או תיא

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות מוש סוג השי

יסה  הכנ מת: קו1בניין 

 לבניין

  הקומ: 2,3,4בניינים 

 ונהתחת

 קע : קר1בבניין 

 -2: 2ן בבניי

 -3: 3בבניין 

 -4: 4ין ני בב

--- 

קומתית  -מגוריםל  :1בניין   ,  מבואה 

מדרגות מע  חדר  לחד  ,לית,  רווחת  ר 

 מחסנים, חדר אשפה.  הדיירים, 

מעלית, חדר   קומתית,מבואת   -מסחר

סחר )בחלל גבוה(,  ם למשטחי   מדרגות,

 ה. אשפ דרח

,  פרוזדור, חדר חשמל /תקשורת   -כללי 

  ממפלס  )נמוך  ו(חדר שנאים )טרפ

  קנים ומערכות טכניותתמהקרקע(, פירים, 

שת  דרי לפי  רים ו/או למסחר(מגו )ל

   ת.שויו נים והרהמתכנ

מבואה קומתית, מעלית,   :2,3,4 ניםבניי

מתקנים ומערכות  פירים,  חדר מדרגות, 

דרישת  לפי   )למגורים ו/או למסחר( תטכניו

 המתכננים והרשויות. 

ות,  מיסע  , יםחניות אופנוע  ות, חני כללי:

 חשמל למפוחים,  מחסנים, חדר  עברים,מ

רים  למגו ) נים ומערכות טכניותתק מ פירים, 

רישת המתכננים  י דלפ  או למסחר(ו/

 והרשויות. 

 

מיקומם הסופי של המתקנים  

  והמערכות בקומות השונות יקבע 

 לפי החלטת המתכננים. 

ונות הממוקמות  ערכות ש מן ו כתי 

  ים גם בניין/ים סמוכבבניין ישרתו 

  בבניין/ים סמוכים  ימוקמוו/או  

 וישרתו הבניין. 

 

 

 

 

 

 

 

 גזם. , משטח  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 

מדרגות, , חדר וזדור, מעלית ת, פר מתיו ק

)למגורים   תטכניו   ותמתקנים ומערכ  ים, פיר 

לפי דרישת המתכננים    ו/או למסחר(

 שויות. והר

לית, חדר  מע  , יתקומת מבואה : 5בניין 

מתקנים ומערכות  מחסן, פירים, ות,מדרג

לפי דרישת    )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 והרשויות.   המתכננים

מיסעות,   ת אופנועים, חניו, חניות כללי:

  , פירים, מתקניםמעברים, מחסנים

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

 ם והרשויות. לפי דרישת המתכנני

ת הכניסה  קומ :2בניין 

 ייןלבנ

ה  קומ: 3,4,5ם יניבני

 תחתונה

 : קרקע 2בבניין 

 -1: 3בבניין 

 -2: 4בבניין 

 -3: 5בבניין 

 2: 3,4ניינים בב

 1 :5בבניין 

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים :2יין נב

  פרוזדורים, ת, קומתי   אהגבוה(, מבובחלל 

חדר לרווחת   ר מדרגות,מעלית, חד

חדר  ים, מחסנ  חדר עגלות, יירים, הד

   .( גבוה)בחלל  אשפה

שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר   -מסחר

 אשפה )בחלל גבוה(. 

)בחלל גבוה(,   חדר חשמל /תקשורת -כללי 

)למגורים   טכניות  ומערכות נים ק תמים, פיר 

ים  ננלפי דרישת המתכ (ו/או למסחר

   שויות. והר

  מבואה קומתית, , ים ורמג : 3,4בניינים 

נים  מתק  פירים,מדרגות,  ת, חדר י למע 

   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 מוש סוג השי

  ,קומתית מבואה  גן(,) מגורים : 5בניין 

  סן, פירים,חמת, גו מדר לית, חדר מע 

)למגורים ו/או   מתקנים ומערכות טכניות 

 ות. ישת המתכננים והרשוי י דרלפ   ר(סחלמ

,  ם, מעברי מיסעות ,חניות  :מסחר

מדרגות,  דר , ח לית ע מ ,פרוזדורים 

 . םסני חמ

מאגר מים וחדר משאבות )בחלל   כללי:

גבוה(, חדר חשמל למפוחים, פירים,  

  או )למגורים ו/ כניות כות ט ומער מתקנים 

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.   חר(למס 

ניסה  הכ : קומת 3בניין 

 בנייןל

  קומה: 4,5בניינים 

 ונהתחת

 : קרקע 3בבניין 

 -1: 4בבניין 

 -2 :5בבניין 

 2: 4בבניין 

 1: 5 יין בבנ

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים :3בניין 

  פרוזדורים, קומתית,   גבוה(, מבואהבחלל 

  ווחת לר חדר  ית, חדר מדרגות,עלמ

מחסנים, חדר   חדר עגלות, הדיירים, 

   .)בחלל גבוה(  שפהא

, חדר  שטחים למסחר )בחלל גבוה( -מסחר

 אשפה )בחלל גבוה(. 

חלל גבוה(,  ת )בחדר חשמל /תקשור -כללי 

)למגורים   ים ומערכות טכניותקנתמם, פירי 

לפי דרישת המתכננים   ו/או למסחר(

   והרשויות. 

  ית, מת מבואה קו , מגורים : 4,5 בניינים

  פירים,  מחסן, מדרגות,לית, חדר מע 

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

 תכננים והרשויות. רישת המלפי ד  למסחר(

  יות ות טכנרכ מע ו  פירים, מתקנים  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 ני מבואת כ  -מגורים :4בניין 

  פרוזדורים, תית, ומק  גבוה(, מבואהבחלל 

חת  חדר לרוו  מדרגות,, חדר מעלית

נים, חדר  מחס  ות,חדר עגל דיירים, ה

   .)בחלל גבוה(  אשפה

שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר   -מסחר

 וה(. אשפה )בחלל גב

)בחלל גבוה(,  ורת קש חדר חשמל /ת -כללי 

  )למגורים טכניות  מתקנים ומערכות, פירים

  לפי דרישת המתכננים  סחר(או למ/ו 

   והרשויות. 

  לית,מע  מבואה קומתית,, ים ורמג : 5בניין 

תקשורת,  / מל שר חחד מדרגות,  חדר

)למגורים   מתקנים ומערכות טכניות פירים, 

ים  לפי דרישת המתכננ   ו/או למסחר(

 והרשויות. 

הכניסה   קומת: 5בניין 

 ןלבניי
 1: 5ין בבני  : קרקע 5בבניין 

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים  :5בניין 

  פרוזדורים, קומתית,   גבוה(, מבואהלל בח

  חדר לרווחת  גות,מדר  מעלית, חדר

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 מוש סוג השי

שטחים    גות,חדר מדר מעלית,   -מסחר

ה )בחלל  ל גבוה(, חדר אשפ)בחלר למסח

 גבוה(.  

  טכניות  ת ומערכו ם  מתקניפירים,   -לי כל

לפי דרישת   למסחר()למגורים ו/או  

   ים והרשויות.המתכננ 

 

 :1ן בבניי

 כינוי או תיאור 

 הקומ

ומות מתחת/מעל  ק

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ש סוג השימו

 --- 1 ר סח מ/מגורים קומת

לל  בח -מבואת כניסה )לובי  -מגוריםל

מעלית, חדר   ת,מתי קו  גבוה(, מבואה 

   . עגלותחדר  מדרגות,

פרוזדורים,  תית, מבואה קומ -מסחר

ר  למסחשטחים   מדרגות, חדר מעלית,

 בחלל גבוה(.  )

  מתקנים ומערכות טכניות פירים,   -כללי 

שת  לפי דרי )למגורים ו/או למסחר(

 נים והרשויות. המתכנ

חלל הגבוה מקומת  קומה המהק חל

 הקרקע. 

 1 2 רים מגו קומת

, חדר  מעליתה קומתית, , מבואיםמגור

  תרכות טכניומתקנים ומע , פירים, רגות מד

ת  לפי דריש למסחר(או  /)למגורים ו

 נים והרשויות. תכנהמ

--- 

 3-6 ת מגורים וקומ
2 

 )בכל קומה( 

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  טכניות  ומערכות נים ק תמ, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   ()למגורים ו/או למסחר

   שויות.ים והרננ המתכ

--- 

 1 7 ם קומת מגורי

, חדר  מעליתתית, מגורים, מבואה קומ 

  ניותטכ   רכותמתקנים ומע  רים, , פי מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

   המתכננים והרשויות.

--- 

 ונה מגורים עליקומת 

 )פנטהאוז(
8 1 

, חדר  מעלית, ואה קומתית , מב יםמגור

  תטכניו  ותמתקנים ומערכ ים, , פיר מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

   ויות.המתכננים והרש 

--- 

 גג עליון

 (ראשי)
--- --- 

מערכות סולאריות, מתקנים  ת, רגו דמחדר 

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות  

לפי דרישת   למגורים ו/או למסחר(,

 . ויות רש המתכננים וה

--- 

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

 . )הראשי(  העליון הגג  במניין הקומות לא נכלל  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 וש השימג סו

 2 1 מסחר /מגורים קומת

,  עליתור, מפרוזד ת,  , מבואה קומתי ריםמגו 

מתקנים ומערכות  פירים, , חדר מדרגות

לפי דרישת   סחר()למגורים ו/או למ כניותט

 שויות. והרנים  המתכנ

חלק מהקומה החלל הגבוה מקומת  

 הקרקע. 

 2-4 ת מגורים וקומ
4 

 )בכל קומה( 

,  מעלית דור, וזפרים, מבואה קומתית,  ורמג

  ומערכותמתקנים , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   ו/או למסחר(ורים  למג ) טכניות

 ויות. מתכננים והרש ה

--- 

 3 5 קומת מגורים 

,  ליתמע  דור, פרוז,  ואה קומתית , מב מגורים

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

ת  לפי דריש  )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 ם והרשויות. המתכנני 

--- 

 מגורים עליונה  מתקו

 )פנטהאוז(
6 1 

, חדר  מעליתת, , מבואה קומתי ריםמגו 

  ים ומערכות טכניותקנמת, פירים, מדרגות 

ת  דרישלפי  ם ו/או למסחר(גורי )למ

 יות. ם והרשו המתכנני 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

מתקנים  מדרגות, מערכות סולאריות, חדר 

  ות )משותפות/ פרטיותומערכות טכני 

(, לפי דרישת  רו/או למסחרים  גו למ

 רשויות. המתכננים וה

--- 

 ורים. ות דירות למג קומות הכולל ות נכללו רקבמניין הקומ  7 למגורים  תקומו הכל סך 

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

 

 :3בבניין 

 כינוי או תיאור 

 קומה

ת/מעל  קומות מתח

 ה כניסקומת הלס למפ

 )ד(  בנייןעת להקוב

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש הש סוג

 2 1 מסחר /יםמגור מתוק

,  יתפרוזדור, מעלאה קומתית,  מגורים, מבו 

ומערכות   נים מתק , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   ורים ו/או למסחר(למג ) ותטכני 

 המתכננים והרשויות. 

חלק מהקומה החלל הגבוה מקומת  

 קרקע. ה

 2-4 ת מגורים וקומ
4 

 קומה(  כל)ב

,  ר, מעליתזדו פרומגורים, מבואה קומתית,  

מתקנים ומערכות  פירים,  , רגותמד חדר

לפי דרישת   סחר()למגורים ו/או למ טכניות

 רשויות. ם וההמתכנני 

--- 

 3 5 ם וריגת מקומ

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

ות  מתקנים ומערכ , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   ר(למסחו  )למגורים ו/א  טכניות

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 נה ליומגורים עקומת 

 האוז(נט)פ
6 1 

, חדר  מעליתאה קומתית, מגורים, מבו 

  ות טכניותמערכ מתקנים ו , פירים, דרגות מ

לפי דרישת   למסחר(  או /ים ו)למגור

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ור רטגנ רכות סולאריות,ת, מע מדרגו חדר 

מתקנים ומערכות המגרש(,  משותף לכל )

ם ו/או  מגורי יות לפרטכניות )משותפות/  ט

 ת. המתכננים והרשויודרישת   למסחר(, לפי 

--- 
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 כינוי או תיאור 

 קומה

ת/מעל  קומות מתח

 ה כניסקומת הלס למפ

 )ד(  בנייןעת להקוב

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש הש סוג

 ו רק קומות הכוללות דירות למגורים. כלל ות נבמניין הקומ  8 ים מגורסך הכל קומות ל

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

 

 :4ניין בב

 כינוי או תיאור 

 קומה

מעל  /מתחת קומות

 ה יסכנת הקומלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

פר דירות  סמ

 בקומה
 הערות מוש סוג השי

 2 1 ר מסח /מגורים קומת

,  פרוזדור, מעליתתית,  קומ ואה מגורים, מב 

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   למסחר(  )למגורים ו/או  טכניות

 הרשויות. ים ו ננ המתכ

מת  חלק מהקומה החלל הגבוה מקו 

 הקרקע. 

 2-4 רים מגוקומת 
4 

 )בכל קומה( 

,  מעלית פרוזדור, קומתית,  מבואה  מגורים,

מתקנים ומערכות   רים, , פי חדר מדרגות

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( ותטכני 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 5 קומת מגורים 

,  עליתר, מדו פרוזמבואה קומתית,  ים, מגור

ערכות  מתקנים ומ, פירים, חדר מדרגות

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

 . כננים והרשויות המת

--- 

 מגורים עליונה  מתקו

 אוז()פנטה
6 1 

, חדר  מעליתית, ומתאה קמגורים, מבו 

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

רישת  י ד לפ  )למגורים ו/או למסחר(

 ת. יו המתכננים והרשו 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  תקניםות, מאריות, מערכות סול רג מדחדר 

פרטיות    שותפות/ניות )מומערכות טכ

  דרישת ו/או למסחר(, לפי למגורים  

 ויות. כננים והרש המת

--- 

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

 . )הראשי(  ת לא נכלל הגג העליוןהקומו  ין ני במ 11 הכל קומות בבניין ךס

 

 :5בבניין 

 יאור או ת ינוכי

 קומה

ל  קומות מתחת/מע

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  לבניין בעתהקו

רות  מספר די

 בקומה
 ותהער סוג השימוש 

 1 1 מסחר /מגורים קומת

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  רכות טכניותם ומע מתקני , פירים, מדרגות 

לפי דרישת   או למסחר(ם ו/רי )למגו 

 יות. המתכננים והרשו 

ומת  וה מקל הגבהחלחלק מהקומה 

 הקרקע. 

 2,3 ורים מגת וקומ
3 

 )בכל קומה( 

, חדר  יתמעל מגורים, מבואה קומתית,

  מתקנים ומערכות טכניותם, פירי ,  מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 2 4 קומת מגורים 

, חדר  מעלית, ואה קומתית , מב יםמגור

  תטכניוות  מתקנים ומערכ ים, , פיר מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 ויות. המתכננים והרש 

--- 
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 יאור או ת ינוכי

 קומה

ל  קומות מתחת/מע

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  לבניין בעתהקו

רות  מספר די

 בקומה
 ותהער סוג השימוש 

 ונה עלי מגוריםקומת 

 )פנטהאוז(
5 1 

, חדר  מעליתם, מבואה קומתית, יורמג

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   או למסחר(/)למגורים ו

 ם והרשויות. כנני מתה

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ולאריות, מתקנים  ת ס מערכות, מדרגו חדר 

ת  טיופר  כות טכניות )משותפות/ומער

לפי דרישת  ר(, למגורים ו/או למסח

 ויות. הרש ים ו המתכננ 

--- 

 ת למגורים. במניין הקומות נכללו רק קומות הכוללות דירו  8 סך הכל קומות למגורים 

 )הראשי(.  עליוןבמניין הקומות לא נכלל הגג ה 10 ייןבבנ ותסך הכל קומ

 

  :הרותהבו  תרו הע

  .יההבנ יהיתרבטבלה בהתאם ל ייתכנו שינויים (א)

 ין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה  לצייש  לבניין, אחת יסהנ כמ ריותבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 

 :בכל בניין  (ראשי ) ףמשות דרגותמ דרח 1.4  

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

רתף  מקורה ממפלס מ 5. בבניין 2מקורה ממפלס קומת הקרקע עד למפלס קומה  1חר. בבניין למסיש, : גות נוספיםמדר  חדרי 

 קע.קרעד למפלס קומת ה -3

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

   . תחנות 11: 4בבניין 

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

 קע.ת הקרלקומ עד -3מקומת מרתף  5 . בבניין2ד לקומה מקומת הקרקע ע 1ן בניי ב יש, למסחר. :נוספות יותמעל  

 . אין :מרעמדת שו  1.6 

 

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

 . 1969-טבחוק  המקרקעין תשכ"ז'   59בהתאם לסעיף  הניהול ב' ח         

 

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

 

 , ילהבשילוב רגשת ותוע: מהשיטת הבני ; השלד מהנדס לפי תכניות :שלד הבניין           2.1

 ;  השלד דסשובי מהני חילפ: עובי  .םתועשים/טרומייו/או בטון מזוין מאלמנטים מ בטון מזוין :חומר: ת קומת קרקערצפה ותקר         2.2

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

 ד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.  נג  יהיהיין המגורים ף בנריצו          

   .1045מס'  לילפי תקן ישרא :מי בידוד תר; השלד לפי חישובי מהנדס י:עוב  .ן: בטון מזוי חומר: ומתיתרצפה ותקרה ק         2.3

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

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

   .1045ס' לפי תקן ישראלי מ :בידוד תרמי  יועץ.ות ה חי לפי הנ :וז ואיטוםי ניק שיפוע   

או בלוק   ון,י בטונה לדירות, בלוקד הפשל קיר החוץ ובצפנימית בדופן  באם מכלול מתועש, . מתועשת בשילוב רגילה  :חוץ  תרו קי  2.5

   :1045ישראלי מס'   לפי תקן :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי תאי   



 
 

 

                       ______ _____                                            ________ ____ 
 מוכר חתימת ה                                                            נהחתימת הקו            

 

 , ג' ב'  נספחים א', 

 32  מתוך  12 'עמ 02.11.2021 תאריך:/    10משהב"ש מהדורה  - משתכןל פרט מכרמ /  ין מורשתמודיע  נתיב   /  מקטים בע"גר נתיב פרוי ש.    /  הבניהסד לאיכות מ

 

 אלי. הישר ניםרוק" של מכון התקפנים יהיו בעלי "תו תקן  י ת וקירות תקרו י צבע                  

 : ץ גימור קירות חו 2.6

 בהיתר הבניה.  איםהתנ  לפי . הכללאכותיתבן מאו או/  אבן טבעית: רי יקע ציפוי,/חיפוי  2.6.1

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

 ת. ומיאום עם הרשות המקוחלוקת הציפויים בת , גווןלשנות סוגשאי ר : האדריכל יהיהפוי אחרי ח 2.6.3

 

 ולב, לפי ש מ אוו/  איטונג(כגון י )ק תאאו בלוו/או בלוקי בטון  מזוין ו/  : בטוןחומר: ותקירות הפרדה בין הדיר 2.7

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

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

 : (ין )בכל בני  ראשי  ותרג מדחדר  2.8

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

 ין.ות כל דוהמעלית יבוצע על פי הורא

"  ירוק בעל "תו תקן ,רהלתק ע אקרילי עדף + טיח וצבדוגמת הריצוים )פנלים( כחיפוי בשיפול: חומר: ניםרות פקי  גימור 2.8.2 

 טעם מכון התקנים. מ

  ן התקנים. מכו עםירוק" מט בעל "תו תקן יוסיד סינטט שכבות 2: טיח חומר: גימור תקרה. תקרה :עד לגובה  

ות בהתאם לדריש (,צמנט לבן)טראצו  גרניט פורצלן אומאבן נסורה או  היורים יהמגו ייןמדרגות בנ :דסטיםמדרגות ופו       2.8.3 

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

 החלקה. 

 . 1142"י לת , בהתאםמאחז יד( : מתכת ו/או בנוי ו/או משולב )לרבותז ידאחמ /מעקה 2.8.4 

   המדרגות. חדרעות מצבא: עליה לגג 2.8.5 

  : (ין בני )בכל קומתיתמבואה )לובי(  2.9

לן, רצאו קרמיקה או גרניט פו גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה: חומר: מבואה קומתית פניםות קיר גימור 

 (  עד לתקרה.)"בעל תו תקן ירוק"רילי בע אקוצ הקשיח יבוצע טיח , מעל החיפויעד לגובה משקופי הדלתות

 ה של תקרה מונמכת לא יבוצע טיח מעל תקרה זו(.  מקר)ב "ירוק "בעל תו תקןטטי סיד סינ : טיח + חומר: הגימור תקר 

 צלן. אבן נסורה או גרניט פור: ריצוף 

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

י  חיפו דלת הכניסה, מעל ה שקוף בה מרצלן(, לפחות עד לגוה )רגיל או גרניט פו רמיקאו ק ורהאבן נס : חומר: יםימור קירות פנג

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

 או תקרה דקורטיבית.  משנה תקרת ו/או ,ק"(יד )"בעל תו תקן ירוסינטטי דוגמת פוליס  סיד: טיח + חומר: תקרהגימור 

קן  ים בתומדעהו מ"ר,  0.64-חת מלא יפבודד ורצלן. שטח האריח הריחים מסוג גרניט פאו א  )שיש(רה אבן נסו :חומר: ףריצו 

 .  החלקהעת למניהישראלי 

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

 ית. דרישת הרשות המקומ צוב המספר יהיה לפיר, עיומוא   ונין מספר בניין חיצן יותק הבניי 

בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון צבוע פנים או בבטון ח יט : הגימור קירות חני  :ורהעבודות גמר חניה מק 2.11

    כון התקנים.טטי, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מן סינלבימב : בטון צבועחומר: תקרה גימורהתקנים.  

 ה.החלטת החבר, לפי בתתלמש או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף  תרצפ גימור: מקורה ת חניהר רצפוימג 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 כדומה. גלות וחדר ע חדר לרווחת הדיירים, (,חדר/ים טכניים )ככל שיהיו 

בחדר  :קרהגימור ת. (ל, מים וכו'שמח נותארו  )למעט גומחות,, צבוע בצבע סינטטי דוגמת פוליסידטיח : ותירגימור ק 

סינטטי. כל הצבעים,  בטון צבוע בצבע   –. בחדרים טכניים ולבש ו מו/א  תקרת משנהאו ו/ יבצבע סינטטצבוע טיח  -תאופניים/עגלו 

 ם מכון התקנים. בעל "תו תקן ירוק" מטע 

 . ולבאו משאו פורצלן  : אריחי קרמיקה או טראצוגימור רצפה              

 כל דין.  דרישותאם ליט פורצלן(, בהתקה )גרנ ה בקרמירצפה והקירות יעשעבודות גמר של ה אשפה:ר חד 
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  :רותעה

 אלי. תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישרכל צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי " . 1

    .למניעת החלקה 2279 לי ארהיש תקן הבהתאם לדרישות  יהיה נגד החלקה ים המשותפים(ת ובשטח ו דיר)ב בניין בריצוף . 2

 

 פתיחה חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר שמן.  וגגת, בעלתם מזדלת אלומיניו: יש, ן יינבכל לדלת כניסה  2.13

(,  ניהר הבהרשויות והיתלפי דרישות  אלומיניום מזוגגאו   תכתת )מניעפ"י תכ .1בבניין  : ישין ינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה   

   יצונית.לחצר/חניה ח אה/כניסהצייב 

 זיר שמן. ל מח: דלתות אש, כולמדרגות דלתות חדר 2.14

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

  אין. :קומתי י לוב ותדלת 2.15

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

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

   .להדלקת  אור בחדר המדרגות                 

  האדריכל. חירתגוון לפי ב(  בהחיצוני בלבד חר )בחלקםתנור או ציפוי אף צבוע בפח מכופ :חומר :ומים גז ,חשמלות ארונדלתות ל 2.17

ונה נפרד לכל נת מתק או לחילופין ה ,נפרדתף  משולמונה  יחוברו הזנות החשמל של כל המחסנים :דירתייםתאורה במחסנים      2.18

   .המוכר טתהחל עפ"יסן ו משויך המחי אליהדירתאו למונה מחסן,  

   הבניין/ים לפישל  רכת החשמל של הרכוש המשותף הזנה ממע .: ישרומכניות משותפותת אלקטלמערכו לתאורה ו ר חשמל בו חי     2.19

ך וישרתו גם ין הסמוך ו/או ימוקמו בבניין הסמוני ו בבקמ ר ישרתו הבניין, אך ימוהחשמל )יתכנו מערכות משותפות אשתכנון מהנדס   

 ת(. השונו לאישור הרשויותף ופ, בכייןהבנ 

 

 יהוי( טי זפר –' וסף לאמור בפרק אתיאור הדירה )בנ .3

 

 גובה הדירה*:  3.1 

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

 מ';  2.05 -מת : לא פחו וזדורשרות ופר גובה חדרי    

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

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

 

 ות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי ורות, מערכחת קלמעט תהערה: * 

 ן. ימלי הקבוע על פי דית מן הגובה המינ יפח  לאי התקנות לקי דירה על פהקבוע לגבי ח  

 

 המשמשים אותה.ו טחים המוצמדים לה אה ובשבדיר רים וגימוריםדימת חרש – 2 'סמלה טב 3.2 

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

 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

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

 )בס"מ( 

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

 ריצוף 
מ"א  "ר/  יכוי לממחיר לז

 שים ים חדקלשב
 הערות 

 כניסה 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 המשך. ות ב בהערראה פרוט  אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,

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

 מטבח 
 וקי בטוןל ב  בטון,

 (1) 

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

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

 ראה פרוט בהערות בהמשך. 
 --- ( 4)ראה  ון חת ת   על משטח ארון חיפוי מ 

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ר ו פרוזד 
 בלוקי בטון   בטון,

 (1) 
 . ת בהמשךפרוט בהערו ה רא ן אי ( 3)ראה  ( 2) הרא
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 ( 1)חומר קירות תיאור 

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

 )בס"מ( 

 ( 4) ויוחיפ (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) 
 . הערות בהמשךרוט ב ראה פ אין  ( 3)ראה  ( 2) הרא

 ה הורים צ רח   חדר 
 )מקלחת( 

 בלוקי בטון בטון,
 (1) 

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

 מטעם מכון התקנים. וק" ן ירתקו  "ת
 . ךבהמש ערות רוט בה ראה פ 

 --- ( 4)ראה  י קרמיקה פו חי 

 ה שינ י  חדר 
 טוןבלוקי ב  בטון,

 (1) 
 . ראה פרוט בהערות בהמשך ן יא ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 לפי הוראות הג"א 
 . רות בהמשךראה פרוט בהע אין  ( 3)ראה  לפי מפרט הג"א 

 י לל חדר רחצה כ 
 יה( בט מ א ) 

 בלוקי בטון בטון,
 (1) 

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

 קנים. מכון הת טעם " מ"תו תקן ירוק
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 שירותי אורחים 
 בטון, בלוקי בטון

 (1) 

 מ'.  1.50עד גובה י קירות  פו חי  ן אי ( 3)ראה  ( 2) ראה
תקן  תו  בעל " רילי בע אקיח + צומעל ט 

 ים. ם מכון התקנ ירוק" מטע 
 משך. ראה פרוט בהערות  בה

 --- ( 4)ה אר חיפוי קרמיקה 

 מרפסת שרות 
 בטון, בלוקי בטון  

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

 שמש    מרפסת 
 בטוןי וקבל  בטון,

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

 בהמשך. ה גם פרוט בהערות רא

 מסתור כביסה 
 בטוןבלוקי  ן,בטו 

 (1) 
 3.4ראה סעיף  אין  אין ( 2) ראה

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד ככל  ) 

 טון  ב בלוקי  ,בטון 
 (1) 

צבע  קירות גימור  .טיח 
ר תקרה סיד  . גימו אקרילי

   י.סינטט 

 ( 5)ט פורצלן ני גר

 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין 

 לבחירת היזם/קבלן

 
 

 לטבלה: והבהרות הערות 
 

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

:  1045וק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות בת"י או בלבס, ג אלו תהיה עשויה מלוחות שמעטפת הפנים של קירות

  לבכ  רחצה בחדרי גבס. ן תאי/בלוקי בטון/בלוקי בטון/בלוקי בטו מ:  )חלוקה פנימית(: יהיו םפנייני מגורים(. קירות הבידוד תרמי של בני

 ". בטוןוקי בלרן "כעמידים למים" או מהקירות בבלוקים המוגדרים ע"י היצ יבנוה מקר

 : לבן. גוון  העורף. קודבממ"ד לפי הנחיות פ .ודרישות התקנים הרלוונטים  תכנון המהנדסלפי   + צבע אקרילי: טיח גמר קירות ( 2)

 קירות אלו יעשו מלוחות גבס. ים שלת הפנעטפכן שמ ת למחצה, יתיבוצעו בשיטה מתועשת או מתועש ות החוץרקי באם

 לבן.  :גוון  .בסיד סינטטיצביעה   .תכנון המהנדסי או משולב, לפ /בגר ס//טיח גב רגיל : טיחקרותמר תג

 .  אקריליי(: צבע וחיפללא  )בתחום ושירותיםרחצה דרי בחגמר קירות 

 . לי הישראקנים הת מכון  ירוק" מטעם קירות פנים יהיו בעלי "תו תקן התקרות ו בעי כל צ

סוגי ריצוף לבחירת   . R-9נגדות להחלקה ת התלוונטיות ובדרגה והחקיקה הרתקינה  דרישות ו   2279רישות ת"י סוג א'. העומד בד :ריצוף ( 3) 

, גרניט אצו, שיש ן: אריחים מסוג טר , ובהתאם למפורט להלמוכר קים שבהם יבחר ה או הספ / אפשרויות שיציג המוכר ו  הקונה  מתוך כמה 

  33/33, ס"מ    60/60  ות ידבמניטרלי.    -יר יא בגוון בההן המ   שאחת   מאות/גוונים לפחות דוג   3  -סדרות של ריצוף ו   4  מביןה  לבחיר   פורצלן.  

בכל הדירה למעט   לחדרים אלו.   נדרש פחותה מהה  החלקה לא תהי דרגת מניעת האחת נוספת.  במידה חלופית וכן  .  ס"מ   45/45,  ס"מ 

   ת.ה ומרפסוחדרי רחצ

ות ובדרגת ונטיות התקינה והחקיקה הרלודרישו  2279העומד בדרישות ת"י  . סוג א'  :שירותים /שרותמרפסת  /רחצהרי בחדף יצו ר - 

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

דרגת מניעת   . ל לעי   ור לפי האמ   המוצגות לדייר  יחים ייקבעו מתוך הסדרות והדוגמאות ת הארמידו  לי. ניטר  -ר  גוון בהי שאחת מהן היא ב 

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

   ה. ל יד ע 



 
 

 

                       ______ _____                                            ________ ____ 
 מוכר חתימת ה                                                            נהחתימת הקו            

 

 , ג' ב'  נספחים א', 

 32  מתוך  15 'עמ 02.11.2021 תאריך:/    10משהב"ש מהדורה  - משתכןל פרט מכרמ /  ין מורשתמודיע  נתיב   /  מקטים בע"גר נתיב פרוי ש.    /  הבניהסד לאיכות מ

 

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

  רגתבדו ניקוז,ליצירת שיפועי   המתאימים בגודלםלפחות, או גם אריחים במידות אחרות נוספות )דמוי מלבנים(,  ס"מ   33/33  ות ידבמ 

)במקומות   הספק, שיבחר על ידה.  ג החברה או ר שתצי בח ממתעשה    רוכש רת ה בחי   ריצוף חשוף לגשם.תה לההחלקה שאינה פחו

 ים(. ולבשיפורך צ מחופה בחיפוי קשיח, איןשבהם קיר החוץ 

 רטות. בכוונתו להציג לקונה מבין האפשרויות המפו  חיפויהמוכר יבחר אילו סוגי  ( 4)

ניטרלי.   –ת מהן היא בגוון בהיר  שאח   ונים ת/גו דוגמאו   3חות  ן לפ מבי  ת הרוכש . לבחיר- מיקה א'. קר  סוג  :שירותיםו ה  חצר י בחדר  חיפוי   

עד גובה קו  . בחדרי רחצה,ירת הקונה ללא שינוי מהמחירמידות לבחקה בבקרמי ירותק )חיפוי  ס"מ.   30/60-או כ ס"מ    25/33-במידות כ 

 רילי(.  + צבע אקעד לתקרה טיחוי ומעל החיפמ'.  1.50בה גוד חיפוי בחדר שירותים ע משקוף הדלת.

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

  קזים. הקירות, הרצפות והנ ותיר וי קרמיקה זהה לגמר הקלצנרת גלויה תבוצע סיגרה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפ במחיר הדירה.

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

 ניטרלי.  –בגוון בהיר   דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא   3סוג א'. לבחירת הרוכש מבין לפחות    -  קרמיקה  ירות פוי קי ח :חבטמחיפוי ב

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

חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו   BIכאשר התנור אינו ביחידת    ון. תחת ל ארון )מע   דה טח העבו חות לכל אורך מש ס"מ לפ   60

 אקרילי.   יח + צבע קירות: טחיפוי וב' מעל הריצוף(. מעל ה מ   1.50י ועד הרצפה )גובה  רמהק הסף העליון של החיפוי  

 מ"ר.  .200  -כ   עד   ד יח בודח ארשטלבחירת הקבלן/יזם.    צלן גרניט פור   מסוג  :)ככל שנרכש( ריצוף במחסן  ( 5) 

 

  הערות:

 לבחור   שרותפק אחד ולא תינתן האפס שלכש תעשה אך ורק ממבחר למניעת ספק יודגש כי בחירת הרו –בחירת הרוכש/דייר 

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

ולב עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת החזית  ם משיניוומה אלעקבע אחרת בהיתר הבניה( מעיצוב מעקות המרפסות )באם לא נק – מעקה

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

 נטים למניעת מעבר מים  וותקנים הרלדרישות הין ולפי אות כל דטובים ייאטמו לפי הור ים רהרצפות והנקזים באזור, ותהקיר –איטום 

 סמוכים./ חדרים  לחלקי בניין 

 . ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל  ומרפסת שרות, דרי רחצה, ממ"דה, חה לדירכניסב – הפרשי מפלסים

 האדריכל. תכנוןי לפ ,וחב(גובה/ר מס" 20ות )עד ותר בתקנ ה המגוב )מדרגה( עד מונמך/הגבמו יתכן סףגג, /ות שמשביציאה למרפס

 לצנרת גלויה   יב.מהנחיות המפרט המחיפחת ה לא ימקר כלוב .לגובה המצוין בטבלהגובה חיפוי הקירות יעשה  - קירותציפוי  /חיפוי 

 הקירות. ר גמי וחיפוי קרמיקה זהה ליבוצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסט 

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

 שהאבן  יות , לפיהן ה2חלק  5566להוראות הבאות מתוך ת"י יש לשים לב  -שטח המשותף/פרטי(נו ב שיותק )ככלת אריחי אבן טבעי 

הרצפה עלול  המשמשים במערכת  או האריחים לוחותן הגוו, כן כמו. רקםגידים והבדלי גוון ומ ים,עלולים להיות בו נימ י,בעט היא חומר

 . וקה לוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחז ין ה וון ב ג ב ני  שו מן, ולפיכך עשוי להיות  להשתנות בחלוף הז 

 ה. צוף בדירע"ג הרי ,או הברקה ע"י החברה/וש וודגש כי לא יבוצע ליטי  פקלמניעת ס - טוש/הברקהי ל

ו/או משולב, לפי תכנון   פלדה אוו/ ן או בטו/ץ וע (ב בסימון בתוכנית המכרככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחיי) – , קורה/ותהרגולפ

  האדריכל.

ם  וריואז רכותונות למעם, בגב ארון מטבח, ארחופישולי קירות וחזיתות מב עטלמ ס"מ לפחות,  7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף   –שיפולים 

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

  לפחות. מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(נדרש פוי, וחי  וף לריצ נים תקלפי דרישות ה  – )פוגות(מרווחים 

 

 מסמך אחר ב או  כר זהבמפרט מ ך בטבלה,בפועל רק באם צויין כקנו  חסות בהערות לעיל יותיי התגביהם יש וד ומתקנים ל)מובהר כי צי 

 שצורף להסכם הרכישה(.
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 ארונות: 3.3

להתקנה שטוחה של הכיור/  ר, חיתוך פתח המתאיםרות, מדפים, תושבת לכיומגי דלתות, כלולי הארון ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 .דיח כליםחשמל להצתה(, הכנה למ קודתנקודת גז לבישול ונ  ח,תפ)כולל:  כיריים מובנותהכנה ל

. עומק   MDFץ'( או דוויסנט. שאר חלקי הארון עץ )עובד )סנדוויץ'(, וגב הארון יהיה מעץ דיק פים יהיו מעץ ממדרון והגוף הא

לפחות מעל סף   "מס 90 -שטח העבודה יהיה כס"מ לפחות. גובה סף עליון של מ 60-כ הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה

 ארון. למניעת רטיבות של תחתית החיפוי עמיד למים ס"מ וב 10  -של כ ל( בגובהחתית הארון הגבהה )סוק. בתהרצפה

 תקנו "פתרונות פינה". כל גובהו ולכל עומקו. ביחידות הפינה של הארון יות, ל"מ לפחוס 60ב ידת מגירות ברוחכלול יחהארון י

  לי( שיוצגו ע"יטרהיר ני ואחד בן לבם אחד )מה גוונים לפחות 5וך ש מת. לבחירת הרוכקהיי פורמ :ציפוי חיצוני : מתכת. תידיו 

 בגוון לבן.מין ו מלו/א  קהי ירמופ: םפיפנימי וגמר מדציפוי ה. החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החבר

 ;ראה הערה בהמשך מידות: ( 1)

   'גראה נספח  :התחתון טבח מחיר לזיכוי בעד ארון המ  

     

מאבן   ס"מ 2-בעובי לא פחות מ שטח עבודהמהקונה  לבחירת :: תיאורו לכל אורכ ן מטבח תחתון ארו  משטח עבודה מעל

עם שוליים  לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 דרישות ת"יל ונהרך(, העעוה שו  ת )כדוגמת אבן קיסר אוטבעית או פולימרי 

קנט   יותקן טחחה של כיור. בהיקף המששטו המשטח יותאם להתקנה ם.פקלחזית הארונות בכל הי ס"מ ביחס 2בהבלטה של 

  ככל ת המשטחבחזיד עם עיבו ללא קנט מוגבה י להעדיף התקנהשא ודו יקבע ע"י המוכר )הקונה רשאופן עיב  מוגבה וןליע

 . קף המשטחהנדרש כולל אף מים בכל הי

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

  3ה ר תציג בפני הקונברה/המוכידו. בח בחר/ו עלשיהמוכר ו/או הספק/ים ע"י דוגמאות שיוצגו  מגוון ךלבחירת הקונה מתו ון:ו ג

 (.ו בהדבקה ולא לוח בודד אחדיהי בן קיסריש/אהש. לוחות (ה בהיר ניטרלי)אחד מגוונים אלו יהי  גוונים לפחות

  

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

ן ו טבח תחתארון מ  אמ" 1עד  המוכר יהיה רשאי להמיר לה,ומעחדרים  4.5בדירות  יפנון המטבח הספצישל תכ מסיבותהערה: 

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

 מטבח התחתון.עליון יהיה בהתאם לארון הבח הרון המטוי איפ מבנה וצ

 אחד לכל אורכו.אחד ון יכלול לפחות מדף ארה ס"מ לפחות. 30ועומקו  ס"מ לפחות 75גובהו של הארון העליון 

 

  ללות. הכולפח "מס  80 מידות:ב ,מונחאו  תלויעץ סנדוויץ' או טרספה, תחתון  ארון )כללי(,  רחצה דרבח(: יין אחרים )צארונות  3.3.3

 משולב בכיור. תות, מדפים, צירי נירוסטה . משטח העבודה אינטגרלי מחרס/ שיש/ ניאו קוורץ לד

לפי החלטת   גוון: ון.לפי יצרן האר מין ו מלו/א  קהאיפורמ: מי פני ציפוי החברה.  טתחלה י פאו אחר ל קהאיפורמ: ני ו צציפוי חי

 החברה.

  'ג ראה נספח הרחצה:ד ארון מחיר לזיכוי בע

 

               :הערות

 פעמיים מחושבת תשקיימהקיר )פינה ככל  ך ה לאור . המדידךמטר אור 6-כמטבח ארונות  כללית של אורך מדידת ( 1) 

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

  זה. אורי ה מתי יחשבו כסטי  בח, לאארונות המט ךאור ותמידב 5% -טיות עד כסת. הארונו 

ות המטבח  בגב ארוניר שובק  חת בחשבון כי יתכן קעצמי, על הקונה לצוע בימטבח ו ארונות 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  מובנים 'ו וכ תנור ,יחדמ של ההארון לצורך התקנ תכנון  ( 3)

 במקומות מדפים,ו ות דלת לרבות ,בשלמותו  בחטהמ ארון  לספק את וכרמה על ,נםלהתקי  אלש הקונה החליט -

  והזנת חשמל קוזשל מים וני  הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( ניםובהמ ם הכלים החשמליי  להתקנת שיועדו 
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 ה תנחהעד שהחברקבע ובמו הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תבאחריות ור. הכי  חתלמדיח ת

 . ת הרוכשא

  

 

 יית כביסה: ים לתלנמיתק 3.4

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

חבלי כביסה פלסטיק, באורך מינימלי של  5לל גלגלות, וכ יםצב ני ממתכת )מגולוונים( תמוטו  2: )קטנה( מיתקן לתליית כביסה 

 . מטר סה"כ 8 -ות מא פחביסה באורך של לחבלי כ  כולל  ס"מ 120ימלי של ינ ורך מאבמתרומם או מתקן  , ס"מ 160 

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

קיר המבנה, במקום מוצנע ושאינו נצפה בחזיתות   ולוונת עלמג תכתמ מ ר או במרפסת משמעו מתקןמתקן ש"ע לתליית כביסה בחצ 

 ס"מ. החבלים יהיו   160של מינימאלי ורך סה באחבלי כבי 5לפחות  יר. המתקן יכלולבע לקקוומ  ציבן יהיה יהמתק נה.המב 

      וניתנים למתיחה. UVת מידים לקרינם, עאיכותיי 

יום או  זרועות, מאלומינ   3ב )קרוסלה( עם עמוד הכולל לפחות במתקן מסתוב ן זהתק להמיר מ , עפ"י החלטתו,הדייר יהא רשאי 

 ע.וומקבהמתקן יהיה יציב . ולוונתממתכת מג 

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

ת פריטי  הפרעה לתליי ווצרהין/ים, במקרה זה עלולה למסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיבוי של המזג חלל : בההער

 . ש(משהב" )הנחיות ט המיוחדכביסה גדולים שלא יפחת מהשטח המצוין במפר 

 

   )מידות בס"מ(  ם בדירהריסי לונות ותרשימת דלתות, ח – 3טבלה מס'  3.5

ם  רי בעמתיחה. בכל מקרה, מידות היים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפו שינו יתכנ: הערה 

  פות בהמשך.נוסערות אה גם הוהבניה. רת התכנון החופשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנו  

 

 תריסים חלונות   תתודל ---

 ר דח
מידת  ת וכמו

  הפתח
 רוחב( בה/ )גו 

עץ ) מרחו
מיניום/  אלו

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ נגרר/

כמות ומידת  
  הפתח

 ב( חור)גובה/ 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
  / כע"כ/)ציר

 ס/אחר( נגרר/כי 

ת  כמות ומיד
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /ץ חומר )ע
אלומיניום/  

 ( חרמתכת/ א
 שלבים  מרחו

  /)צירסוג פתיחה
  /נגרר כ.ע.כ/

 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

   חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור

 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

340/215 --- 340/215 

 בח מט

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   ג מזוג  ומ' לא

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 גלילה ידני

--- 120/115 120/115 

חדר שינה  
  1הורים 

גם  בדירה מד
M5 

1 

 לה רגי ר י צ עץ

1 

 כ.ע.כ   ררנג ג אלומ' מזוג 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 גלילה ידני

80/210 140/115 140/115 

חדר שינה  
  1הורים 

גם  בדירה מד
L5 

1 

 ה רגילציר  עץ

1 

 .כ כ.ע   ררנג ג אלומ' מזוג 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 גלילה ידני

80/210 120/115 120/115 

 2חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

2 

 כ.ע.כ   ררנג ג וג מז אלומ' 

2 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 גלילה ידני

80/210 120/115 120/115 
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 תריסים חלונות   תתודל ---

 ר דח
מידת  ת וכמו

  הפתח
 רוחב( בה/ )גו 

עץ ) מרחו
מיניום/  אלו

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ נגרר/

כמות ומידת  
  הפתח

 ב( חור)גובה/ 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
  / כע"כ/)ציר

 ס/אחר( נגרר/כי 

ת  כמות ומיד
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /ץ חומר )ע
אלומיניום/  

 ( חרמתכת/ א
 שלבים  מרחו

  /)צירסוג פתיחה
  /נגרר כ.ע.כ/

 כיס/חשמלי/אחר( 

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 לומ' א
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 גלילה ידני

 120/115-כ 120/115-כ 80/210

 "ד  ממ
ש  שמ)מ

 כחדר  
 ( 4שינה 

גם  בדירה מד
M5 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
.  ציר )רגילה(

 יחה חוץ פת

1 

 מזוגג ' אלומ
 כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  ומ' אל אלומ' 

70/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  סים, הנגררת/יםסי ם, פלדה נגד גז, הדף ורשתיי ף אחת או  נכ

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

 "ד  ממ
ש  שמ)מ

 כחדר  
 ( 4שינה 

גם  בדירה מד
L5 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
.  (ציר )רגילה

 יחה חוץ פת

1 

 מזוגג ' אלומ
 כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  סים, הנגררת/יםסי ם, פלדה נגד גז, הדף ורשתיי כנף אחת או  

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

ח. רחצה  
 הורים

1 
 + עץ 

 אור  -ו הר/צ צו 
 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

70/210 60/90 --- 

  ח. רחצה
בדירה   כללי
 M5גם מד

1 
 + עץ 
 ר  או -צו צוהר/

 ציר רגילה 

1 

 וגג מז אלומ' 
 נטוי

 פ( )קי 

--- 

--- --- --- 

80/210 60/90 --- 

  ח. רחצה
בדירה   כללי
 L5גם מד

1 
 + עץ 
 ר  או -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
+   פ()קי נטוי

חלק קבוע  
 תחתון

--- 

--- --- --- 

80/210 80/115 --- 

שירותי  
 אורחים

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

--- 

 --- מכנירור אוו 

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 כ.ע.כ   ררנג אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

80/210 175/115 --- 

  תי דיר מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( הוצמד ש 

 ח עץ/פ 1
טת  החללפי 

 החברה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80-90/200 --- --- 

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 שה(.להסכם הרכי בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף   צוין באם  בפועל רקהקיים )

ות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית  ה עמיד ניי רגילה. הדלתות תה תיחת ציר  בפו 23אלי מס' בהתאם לתקן ישר בודה דלת עץ ל= עץ  דלת .א

ג = סו רגילה ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  סוג פרופיל:יום, = אלומינ אלומ'  ' בהמשך(. ט יתר בסעיף י פרוה ס"מ לפחות )רא 7הדלת בגובה 

נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה )כיס( בקיר, = כנף  .כניגרר כ.עשתפלת, רגילה+ מ = )דרייקיפ(וי סב נט)נטוי(,  שתפלת= פתיחה מקיפ פתיחה, 

ם גומי  צף כולל אטי התריס עשויים פח אלומיניום במילוי פוליאוריתן מוקיהיו שלבהזזה  י גלילה או: בתריס תריסים ,תכי= כנף בתנועה אנגיליוטינה 
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מ' יורכב ארגז תריס  2.5ובפתחים ברוחב מעל  ר דיורדבחוהוראות היצרן.  ידות הפתחלמיהיה בהתאם  גברת. עובי הפחמה מובין השלבים לאטי

   .= תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמליגלילה  . ה ידנינגנון פתיחגנון חשמלי ומ מנ עםגלילה עם שלבי תריס כנ"ל 

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

 ה תתאים לסה"כ הדלתות/ת בדיריללובלבד שהכמות הכ בטבלהרים חדשל אחד מ ראובתילות להופיע ם יכו, משותפים לשני חדרינותלתות/חלו ד .ב

 . כת מיזוג האווירפקוד מערכנה לתס"מ כה  3ד  הו מעל רצפה עוגבי  חלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים

ת ו וחהמורכבים משני ל ,שות התקןרילפי ד  טיחותירגיל/ב( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  םמאלומיניום ע ,)למעט ממ"ד(חלונות/ ווטרינות  .ג

רכיביהם יהיו בעלי תו  חלונות וה. ון(לפי תכנחר או א מ"מ 6של בי עועם מרווח אויר בלפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי ית עם מרווח אוויר ביניהםזכוכ

ידי   קנו עלת יוונעילה. החלונות  ני פתיחה נומובנות, מנג גלגלים, ידיות ירים,צ ,EPDMגוג, אטמי גומי תקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זי

 לכל במסילות. אין :שתותר .העורף פקוד הנחיות  לפי, נגרר פלדהף כנ עםיהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג בממ"ד  מתקין מורשה מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף  הכהכנ במסילה נוסף  נתיב יותקן ,החלונות

לאוויר החוץ, לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירות גם ר ישיר רווללא אוובמטבחים  סניטריים יםשירות, בחדר בחדרי -יר החוץ לאוו אוורור .ד

 רר מכני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסוי. יד במאוור מצו צינו  צע יבוו/או בחלון,   ריסבתאם איננה סגורה 

ם המשולבים בזיגוג קבוע כן פתחיית יניום.יועץ האלומ ו/או יכלדרפ"י תכנון הארופיל, גוון, עסוג פ .עשויים אלומיניום סיםמסגרות החלונות והתרי  .ה

 .מחסום, ו/או קירות מסךהמשמש כמעקה/

  תיחה דיות מובנות, מנגנוני פ, צירים, גלגלים, יEPDMריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי זרים מקוואבי י תו תקןבעליהיו רכיביהם ת ו נו החלו    

   ;ןצריה מטעםמורשה  קיןמת  ידי על ויותקנ חלונותונעילה. ה   

 יכל. האדר ירתבח )"חלב"( עפ"י ומהעמשקופה או בטיחותית זכוכית תותקן  )באם יש חלונות(, ושירותים רחצהי רבחד .ו 

 . אש   שות כיבוי רי וד   אדריכל ה   ן תכנו ועות, לפי  ות קב או רפפ / ו   או סבכה בדלת / ו/או אוורור מכני ו ( יעשה באמצעות חלון  מחסן   ככל שנרכש )   המחסן אוורור   .ז 

  ערכותמ, (ופיתלסק ט)פנורמית/ צההצ יתעינסגר בטחון פנימי נוסף,   5044תואמת לתקן ישראל  רב בריח, ביטחון(פלדה ) לתד. ניסהדלת כ .ח

  "ממ 1.25בי של נת בעוו ה מגולומפלד  משקוף בניה .ומספר דירהתחתון, מעצור דלת  מברשת סף  ,נעה ו"רוזטות"ידית מגן צילינדר, צירים, 

 י ויניל או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר. ו בחיפוהיימשקוף נף הדלת והלפחות. כ

  ון/אש.בטחשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות הנחיות רלפי  .ת החברהחיר בגוון לפי  , נילו  ציפוי דלת ממ"ד .ט

חוזק,   –שווה ערך בכל היבט תפקודי  אורד פלקסבו וילעם מי ם על מסגרתות מודבקיוח עשויה משתי לכנף הדלת תהיה  נים:פ מכלולי דלתות .י

 , עםהמתאים לעמידות במים ציפוי חיצוני מתועשפורמייקה או צבע או  גמר. קוף הדלתמש נו בהתאם לסוגותק י  אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים

  בעל 23תאם לתקן ישראלי מס' בהיהיה  ת לקוף הדמש .לפחות צדדים 3-בה ת )קנט( מצופבהיקף כנף הדל  .דדיםידיות מתכת משני הצו ל מנעו

בחדרי אמבטיה / מקלחת מנעול סיבובי   למים.  היה עמידנתו ילאחר התקוף . המשקאטימה יפס ללכובגמר תואם לדלת הלבשות פולימרי או עץ 

וצגו על ידי החברה ו/או  בן(, שיל םאחד מהים לפחות )גוונ 3וך מתבחירת הרוכש ל גוון:   דלת.כנף האור, מזוגג ב-וצוהר/ צודמוי "תפוס פנוי" 

 הספק/ים שיבחר/ו על ידה. 

  ף,בנוס ., אין לקבוע סורג קבועאמור לשמש את כלל הדיירים בקומה(  )בחרום יקומת תח חילוץכפ המוכרז   בדירהתח בפבממ"ד ו -פתח חילוץ  .יא

 לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.תריס, /וןלסוג החדות הפתח, נויים במישיחילוץ יתכנו המוסמכות כפתח ויות בפתח שיוכרז ע"י הרש

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  רת,נגר/פתחתה, הנלדה אטומת פמוגן הינה דל רחבלמדלת כניסה  :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

וג וכן  פתחי אוורור מעוגלים  ם + זיגיו נ אלומי תיחה. חלוןכנפיים לפ 2ת לכיס ו/או שתיים, הנגררו חת אוהדירה. חלון פלדה כנף אס"מ מעל מפלס 

פתח  וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,לפי הנחיות )ויר סינון א מערכת התקנת .רוק(, וניתנים לפנצ'פלחסומים בדיסקאות פלדה ) בקוטרים שונים,

הרי  מתקן הסינון, החברה ע"י פק סו ש שבאםיודג (.2010ג"א מאי ה )תקנות יצרן.כת לפי מידות ההמער הפרעה מקומית. מידות רו צתיהאוורור 

שהוסמכו לכך ע"י  ות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםיקת תקינבדיב וכש, יחיהר  ע"ירוקו יפכן ל, רף אושרו ע"י פיקוד העו ונבדקו  תקינתו והתקנתו ש

בפועל יגבר הביצוע בפועל הביצוע ן ימכר לבאו במפרט הת המכר ו/יוהמצוין בתוכנשל סתירה בין  מקרה מניעת ספק יודגש כי בכלל פיקוד העורף.

 התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף. 

אביזרים   צורך בהתקנתהעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ומשוערות בס"מ, בניה ות הינן מיד, 3' מסבטבלה ות המידות המפורט – ותמיד .יג

 מסך של מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות ,היקפיים למיניהםופילים פרוקופים  משות וכן  גרות סמוי מססמויים ו/או  כגון: מלבנים  לימיםמש

   בתקנות התכנון והבניה.  כנדרש לפתחים אלו  ממידות/שטח,חת לא יפ יםמתקבלהפתחים הדל בכל מקרה גו .ין(ענ)לפי ה
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 .זו(לאחר טבלה  הערותגם  אה)ר ים בדירהואה וכלים סניטרי תברמתקנ – 4טבלה מס'  3.6 

 
 

 יתקןמ
 ום מיק

 שרותי אורחים  מטבח 
 חדר רחצה הורים 

 )מקלחת(
 כללי חדר רחצה
 ה( )אמבטי 

 אחר פסת שרות מר

 ור מטבח כי 
 כפולה( /בודדת)

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א( 

 --- --- --- --- --- א'  סוג 

 וי ₪  זיכ
 
 אין

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

 יור רחצה כ

מידות  
 מ()בס"

 --- --- משולב בארון  40/50 --- ---

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

 אין  --- ---   ₪ כוי זי 
 'ה נספח גרא

 
--- --- 

 ור לנטילת ידיים כי 

מידות  
 )בס"מ(

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

 --- --- --- --- א'  --- ג סו 

 --- --- --- --- אין --- זיכוי ₪  

וארגז  להאס
 ( ')בטיפהש

מידות  
 )בס"מ(

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

 --- --- א'  א'  א'  --- ג סו 

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

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

מידות  
 )בס"מ(

--- --- 
 הוראות כל דין לפי 

 ך בהמש ראה
70/170 

 טיה( )אמב
--- --- 

 --- --- סוג 
 משופע ריצוף 

 חת(מקל)

אמבטיה  ) א'
אקרילית או פח  

 ( מצופה אמייל
--- --- 

 --- --- ןאי  --- --- --- זיכוי ₪  

ם  מים קרי ל סוללה
 כיור,ל חמים/

 )ד() ה( מהמשטח

 --- --- פרח/מערבל  פרח/מערבל  פרח  פרח דגם 

 --- --- א'  א'  א'  א'  וג ס

 --- --- 'אה נספח גר נספח ג'ה רא אה נספח ג'ר אין  יכוי ₪  ז

לאמבטיה  סוללה
 )ו(  למים קרים וחמים

 --- --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ 

או  (3רך ד  
 )ו(סוללה

--- --- 

 --- --- א'  --- --- --- סוג 

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

לה למקלחת סול
 )ו(  חמיםלמים קרים ו 

 --- --- דגם

  דרך-רב
 טרפוץ ינ)א

( או 3רך ד  
 (ו)סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א'  --- --- סוג 

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

 שרותי אורחים  מטבח 
 חדר רחצה הורים 

 )מקלחת(
 כללי חדר רחצה
 ה( )אמבטי 

 אחר פסת שרות מר

כביסה  מכונת  יםחיבור מ
 ()ט לניקוזו 

 --- יש  --- --- --- ---

  לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, מייבש כביסהמ  אדים פליטת

 קולת סגירה תריס הגנה ומשכולל 
 --- יש  --- --- --- ---

לחיבור  ם וניקוז, ור למי חיב הכנה
 )ט(מדיח כלים

ההכנה משולבת בניקוז כיור  )
 (המטבח

 --- --- --- --- --- יש 

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

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

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( ב()ימים לחימום דת גזנקו 

 

 : אחרותו  טבלהל תו ערה

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

כיור רחצה  טוחה.נירוסטה, בהתקנה ש/ רץלבחירת הקונה, חומר סילי קוו: ס"מ( 80/46ס"מ או כפולה   40/60 ת במידות)בודד חיור מטבכ (א)

 ילפ תוצרת ס"מ. 40/50-חרס מידות כ: אינטגרלי()באם אינו  כיור רחצה החברה.ר ע"י יבחשספק, /לפי היצרןבמידות  :י(לחני )אינטגרל שו 

  .החלטת החברה תוצרת לפיחרס. מידות ו  ת ידיים:יור נטילכ חברה.בחירת הי החלטת החברה לפ

 תוצרת . 1385עפ"י ת"י  (ליטר 6ל שארוכה ליטר ו 3 ה קצרה שלדחבעל קיבולת ה ) דו כמותי רס,ח/לוקמונוב ארגז שטיפה :ת. מונח: אסלה )ב(

 .צירי נירוסטה עלבד כב פלסטי)מושב(  :כיסוי אסלהלפי החלטת החברה. 

 ומיטת תמיכה  פינותפוליאסטר. מילוי עץ ב מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי 3.5לי בעובי ומר אקרימח תהיה מבטיה:א

 לפחות מצופה אמאייל.  מ"מ 2.5י בפח בעוחילופין מל. מגלווןל מפרופילי ברז

 לניקוז שיפועים עם  2272 י"ת תבדרישו העומד רגמב, דין כל ראותהוב שהנדר פי על מהמידות יפחת  לא המקלחת משטח מקלחת:

 ;המשטח

עזרת ידית  קרים בים/ממים לחי )ויסות י דו כמות רמ בעל מנגנון ק ם מערבל מיקסרל, דגיהיו בציפוי כרום ניק  כל הסוללות למים חמים וקרים )ג( 

וונטית בארץ, ככול קינה הרלישות התבכל דר יםמים חמים העומדל  רותסד 3אחת( יכללו חסכמים, על המוכר להציג לבחירת הקונה מתוך 

 . 1385שישנה, ועומדת בדרישות הת"י 

ס"מ   20ס"מ לפחות ולעומק  25 -ובה כבג הקל, פיי כרום ני בציפו בל,ערפרח/מ : דגם: ח. לקערת מטבם(ל חסכ)כול ה למים קרים/חמיםסולל )ד(

 רץ.ונטית באנה הרלוות התקייש העומדים בכל דרם חמילמים  סדרות 3לבחירת הקונה מתוך  לפחות.

 15ק חות ולעומלפס"מ   15 -רך כ באו פיהניקל, כרום בציפוי ערבל גם: פרח/מ: ד)כולל חסכמים( לכיור/י רחצה, סוללה למים קרים/חמים )ה(

 ץ.למים חמים העומדים בכל דרישות התקינה הרלוונטית באר סדרות 3ונה מתוך ירת הקלבח לפחות,ס"מ 

  ניקל, למים קרים בלבד.וי כרום בציפ, חדגם: פר :ור נטילת ידייםכי 

וכן   טיהבוי האמחתית למיל ת יציאה תללקס מהקיר, הכומים וקרים, מי מים חסוללה ל :באמבטיה :ים()כולל חסכמ סוללה למים קרים/חמים (ו) 

 לפחות ומזלף.  "מס 60צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך   

 מתכוונן, מוט  מתלה כולל צינור שרשורי, ל בציפוי כרום ניקמיקס מהקיר. , דרך( 3אינטרפוץ  -ב דרך )סוללה ר -הקיר מדגם:  :למקלחת  

 טר קות בס"מ וראש מקלח 30מזלף. לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך פחות ומ ל"ס 60ך אנכי באור י ומוביל ופהחלקה טלסק  

 "מ.  ס 15  

 לןרה/קבשיוצגו ע"י החב 1385י ועומדת בדרישות ת"כשאחת לפחות תוצרת הארץ  סדרות 3בחירה מתוך מקלחת, לאמבטיה/וללות הס

 . )ככל שידרש( ניל ירזבווב, לבי חיבור :כוללת להשטיפת אס י /ארגזכיורים ו  התקנת ( ז) 

 .: לבןגוון הקבועות (ח)

 דלוחין או שפכים. בור לקו וחי מים, מים חים: מים קרכוללת סהכבי הכנת חיבור למכונת  (ט)

 מטבח.ערת היבור לביוב, ולסיפון קברז והכנה לחלמדיח כלים כוללת:  הכנה  ( י)
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  נןהי הסופיות  הרי אלו משוערות, המידות אביזר ומצוינות מידות של הכלי בס"מ,ו/או   תקןמו/או   י תברואתישיש בה כלת : בכל משבצדותמי  ( אי)

 החברה. ע"ישנבחרו  היצרן, פק ו/אוהסבהתאם למידות 

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

 . העירונית פקת מהרשתסובטמפרטורה המ : מיםמים קרים (גי)

  חלקהמניעת הל שראליי שעומדים בתקן תעו קבולרכוש  במקרה של שינוי לאחר קבלת החזקה בדירה, יש -צה )אגנית/אמבטיה(עות רחקבו  ( די)

  .R-11 -פחות מ ולא

 דה או הכיור.  שור משטח העבועל מי= קרי ברז הממוקם   פרח קבוע. ראש ברז הנשלף מתוך שרוולנשלף =  ( טו)

  ים, בעזרת ידית אחת. ים /חמלקר  ות מיםסר( = ויס)מיק ערבלמ

 שניהם.  ברז ו/אולפיית  חת ו/אוקלם/קרים, לראש ממים ח)אונטרפוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, של מי דרך-רב

 וכו'(.  וזלחות/פתחי ניק יות )ברזים/מקטנדרט כננים למערכות הקצה הסיש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוז( ט)

, שטח תא המקלחת ן,וחילת החזקה בדירה( כגון ראש מקלחת דמוי "גשם", ללא התאמת קוטר צנרת הדלאחר קב)ל לור לעיינוי מהאמ ש

הניקוז  יבולתם הנפלטת ממפל המים לקהמים, עלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המי ני גלישתהקפי מפומחסום 

 .ברצפה

  ון  כגים שרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקה, יש לנקוט באמצעים מתאימ וככל  לחתקגם למ  בטיה הינושימוש באמוה( הואיל  יז)

  ה.יעת החלקדות למנת המיועקוהדבקת מדב

  כיבוי לאבמקרה של ז יתוק זרימת הגלים מנגנון לנ הכול לל, יש להשתמש בכירייםככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכ (חי)

 ת הבישול. להבה/ו של רצוני

 או במסמך אחר  זהפרט מכר טבלה, במן כך ביו בפועל רק באם צו  תקנ)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יו 

 שצורף להסכם הרכישה(.

 

 ל הבניין(, ברצפה, ם לכלותפיכן ומש )בחלקם יתטני ביוב ולתחי ביקורת לקצנרת ופ: אחר צורך ציה נוספים בדירה, לכלאביזרי אינסטל   3.6.1 

 וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(.   )מיקום י כיבוי,כן מתזיתהאינסטלציה.  סנדמה במיקום וכמות עפ"י החלטתבקירות או בסמוך לתקרה,   

 בין   פיקודבלי גז וכ רת להעברתוצנ מפוצלו ו/א יני מרכזי ניקוז למזגן מציה. י החלטת מהנדס האינסטללפ, מיקוםארון למחלקי מים ב  

 .  למאיידהמיקום המיועד למעבה, עד המיקום המיועד   

 הערה:  

 מוי  דהתקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות דרשו(, יתכן ויחייבו י ש ככל) בוי,וב/מתזי כי בימעבר צנרת מים/ב ורךהצ  

 ,  פהסמוך לקירות ורצבו/או רה תקסמוך לקירות ו ב ,ו "ספסלים"א" ותעמודים או קור"  

 חי פת יתכן וידרשו   ן הבניי ים לגובה בר העו י לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים יש לקחת בחשבון כ ,בנוסף  

 תחזוקה.  כי ה לצרגיש פשראותם ויש לאום לחסביצוע פתחי ביקורת אלו , אין   שיידרקורת, ולכן בדירות בהם בי   

 

תהיה לפי הוראות כל דין. התקנת המערכת  אולצת עות מערכת סולארית משותפת מבאמצים חמים לדירות הספקת מ: יםמ חימום    3.6.2

 .  ימר()טי ים בות גיבוי חשמלי לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחימום המ לר 579י ישות תקן ישראלדרת תהיה בהתאם לרי ולאהס 

זמן )טיימר( הכולל מפסק למנט עזר חשמלי והתקן קוצב עם אית וכולל חימום כת הסולארערוד( המחובר לממכל אגירה )ד יותקןל דירה לכ  

 הפעלה.  ה מניבמאפשר לתכנן מראש את ז 

         ם, ום אחריבאמצעי חימ מיםם היעשה חימו, באמצעות מערכת סולאריתן לא ניתן לספק מים חמים ות כל דישלהם לפי הורא  ותלדיר  

 . זמן לחימום המים )טיימר( התקן קוצבכן ומים בעניינם. הקייעומדים בתקנים  באמצעותם יםשהמים המסופק ובלבד  

עליון   גג או בסמוך להשירות או במקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת : הדוד מיקום ;םליטרי 150: תוליבבק למים חמים( וד)ד מכל אגירה            

    האינסטלציה. מהנדס תכנון לפי 

 .ת כביסהת. מכונ חצה, אמבטיה, מקלח: קערות מטבח ורכליםים חמים למ  חיבור 3.6.3

   אין.  :""דלי ברז    3.6.4

 פי החלטת החברה(.ום ל)מיק: יש ם לדירהמי נה הכנה למו  3.6.5

 . : פלסטידלוחין  האינסטלציה,הנדס לפי תכנון מ ,PPR, S.Pפקסגול, : פלדה מגולוונת, ים חמים וקריםחומר הצינורות: מ 3.6.6

 .סטי: פליםשפכ 
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 הגז   קודתהספקת הגז ועד נ ורממקבדירה ת גז ול צנר, מחיר הדירה יכליש: ה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבחבדיר צנרת גז 3.6.7

   .וכן הכנה למונה גז דירתיהראשית במטבח                     

 : יש. מונה גז לדירההכנה ל 3.6.8

 

 

 (זו  טבלהלאחר  הערות ראה) מתקני חשמל ותקשורת – 5 מס'טבלה  3.7
 

 ון, ראה נספח ג'ר זיכוי לנקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפי מח
 
 
 

 מיקום 

נקודת 
 ר מאו 

 תקרה /קיר
 פסק כולל מ

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
 מוגן מים   

 ע תק בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;ורתנק' תקש
 .פון נק' טל

 דות נקו  3 כ"הס

 אחר/ הערות

 ה לדיר כניסה
 מבואה  או 

1 1 - - - 

 לחצן פעמון+ -
 אינטרקום  -
מפסק תאורה ללובי   -

 . חדר מדרגותקומתי/
 . לוח חשמל דירתי -
לל  תקשורת כו  ון אר -

   . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה ארון  - 

 דיור  חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1  

 מזגן( ל)
1 

וספת  ת  -תריס חשמלי 
ת  הפעלחשמל לנקודת 

)ראה מרפסת   יס.התר
 שמש(. 

 - - - 1 1 ר ו דפרוז

  3על ך מדור באורבפרוז
מ' או בפרוזדור הכולל  

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

 1 מטבח 

6 
אחד מהם  )

ד  כפול, אח
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP    ואחד

מהם מוגן  
דרגה  ב

 רגילה( 

- 
 יד() 1

 )תנור( 
- 

ים, בתי  מיקום השקע 
  יה מעלתקע יהה

העבודה ככול   משטח 
האפשר ובהתאם  

  ח יותקנו נון המטבכלת
רדים  נפ שקעי כח 

 למדיח, לתנור, למקרר 

שינה  חדר
   םהורי 

1 
)כולל מפסק  

  מחליף
 (  למנורה

 

4 
ים ליד  ני )ש

 המיטה( 
- 1 1 

אינטרקום )נק'   -
 שמע/דיבור בלבד( 

    רחצה חדר
 הורים 

 )מקלחת(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

  בית תקע )
 ( לתנור

- 

ראה חדר   -ם ום מי חימ
 אמבטיה. 

והיכן   ןו חלבהעדר 
 , שנדרש 

לאוורור  דה כנה לנקוה
 מכני + מפסק. 

 - 1 1 - 3 1 שינה  י רחד

 ד/"ממ
 ח. שינה

מנורה לפי  
  יותהנח

 רף יקוד העו פ
3 - 1 1 

פיקוד   תקנות לפי 
 העורף

  חדר רחצה
 כללי

 אמבטיה( )

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 ר( לתנו 

- 

נור  תקע לתבית 
תקן קוצב זמן  ה+ מוםחי 

ד  דו הכולל מפסק ל
  יקום עפ"י השמש במ

   התכנון. 
והיכן   בהעדר חלון
 , שנדרש 

ורור  הכנה לנקודה לאו
 מכני + מפסק. 
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 מיקום 

נקודת 
 ר מאו 

 תקרה /קיר
 פסק כולל מ

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
 מוגן מים   

 ע תק בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;ורתנק' תקש
 .פון נק' טל

 דות נקו  3 כ"הס

 אחר/ הערות

 - - - - 1 שירותים

ן והיכן  העדר חלו ב
 שנדרש, 

הכנה לנקודה לאוורור  
 מכני + מפסק. 

 מרפסת שרות 
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 מוגן מים 

 סה, מכונת כבי )
 יסה(יבש כב מי 

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 )מוגן( 

- 
1 
 וגן( )מ

IP44 
- - 

מלי +  חשלל תריס  כו 
מפסק + מנגנון פתיחה  

 ידני. 

 מחסן
)ככל 
 ( דשהוצמ

1 - 1 - - 

  של צריכת החשמל 
  מחסן תחובר לשעוןה

רתי אליו  מל הדי החש
יך המחסן. או  משו

לחילופין שהזנות  
החשמל של כל  

נה  רו למו נים יחובהמחס 
משותף ונפרד  

ד, או  ם בלבלמחסני 
ה נפרד לכל מחסן,  מונ
ר ועפ"י  חלטת המוכלה

 בחירתו. 

 תורסמ
 כביסה 

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 למזגן(

- 
 
- 

 

  לטבלה ואחרותהערות 

 לקה אחת.(, כולל נקודת הדאהיל/ ארמטורה -לא נורה וכיסויר או תקרה )לגבי קיעל  בית נורה = תקרה ר/קי  נקודת מאור (א)

  יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.  ו)שני שקעים א רגיל.זרם חשמל מ מתקן חשמלי הניזוןד לחיבור " בוד= "שקע קע מאור )רגיל(בית ת (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5בכבלים  החיבור יבוצע

יבור הח ספר כל שקע בנפרד(.אחד, נתר בפנל )שני שקעים או יו הניזון מזרם חשמל רגיל כיסוי,שקע בודד עם מים:   מוגן  תקע מאור )רגיל(ת בי   (ג)

 ת. ממ"ר לפחו 1.5לים יבוצע בכב

לכמות  תוספתם אינושר(, המצוינים בסעיף א' של נקודות המאור )בתקרה או קי ר בלבד לאופן ההדלקהותא  ור הדלקה כפולה=נקודת מא (ד)

 ף א'. מצוינות בסעי מאור הה ותנקוד 

 ח".כובהכרח נקודה/ות " ושאינם (,נפרד לי נפרד )כל נק' במעגלגל חשמל גבי מעע/ים" הנמצא/ים ע"שק = בית תקע מעגל נפרד (ה)

 רגת הגנה גבוהה. בדים פרד אך אביזר הקצה מוגן מ בית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נאו אחר=  44PIקע עם דרגות הגנה בית ת (ו)

ים, בין מחשב –ורת דת טלפוניה, נקודת תקש ות נקווד וכוללד )קומפלט( או לחנקודות ביח 3= )מחשב( ץ/תקשורתטלפון חוזיה/טלוי ת נקוד (ז)

רנט. נטאי /יבור הדירה לרשת הטלפוניםללא חאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.  כקליטת שידורי חובה חיבור ל –ה נקודת טלוויזי

 ולל כיסוי.כ 1ול מוד  55א וקופס ההכנה בקירמריכוז התקשורת ועד נקודת  יכהינור וחוט משכלול צרת תנקודת התקשו

 . (עמדת שומר לפי הענייןלדלת כניסה למבנה או לם )יזרי קצה לתקשורת פנכולל אבי ותנקודה/ות מלאום(= ם )אינטרק ן פני נקודת טלפו  (ח)

  מ"מ.  2.5סק נפרד עם כבלים רות ללוח למפבר ישימחו ,מעגל חשמלי נפרדי גב על בית תקע כוח = קודת כחנ (ט)

ות החשמל והתקנים  ם לפי תקנמידירה, יהיו מוגני הנספחים לחוץ   , בחדר האמבטיה ובשטחיהמטבח ורה בחדרקעים, מפסקים ותאש (י)

 שראליים. יה

נקודת ההכנה   ז תקשורת ועדמריכו חשב(ה לנק' תקשורת )מכנה ."שרוול"( וחוט משיכה בלבדבאם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת )"הכנה"=   (יא)

למניעת ספק  . )ספירלי( ט"חום" ולא "תנור לה"מפזר  (,הדייריותקן )באחריות הרחצה ת חדר מעל דלת לתנור חימום נמצאבאם ההכנה בקיר. 

 ם. חימום כוללת שקע מוגן מי ההכנה לתנור כי אמצעי חימום לא מסופקים ע"י החברה. יודגש

יקים/מכבים את אותה/ם  דלאך מביניהם, הנמצאים בריחוק  וי, משני אביזרים נפרדים שוניםלהדלקה/ כיב ניתנותור ה נקודה/ות מא =ליףחמ (יב)

 מאור.  ות/נקודה
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 חוק ודרישות מהנדס החשמל.הבעקבות הנחיות  נק'ום וסוג היק יתכנו שינויים במ (יג)

לכיריים. הנקודה תחובר ישירות  קום המתוכנן תחת למח, מפאזית בארון המטבת תל תותקן נקודתור תלת פאזי= בדירת מגורים הכוללת חיב (יד)

 לוח החשמל הדירתי. והמפסק ב קעחיווט לרבות בית של את כל התכלו . הנקודה2.5/5וט בכבל ל ותחולוח החשמלמפסק תלת פאזי ב

 או במסמך אחר ר זה  ט מכן כך בטבלה, במפריי צו  לעיל יותקנו בפועל רק באםמובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות )

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

   רגות.ה בחדר מדועבת לתאורת לילה קבומנגנון ש .יש :ת מאורו נקוד  :כל קומהב :תיתבואה קומחדר מדרגות/ מ   3.7.1 

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

 כולל כיסוי.  1ודול מ 55א יר וקופסד נקודת ההכנה בקר וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועת תכלול צינוהתקשורודת : נקטלפון חוץ  3.7.2 

 לפי החלטת החברה., או אחר זםזמ :צליל .לחצן ג:פעמון: סו 3.7.3 

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

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

 אין.  :שעון שבת : יש.פחת מפסקי  החשמל. י תכנון מהנדסלפ :וםמיק  

     כולל קוצב זמן. : יש.חשמלי /ששממים,  חשמל לדוד נקודת 3.7.6 

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

 ניסה הראשית בקומת דלת הכלפתיחת  , כולל לחצןדיבורשמע  קום)אינטר .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, אינטרקוםמערכת  3.7.8 

 . נה הורים(שיבחדר  רלשמע ודיבוופומית  ,כניסהה  

 ן. : אינפרדת(זיה נוספת במעגל סגור )י מערכת טלוו  3.7.9 

או   ןלבנייית אנטנת צלחת מרכז.  לחילופין קליטת טלוויזיה רב ערוציתללחיבור לכבלים  נההכ  :טלוויזיהקליטת שידורי הכנה ל 3.7.10 

  . דיוור TV-החובה לשידורי טת קליל םפר בנינילמס

 : יםמיתקנים אחר     3.7.11 

 ש"ע. או רר דירתי "וונטה"או י מחיצוני )משותף( ו/או ע"חויב באוורור מכני לפי תקנות, יבוצע ע"י מפוח חשמלי המ אוורור חלל  -          

 . 3.5לת פתחים סעיף ים בטבגם תריס ראה הפעלת התריס.שמל לי כולל נקודת חס חשמלתרי  -           

 .ארון תקשורת כולל שקע  -          

 . משולב בארון תקשורת וויזיהטל  ארון טלפוניה/ -          

משקולת לסגירה  נה עם כולל תריס הג 4אדים בקוטר "בור צינור פליטת ע ונילמייבש כביסה ומעבר חיצהכנה  –במרפסת השרות   -

   ל.והזנת חשמ            

 ת החשמל הישראלית  לרשחיבור תלת פאזי וים לת תתארכל צריכת החשמל הדירתית. המעקרה ש מערכת לניטור ולב -            

 החשמל המשתנים. זנת תעריפי הותאפשר              

 רת  ידת תקשודד זרם חשמלי, יחב המומתבססת כל רכי ית אשרידת מדידה בלוח החשמל הדירת המערכת תכלול יח              

 ציג אותם בצורה ברורה. ומ נים בצורה מקומיתהנתוד את עבצג דיגיטלי אלחוטי המקבל ומוטי, לשידור אלח             

  צריכת האנרגיה נתוני מ', הצג יציג לפחות את  1.5קום נגיש ובגובה במסה הדירה בסמוך לדלת הכני הצג יותקן בפנים             

 ותם הכספית. ואת עלהמצטברת  ו השוטפת            

 

 : בדירה, מתקני קירור / חימום       . 4          

 ן. אי  :מרכזי  מיני  רתי די  מיזוג אוויר 4.1

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

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

 ;הדירה חלקי

                       המתוכנן המיקום בין הרצפה  במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד שתנחו צנרת של "צמה" תלרבו רשותנדה  התשתיות ביצוע .2

 וצאמ. הכביסה ניקוז מסתורל או הרצפ חסוםלמ המאייד ניקוז 3*  2.5נפרד  מעגל וחכ שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד

 . בפועל כתמערה להתקנת עד ,גבס לוחב סויכי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה

 .יר המסדרוןק על התרמוסטט למיקום עד יידהמא ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת 3.
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 .אוויר יזוגמ נדסמה ידי על ערכתהמ נוןלתכ בהתאם יהיה ההכנות יקוםמ .4

 .עביםהמ / המעבה למיקום סתרומו נעמוצ יקוםמ .5

 רה זה ההכנה תכלול:במקזגן עילי בממ"ד. ה למע הכנוצבאישור פיקוד העורף, תב .6

 לוח החשמל.נקודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מ -

 יסגר במכסה.נור יבדירה. קצה הציפעיל  וץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפה, מנקודה בקיר מחיםמ זצנרת ניקו -

 כנון. "פ התבמקום מוצנע ומוסתר ע ה יהיהקום המעבמי -

 ומר", או שווה ערך."ע יותקן התקן מסוג ורף וד העיק לחילופין ובאישור פ -

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

 

 לכל מיזוג מאפשר אינו ה הדיר  נוןתכ האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל  ל.( לעי6) 4.1בר לאמור בסעיף מע .: איןן מפוצלזגמ 4.2

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/ןמזגל הכנה  בנוסף  וצעתב ,כאמור תאח  מרכזית מיני מערכת צעותבאמ החלקי

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

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

   .: איןזועל בגהפם ר חימו תנו   4.4

 )בחדרי רחצה(.  .מוגן שקע לתכולה חימום לתנור דהנקו תבוצע. : איןנור חימום הפועל בחשמלת  4.5

 . אין: וריםרדיאט  4.6

 ן. אי :קונבקטורים חשמליים  4.7

 . : איןצפתי חימום תת ר  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 סן: , במחירהוי אש ובטיחות בדסידורי כיב * .5

 .: יש)באם נרכש( מחסן ב .רשות הכבאות דרש ע"יייש ככל: הבדיר :ת )ספרינקלרים(טי טומכיבוי אש או  מערכת 5.1  

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

 יש. :"ד(במרחב המוגן )ממ ון סינמערכת  5.3 

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה  6.1 

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

  ;אין)לפרט(:  ניות במקום אחרח                                

 כמצוין בתוכנית המכר. : מיקום פי היתר הבניהל: חניות מספרש, י :ת(ניה לנכים )פרטית/משותפח 6.1.2  

 י  רשמכה הצגת תג ננכה )עם  רהחניה להיתר, תימכר לרוכש די ספח ה המגרש/סביבה/פיתוח ובנתכנית כמסומן בחנייה לנכים              

 . ייר שאינו נכהדירי הבית וגם לד ל כל נכה, בין ובהעדר רוכש   מטעם משרד התחבורה(,                               

 אין. : חניה לא מקורה גמר רצפת 6.1.3  

 . יש: ישניה מהכב גישה לח 6.1.4  

 המכר. ן בתכנית מו: לפי סימיקום  אחת לפחות.: לדירהמספר חניות  6.1.5  

   אין. :הלחני בכניסה  חסוםמ 6.1.6  

    

 פיתוח המגרש  6.2 

 סה כני ילשב תכלול החיצונית הרחבה  .יןיבנכל ל הכניסה למבואת עד מהרחוב יתחיצונ  כניסה תרחב תתוכנן המגרש םתחוב     6.2.1                    

 .ותלפח ר"מ 20 לש טחבש ידולצ מלווה גינון בעל רומוא, ]לבנין הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף     

 .הניתן בעל גוון בהיר ככלהריצוף יהיה  ית/משתלבות/ אבן טבעם בניטון/ גרנוליט/ אספלט/ א: בחומר גמר :מדרגות/שבילים 6.2.2  

 .,בעיתאבן טספלט/ אבנים משתלבות/ : אגמרחומר  .ש: ישטחים מרוצפיםמ 6.2.3   

 ם בהתאם חסכוני במיגינון  )על פי תוכנית אדריכל הפיתוח( .יש  :צמחיהת(. כנית  מצורפסימון בת )על פי .שי :תפתחצר משו  6.2.4  
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   להנחיות משרד החקלאות.                                

ה  ולא צמחיים בלבד )לא עצים ד ם רדותילת צמחיה בעלת שורשיותרת שת בטון מ מעל תקר )כולה(. מעל תקרות בטון. חצר,

   .יםש עמוקת שור

 ראש מערכת ממוחשב. יש. כולל: משותפת שקיהרשת ה 6.2.5  

 טח לש ונהה( הכולה/חלקכומעל תקרה לפי תוכנית המכר )חצר,  :ציאה לחצר מחדרי   ;יש: הגן  ות/צמודה לדירר, חצ 6.2.6  

 יה.  כת השקוללא מערלא מגונן     

 ( יעשה ע"י הרוכש בעת מים משולי הבניין  תות )להרחקטי ניקוז פני הקרקע בחצרות פר יפועי : סידור שערהה   

 . סידור הגינה הפרטית    

 , '(שוחות וכו צנרת, מרזב/ים,)ול , חלחםביוב ומיגישמה/ות, גז,  יתכן: גן  תו / לדירצר הצמודה בחת, פירוט מערכות משותפו  6.2.7  

  (.מכרה ושלא בהכרח יוצג בתוכנית ןיהעני  )הכל לפי בויכי קשורת,תשמל, ח   

  מ"ר. 7-לא פחות מיש, בשטח  :גן ות /לדיר צר הצמודה משטח מרוצף בח 6.2.8  

 ר הבניה ודרישת הרשויות.  לפי הית  :חומר: שגרהמ ות של/גדר בחזית 6.2.9  

 . הת החברלפי קביעו  הפיתוח המאושרתלפי תוכנית  ממוצע בגובה   

   .יןא(: בחלקה קומה פתוחהולשת )ים מפ קומת עמוד 6.2.10  

 

 רכות משותפותמע .7

 ערכת גז: מ 7.1 

מיקום המתואר בתוכנית המגרש או עם חברת הגז, וב וםבתא  קרקעי-צובר גז תת צעותבאמ סידור מרכזי :כנה לאספקת גזה    7.1.1  

  הגז ותחזוקתה.  צנרת להנחתת הנאה וזיק נהנתורך תי במידת הצ המקומית. הרשות עפ"י דרישות וניין אהב

 עלות חברת הגז.בב הינם ,כאמורהגז  צוברכי ת זאמובהר ב   

 ;יש: מרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : יקוםמ: יש. תוך הדירהב גז צנרת אספקת 7.1.3  

 

 :שדורים לכיבוי אסי  7.2 

 יחות. בטרשות הכיבוי והנחיות יועץ הע"י  ככל שידרש :גותדרי מדר לחץ בחלהפעלת  מערכת 7.2.1  

 .חותיבוי והנחיות יועץ הבטיע"י דרישות רשות הכ ככל שידרש: םבמבואות/פרוזדורי שן מערכת ליניקת ע 7.2.2  

 ת.הבטיחו ות יועץ שות הכיבוי והנחי . לפי דרישות ריש :ם(מתזים )ספרינקלרי  –בוי אוטומטית מערכת כי  7.2.3  

 ות יועץ הבטיחות. ת רשות הכיבוי והנחי ולפי דריש . : ישות ארגזי כיבוי ותכולתן י לרבעמדות כיבו  7.2.4  

  יחות.בטץ השות הכיבוי והנחיות יועע"י ר ככל שידרש :גלאי עשן  7.2.5  

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

 שות רשות הכבאות.י ת לפי דרמו מיקום וכ  פרטיים, או               

 

 יש. : ניוניםבחאוורור מאולץ  7.3 

 אין. : ות()להזנת הדיר ויר מרכזיתמערכת מיזוג או  7.4 

 . ןאי :יםמיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירמערכת  7.5 

             ניסהכה דלת ידל הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תתיבו :מיקום שגוי.  לדואר 1הבית, לוועד  1לכל דירה,  :דוארתיבות  7.6 

 .  816 י"ות ובנייה  כנוןת תקנות לפי ניוםמי אלו חזית בעלות ויהיו יניםהבניבמקבץ אחד לכל או  , בנייןל כל                     

 : חריםקנים אמית 7.7 

 ן ולטובת בניינים י בבני ריםיי חדר/ים לשימוש כלל הד פים(,משות בחלקיםתאורה ) מערכות ר מים,מים, מאג סניקה ומשאבות ת מערכו  

 ים והיועצים. ננ מתכלפי תוכנית ה וכמות: וםמיק  .וכו' ם סמוכים לטובת הבנייןסמוכים, או בבנייני  
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 חיבור המבנה למערכות תשתית  .8

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

 יש.  :ב מרכזי ו יבור לביח 8.2  

 ה. לא כולל התקנת מוניש.  ;בהתאם להוראות חברת החשמל ,חשמלחיבור הבניין לרשת ה 8.3  

 . הטלפוניםה לחב' ר הדירחיבוולל כקשה להיתר(: לא כנון והבניה )בתנות ה בהתאם לתק :הבניין לרשת הטלפוניםהכנה לחיבור  8.4  

   (.3.7.10 )ראה גם סעיף  הכנה בלבד .אין: (נטראינט/הזי וי )טלו ור הבניין לרשת תקשורת חיב 8.5  

 צועם בפועל ות שביעבוד במחיר הרכישה.  כלוליםגישה, ים, ניקוז, דרכי מכות  : כביש, מדרכה, קירותרשפיתוח כללי הגובל במג 8.6  

 חברה.חריות הינם באמקומית איעשה ע"י הרשות ה  

  מכלים ניידים.: לאצירת אשפהן/ים מתק 8.7 

 . מיתהרשות המקו ע"י: שפהאפינוי   

 

 רכוש משותף  .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 המכר.פים בתוכנית באם סומנו כמשות :םתפי מקומות חניה משו     9.1.1   

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

  רה.חבהלפי החלטת : צמודים לדירותאינם מחסנים ש 9.1.3   

    מ"ר. 20-מ ותפח : לא3,4,5בבניינים  "ר.מ 14-לא פחות מ: 1,2בבניינים ח: בשט .: ישקומת כניסהמבואה )לובי( ב 9.1.4   

 יש.  : מבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

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

 . 2למסחר:  ן(.)בכל בניי 1 מגורים:ל :מעליותר  מספ: יש; תי מעל: יש; מעלית פיר 9.1.7   

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

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

 אין.  :תףמשו חדר דודים  9.1.10   

 ש רשות מוסמכת  אחר שתדרו וכל מיתקן,  מערכות סולאריות :ן( כגו פותותשמ ו/אוכות טכניות )פרטיות ש מער: יקנים על הגגמית 9.1.11  

 . על פי כל הדין   

 . ; יששטח ללא גינון  .: ישבתחומי המגרשח פתו ושטח  חצר 9.1.12   

 ה רים טכניים, מרכז מחזור אשפוחד תות לרבות תקשור כרי מערחד: תףרכוש משו ם של הבית שהינם ם וחלקים נוספי מיתקני  9.1.13   

  מכר. ה מסומנים כרכוש משותף בתוכניותהים אחרים במפרט זה, כמפורט בפרק י אשפה ונומתק    

 

 ם מהרכוש המשותף: שאין להוציא  (מיםיים קבא) חלק/ים 9.2 

 , )מילוט(.מדרגותי /חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 משותפת.לחניה  גישה 9.2.3   

 י בקומת כניסה. לוב 9.2.4  

 קומתי. י לוב 9.2.5  

 על הגג. המשותפים() ניםגות אל המיתקנים השו גישה מחדר מדר 9.2.6  

 נות.כו ר מגישה מחדר מדרגות אל חד 9.2.7  

 . ים()משותפ טכני/יםדר/ים ה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחגיש 9.2.8  

 .גגעל ה משותפים יתקניםל ידי מ תפוס עה –הגג  חלק 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

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

 וגדרו ע"י החברה כרכוש משותף. ככל שיים וחלקים ניטכ עט חניות פרטיות, חדריםקומות חניון למ: חלק אחר 9.2.12  
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 ת משותף בי  9.3 

 או בבית   ף בית משותב וק המכר דירות(, המוכר דירהח –ן )להל 1974 – ד"(, התשל)דירותוק המכר לח 6בהתאם לסעיף  )א(  

 המצוי  של התקנון   הוראהה משנלהחיל על הבית מבטל או והתקנון שחל על הבית או שבדעתו   ד להירשם כבית משותף המיוע    

 ן; ואלה העניינים:עניי  אותו פרטים על המכר זהרף לחורט או לצ, חייב לכלול במפם המנויים להלןענייניהמתייחסת לעניין מן ה    

 הרכוש המשותף;מצאת חלק הו (1)    

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

 ם המחויבים בקשר אליו; המשותף ובשירותי  יתהב  שיעור ההשתתפות בהוצאות (3)   

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

 ות; רהמכר די וק)א( לח3ו בדרך האמור בסעיף ון בצר שקבע שר השיכניין אחכל ע (5)   

 יב המכר, כמי שהתחי  זהבחו( יראוהו, על אף האמור מהעניינים המנויים בסעיף  קטן )אמסר פרטים על עניין מוכר שלא  )ב(  

   על הבית  המשותף.ו עניין יחולו בי אות שהוראות התקנון המצוי לג    

 

 לדירה:  הצמודברכוש המשותף  של החלקיעורו ש 9.4

 של כל  לשטח ( 5רט במפרט מכר זה פרק א' סעיף ה ואופן חישובה כמפון שטח הדירה )כהגדרתיליחס שב שריהיה קרוב ככל האפ 

 דעת  שיקול ידרש לפיכפי שי ת המשותף,שור ברישום הביאחר הקף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט , זאת בכפובבנייןר דיויחידות ה  

 חו בחשבון השטחים רכוש המשותף לא יילקה של כל דירה בבית בקחישוב חלב דרש על ידי כל רשות מוסמכת.י שיימוכר ו/או כפה  

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

 

 :דרי קבלת החלטות בדבר ניהול הביתס 9.5

 . 1969 -שכ"טבחוק המקרקעין התה על פי הקבוע יהי 

 

 :ליו אים בקשר יבהבית המשותף ובשירותים המחוצאות ר ההשתתפות בהו שיעו  9.6

 הבית המשותף. ם ישו תאם לתקנון שירשם, עם ראם לדרישות הרשויות המוסמכות ובההמכר ו/או בהתהסכם  בהתאם להוראות 

 

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

 ם בתוכניות המצ"ב  ישר מסומנ א מהרכוש המשותף השטחים הבאים וצאוי, בהסכםין זה ור בעניע מהאמבלי לגרומ      

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

 של החברה. קביעתהויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי ם מהרכוש המשותף  אימוצות החניה שבתחום המגרש עמד .א

השטחים  . וכן כלרהת המשותף לפי קביעתה של החבשבבי  ויוצמדו לדירותהמשותף הרכוש יוצאו מ המרתף  סנים בקומתהמח .ב

 כרו עד מועד רישום הבית המשותף. ש המשותף ואשר לא נמשהוצאו מהרכו

 לעיל(.   9.2.10ור בסעיף אמק כמרפסות וגגות )למעט החל .ג

  .משותף מוצא מהרכוש ה חדר השנאים  .ד

  .וכרתמבבעלות הש יוצמדו החניות והמחסנים לתארות, או המחסנים לדיניות ו/החכל  א יוצמדוום הבית המשותף ל ככל שבעת ריש .ה

 

 

 _________ ___    ____________   _______ ___________ 

 חברה ה/חתימת המוכר     ריךתא          תימת הקונה ח         

 

 נספחים
 

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

 אות זיכויים. טבל  נספח ג' 
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 עלי הדירות נציגות בים שיועברו לקונה ולנוספמכים מס – 'נספח א 

 

 רפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:ת אלו יצותוכניו 10.1  

 דירה. השל  )חיצוניות(ר ומידות כלליות ל כל חדידות שמהכוללת  1:50 -לא קטן מ  בקנה מידהדירה כנית הת 10.1.1   

 בקומה.  המשותף ש הכוללת סימון הרכו 1:100 -ן מקטמה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא ותכנית הק  10.1.2   

 . בקומהותף ש המשן הרכוכוללת סימוה 1:100 -ית בקנה מידה לא קטן מומה טיפוס תכנית ק  10.1.3   

 ון הרכוש המשותף  מהכוללת סי 1:100 -ידה לא קטן מרתף בקנה ממפולשות; קומות מקומות  כניסה/ות קומת תכני 10.1.4   

 . 1:200ום מוקטן לקנה מידה בציל צרף ; תכניות אלו ניתן למדיםם מוצייושטחים דירת    

 . 1:100 -טן מתכנית קומת גג בקנה מידה לא ק 10.1.5   

משותפת   חצרכוללת סימון ה 1:250יתר בניה בקנה מידה בלת הלקקומית לרשות הממגרש כפי שהוגשה תכנית ה 10.1.6   

 צמודות.  וגינות

 

 לכל דין לרבות על פי בהתאםסור ת ולחומרי הגימור, שיש למורככל המעל ושימוש אות תחזוקההור ינתנוי  בעת מסירת הדירה 10.2  

 עניין: כר דירות בחוק המ   

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

 מיזוג אוויר,   רכותמעת, חומערכות בטיהמותקנות בדירה לרבות  השירות תחזוקה מונעת של מערכותתחזוקה כוללת ו )ב(   

 קטרומכניות וכיוצא באלה.ערכות אלמ   

 . נדרשותפתיות, אם  רות ואפיון ביקורות שוטפות ותקו תדי )ג(   

 ר. שספק ומספר טלפון ליצירת קיצרן/תקנים בדירה, לרבות שמות מו ערכות היוד ומיות של צטכני ותעודות אחר מפרט  )ד(   

 

 וחומרי הגימור של   ל המערכותשתכנית והוראות תחזוקה  ( 1) בבנייןה מסרת הדירה הראשונלו נ אשר   רההמוכר ימסור לרוכש די 10.3  

 : ענייןבר דירות  המכפי חוק  ות עלל דין לרבאם לכור בהתש חובה למסהבניין שי  

 רכיבי הבניין על גימורם.  פעולות שוטפות לתחזוקת כל ()א   

   כות מיזוגערכות בטיחות, מעליות, מערמלרבות  רות המותקנות בבנייןהשי ערכותמ  תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של (ב)   

 באלה.וצא ות וכיאוויר, מערכות אלקטרו מכני    

 דרשות. אם נ ת,קופתיווטפות ותאפיון ביקורות שותדירות  ()ג   

 לפון ליצירת קשר. פר טק ומסספותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ מודות אחריות של ציוד ומערכות המפרט טכני ותע )ד(  

 יה. מיליפקספר ומס ת והפיתוח לרבות מספר טלפוןן, המערכומת צוות המתכננים של הבניי רשי )ה(   

 תקשורת, מערכות בטיחות  חשמל ואינסטלציה סניטרית,  בלבד שלות ותפ רכות המש( למעAS MADEות )תכניות עד )ו(   

 ר  ולפיה על רוכש הדירה האמו חיה בכתבלמסמכים האמורים הנ יצרף מוכר ה כות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.רומע   

 יה.ונה( מיד עם מינואשונה שתמת )הרהדירו עה של בעליור אותם לנציגות הזמנית או הקבולמס   

 

 

 חברה  או הל, ירעיל 10.3ומרי הגימור כמפורט בסעיף חת והוראות תחזוקה של המערכות ו לקבל לידיו התוכניו הראשון ב הרוכשסר  (1)  

 על  ל )באם תפניהו  או חב'ות הבית ו/זמן לרוכש/ים אחרים לרבות נציג  מוסרם בכלשות כן. החברה תהא רשאית לחובתה לעב כעמדה       

 (. בבניין      
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 הערות כלליות ואזהרות   –ח ב' נספ

 כלליות למבנה ולדירה  הערות 

 

   .,הבניה והתקן הישראליון והתכנ ותים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנרהמוצ כל .1

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

  אנטנות  ומיתקני( מ"אק) משותפת הלקליט  אנטנות ימיתקנ: 799 י"ת,  ישראלי קןת לפי, החובה שידורי תלקליט  לאנטנות מיתקן יותקן  נייןבב .3

 (.א"אק) אינדיווידואלית ליטהלק

 שבכל המבטיח חרא הסדר קיים אם החובה דורישי  קליטתל לאנטנות מיתקן קנתהת מחובת רההחבאת  לפטור רשאיתמית המקו ועדהוה .4

לעומק   מתאימהה צמחיה רק  וללשת יש  בנויות תקרות למע הממוקמות ינותגבו חצרותב .תשלום בלא  חובה ורישיד לקלוט ניתן יהיה דירה

  יכוסו כאמור ג, גז וכו'יזוקשורת, ממים, ביוב, חשמל, ת כגון: כותערמ  האיטום בשכבות פגיעה למניעת,  (ס"מ-----המתוכנן של אדמת הגן )

 . הן עוברותו/או גובה החלל בהן ת ה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורבתקרה קל

)ברזל( ם וכן התחמצנות מינרלי  ,"עיניים" ,םבדלי מרקם, גוון, גידיכגון: ה יתכנו תופעות טבעיותלתקנים,  בכפוף ויפוי וח  ריצוף באבן טבעית, ב .5

 .קצועל בכפוף לדרישות ולכללי המהכ חלודהמוי ת בכתמים דותבטאמה

לים לא יבוצע קיטום פינות שיפו ת ו/אופוי קירובחי. ם הישראלייםדרש בתקני במידות לא פחות מהנ ת(פוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגובחי .6

 .ונגים()גר

, כבלים, לצורך מערכות שמל, בזקאו המגרש, לחברת הח/וי המבנה ומם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחאלמניעת ספק יודגש כי ב .7

ובזכות  שה, כןרך גילצו ןי קני הבנילרבות שימוש במת שה חופשיתונה מתחייב לאפשר גיהקין ו/או בניינים אחרים סמוכים, משות הבניהמש

 ם אלו. יגין שטחשלום מיסי ועד בית בתפטורים מו עבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אל מבשטח/ים לרבות רצועות הקרקע ל השימוש והטיפול

 ות או סגורות. יזות פתוחיפים או רעילים, בארחרדירתיים חומרים הפולטים ריחות  ן במחסניםחל איסור חמור לאחס .8

 נמסרה הדירה לקונה.  ה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרםבדיר עבודות יבוצעו לא .9

.  לל הבנייןי צנרת ואוורור, המשרתים כות ומעברתקרות מונמכות, קור   וכול שיהי י  רכשו ע"י הדייריםשי  כל שקיימים(,כ)  במחסנים .10

 .בתפקודבשימוש וובאופן שלא יפגע  נים בלבדונפרד למחס ש המשותף כוהזנת החשמל למחסנים תעשה  מהר

אך לא   רעהפליצור ה  יםתליית כביסה, מקטינים החלל ועלול  מיזוג האוויר באם יותקנו באזורשל דוד המים החמים ויח'    מםקומי  .11

 רט.קבוע במפפחות מן ה

 עומדת בדרישותהם ת הרעש שלק ביחידות עיבוי שרמר  ג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימושרכות מיזובאם יסופקו ויותקנו מע .12

 עים. ומפג לרעשיםהתקנות 

  "י הקונהזרים כלשהם שיובאו עיים או אביטפר כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין,  קזיות כלשהי לאובדן, מחסור או נהמוכר לא יהיה אחראי אחר .13

  פריטיםה,עבודה רים ו/או ביצוע הלטיב החומריות בגין אלה כולל אחכל ה ,קנתם בדירה ובין לאחר מכןן לפני התלדירה או לבניין, וזאת בי

 הקונה בלבד.יזרים והתוספות הנ"ל תחול על והאב

מנת  דירה לרשות הקונה וזאת על העמדת ה השנים הראשונות מעת  שחות בשלולפהמוגן, באופן תכוף  לאוורר המרחב  כי יש חשוב להדגיש .14

 .מרחב המוגןשוי השמהם עת הבטון דמה והנמצא בקירוק מבטן האאגרגטים )חצץ(, המופב אלהימצשרידי גז ראדון אשר עלול לסלק 

  ניםמחס יות, גינות, חנ יים, כגון ט שטחים פרב ות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברותאו צנרת או מערכות אחרות המשר  יתכנו שוחות ביוב .15

 פרויקט. ה יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועציומיקומן  ומרפסות פרטיות, מספרן

השייכים לכלל  ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, עוברות צנרות )מים, ביוב,כן וה, יתו החניהמחסן א  אודירה, ה תלתקר  ות ובסמוךקיר ברצפה, .16

 .  םם משותפיקיהבניין, ומהווים חל

 וף זה.לגרום לשקיעות בריצ יםוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולנסיעה המרילים, מעברים ואפילו דרכי ים על שבברכבים כבדנסיעה  .17

 ות הרוכש לא תיפגענה. י ובכל מקרה זכו אישור הרשויות. קומם בהתאם לצרכי התכנון ו/אוה ומיהחניי  ר מקומותכנו שינויים במספית .18

 . למרתפי חניה תת קרקעיים)גפ"מ(, מונעים בגז פחמימני הלרכבים  סהאסורה הכני .19

 ם. רתף/יפים במאו משות בשטחים פרטיים (,מני )גפ"מבגז פחמיתקן המופעל מ יסור חמור להתקין ו/או לאחסן כלנוסף חל אב .20

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

-עיל"( לבין  המפרט ל"ההוראות )להלן:ן ו/או המכרז די בין הוראות החוזה ו/או הוראות ה של סתירה כמו כן, במקרה  ף לכל דין.ו, בכפפחהנס

 ראות. נה ההותגבר
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   זיכויים טבלאות   –' גנספח 

 

 ים י ריכוז טבלאות זיכו

 
 וחדות רות מיהע

   08.12.2016 - 10הדורה וי והשיכון, מחיר למשתכן משרד הבינ במפרט המחייב של מם הנדרשירק ו  אלו הינם אך ריכוז זיכויים .1

 .  כוללים מע"מאינם לעיל ים המחירים הנקוב  .2

 :  מקרא

 יחידה.   -יח'

 רובע.  מטר מ  -רמ"

  מטר אורך.   -מ"א

 ן+ חומר שחור+ עבודה.  חומר לב  -קומפלט

 יט אחד בודד.  פר  -יטפר

 

 תכולה א נוש
 י לזיכויללערך כ 

  כולל מע"מ 

 בח ארון מט
ובה  חיפוי בג  , משטח העבודה,עצמו המטבח  ארון 

לה למים חמים  ס"מ לכל אורך המשטח, סול  60
 ט זה ר הכול כמוגדר במפ יור מטבח,וקרים וכ

 מ"א ₪  1,000

 סוללות למים 
 קלחת י רחצה: כיור, אמבטיה, ומסוללות למים בחדר 

 ירה(לפי הקיים בפועל הד )
 דה  חי₪ לי 200

 חידה ₪ לי 75 --- ת טלפון נקוד 

 ת תקע בי
מוגן מים ולא   משותף )לאקע רגיל במעגל בית ת

 מעגל נפרד / כח(. 
 ₪ ליחידה  125

 יסה דלת כנ
 ת שירות למרפס

 בד. דלת בלן כנף ה י זיכוי בג
 חובה לבצע משקוף בפתח. 

 יחידה ₪ ל 750

 

 
 

 : תקשורתהחשמל/לטבלאות ות  הער
 .(, במפרט המכר 5טבלה  ) 3.7עיף ס ות כלליות לאחר.ראה הער1
 כויים לפני ביצוע.יחסים לזימתי  חשמל/תקשורת חירוןר המ. מחי 2
 

 
 


