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 א.פ.י נתיב פיתוח נדל"ן בע"מ
 שם החברה 

 

 
 01.08.2021תאריך עדכון:                                                                                    28.11.18  – 14משהב"ש מהדורה 

 ים  קריתלכיש,  שם האתר 

  
 חדרים  4 מס' חדרים

  

 קומות מס'
 . 2-7 :2בבניין 

 .2-8 : 4,6בבניין 

  

 דירות מס' 

 4,5,9,10 :2,4,6ם בבנייני

14,15,19,20,24,25,29 . 

 .34,35 :4,6בבניינים 

  
 2,4,6 בניינים מס' 
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 תוכן עניינים 
 

 פרטי זיהוי   פרק א. 
 

 . (1.1-1.2) כתובת המבנה ומיקום המגרש  : 1סעיף 
 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף 
 בבניין, מחסן וחניה. מיקום הדירה  : 3סעיף 
 אור הדירה. ית   :4סעיף 
 חישוב שטחה. שטח הדירה ואופן   :5סעיף 
 . (6.1-6.7ואופן חישובם ) , המשמשים את הדירה באופן בלעדי לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים     :6סעיף 

 ג(.-)א סטיות קבילות   :7 ףיעס
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.    :8סעיף 
 מהנדס אחראי לתכנון השלד. פרטי    :9סעיף 

 

 ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה יאור הבנית פרק ב'. 
 

 . (1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה )  אורית   :1סעיף 
 . (2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף 

 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים. ית   :3 ףיעס
 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 הצמודים לה.   ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2)טבלה  :3.2 סעיף
 (. 3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה ) :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 
 . םייסר ותרשימת דלתות, חלונות   ,(3)טבלה  :3.5סעיף 
 (. 3.6.1-3.6.8) ואביזרי אינסטלציה נוספים  ,ברזים( מתקני תברואה )כלים,  ,(4)טבלה  :3.6סעיף 
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת )  ,(5)טבלה  :3.7סעיף 

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

 . פיתוח ושונות ודותב ע  :6ף סעי
 (. 6.1.1-6.1.6חניה ) :6.1סעיף 
 (. 6.2.1-6.2.8פיתוח המגרש )  :6.2סעיף 

 . מערכות משותפות  :7סעיף 
 (. 7.1.1-.7.1.3מערכות גז ) :7.1סעיף 
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש ) :7.2סעיף 
 חניה.   תפיץ במר ולאוורור מא :7.3סעיף 
 ית. זכר מ ר יאו מערכת מזוג  :7.4סעיף 
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים. 7.5סעיף 
 אר. דו תיבות  :7.6סעיף 
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף 

 (. 8.1-8.7חיבור המבנה למערכות תשתית )  :8סעיף 
 . רכוש משותף   :9סעיף 

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית  :9.1סעיף 
 ( 9.2.1-9.2.12מהרכוש המשותף ) יאםצוה לן  ישא חלקים   :9.2סעיף 
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף 
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4 סעיף
 הבית.   החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף 
 רותים המחייבים בקשר אליו. י שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובש :9.6סעיף 
 ים המוצאים מהרכוש המשותף. קלח ה :9.7סעיף 

 

 נספחים
 

 ציגות הבית המשותף. מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנ נספח א' 

 הערות כלליות.   נספח ב' 

 נספח ג'    טבלת זיכויים.
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 חדרים  4 מס' חדרים:  לכיש, קרית ים  שם האתר: 

 ___ : מס'  קומה   

 ___ דירה מס':   

 ___ מחסן מס':   

 ___ מס':   חניה  

 ___ מס':  בניין  

 הסימון בירוק הוא פנימי להמשך פיצול המפרט 
 

 "מפרט מכר" 

 1974  – ד וק המכר )דירות(, התשל" לפי ח 

 2015-ה , ותיקון התשע" 2008   –)תיקון התשס"ח 

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ( "החברה"או  "המוכר/ת")להלן     בע"מ.  א.פ.י נתיב פיתוח נדל"ן:  וזה בין חל פחסנ

                                             ת.ז        :  לבין 

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

 

       מתאריך:

 

 

 פרטי זיהוי     א.
 

   הרשות המקומית בהמשך. י"ע  עבק י :ומס' בית  רחוב  קרית ים.: ישוב .1   

 ; 100,101  :יםמגרש  ,43,203,204,197,198,199,200,57,5540,39,55,42,59,58 :מס' ותחלק  . 10424 גוש מס': 1.1 

 . 352-0427252החלה במקום:  תכניתה  1.2

 

 רשות מקרקעי ישראל )ר.מ.י(.  :קרקעזכויות בה תבעל .2  

 .חכירה :הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .מקרקעי ישראל רשות :מחכירה םש  12.

 . ___: תחילת תקופת החכירה    ___ תקופת החכירה:  2.2

 

 ( "הדירה")להלן  דירה מס' וקומה: .3

 

המשמש גם   ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן שינה,  חדר, ופינת ארונות חדר שינה הורים ,מטבח, ופינת אוכל חדר דיור כניסה, בדירה: .4

 .)יציאה מחדר דיור( מרפסת שירות, מרפסת שמש חדר רחצה הורים )מקלחת(, ,(אמבטיה) כללי רחצה חדר ,רדו זרו, פכחדר שינה(
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   שטח הדירה .5

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

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

   –ניין זה על

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

 דירה או תוכנית אחרת.לבין  בקומה או בינה

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

 פני הקיר יכללו את החיפוי.בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר –" חיצוניים של קיר חוץ ה ו י נפ" (2)

 סכום שטחי כל המפלסים בדירה.מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה  כלבדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי  (ב)

 המשטחים המשופעים והאופקיים;  של כל  יק פאוהל חת בלבד לפי ההיטשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)

 המדרגות. ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט

  1970 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל קנות התכנון והבניה ואם לנדרש בתבחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.   –)להלן 

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיף ותף הצמוד לדירהוש המשכרב לקחה שיעורו של (ה)

 

 :פן בלעדי פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באו  .6

 דמוי תקרה   ]קירוי הכוונה למשטח מלאשמש מקורה המתוכה מרפסת  .מ"ר _______  :(1) שמש בשטח תמרפס 6.1

 . מ"ר _______: בשטח, אחת מעל בלבד[  מהקו אמצנה )לא פרגולה( 

  החניהמון מקום כנית שטחי החניה עם סי )יש לצרף ת כמצוין בתכנית המכר.: מס' לא מקורהמקורה/ מקורה חלקית/ חניה  6.2

 המוצמדת(; 

 (; דמצוהמ סן ת המחסנים עם סימון מיקום המח)יש לצרף תכני  ._______ מ"ר :(2))ככל שהוצמד(  בשטחדירתי מחסן  6.3

 .אין :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4

 אין.  ח:בשטמוצמד לדירה גג  6.5

 אין. :(4)חצר מוצמדת בשטח   6.6

 )ראה תכנית החצר המוצמדת לרבות שבילים ורחבה/ות מרוצפות ואחר'(;  . ___ מ"ר___: (4)חצר מוצמדת בשטחבדירות גן:  6.6

 .  שטח(ו)מהות  ופן בלעדי יש לפרטםם את הדירה באי שמשמ ו א נוספים המוצמדים חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7

 ממפלס רצפת הדירה(.  ךמונ היה י)יתכן ומפלס רצפת המסתור מסומן בתוכנית המכר. כל שכ )ככל שמתוכנן(: מסתור כביסה

  

 הערות לחישובי השטחים: 

 הנוצר על ידי הקווים  עלוצמהך מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתות לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1

  של קירות הדירה הגובליםהבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים ים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר

 במרפסת.

הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי 

 שיש בה כדי להשפיע על  להוהן מחוצה  הקרקע ת לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחוםניין יחסי בב הומקמיל

 . שיפת המרפסת לשמשח

בינו לבין חלק של דירה  המחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר , הוא השטח הכלוא בין קירות המחס חסן שטחו של מ .2

 יכלל שטח הקיר במלואו. יהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף  הרוחב של חצית למ  תתחמש רק השטח אחרת ייכלל

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעוביתוספת שטח תיאורטי ץ של המרתף ב, הוא השטח הכלוא בין קירות החושטחו של מרתף .3

כאשר קיר   ;הרוחב של הקיר תיצחלמ חתייכלל רק השטח שמתריד בינו לבין חלק של דירה אחרת כאשר קיר המרתף מפ

  ייכלל שטח הקיר במלואו.המרתף גובל בשטח משותף 

המופיע במפרט   חצר בין שטח ה  5%ה בשיעור של עד י י, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סט כולל חצרשטחה של  .4

 המכר לבין השטח למעשה.
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 סטיות קבילות: .7

 זה: יראו אותן כסטייה ממפרט  אלות וילהמפורטות להלן הן סטיות קבהסטיות 

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

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף 

  שהזרים במפרט ומידות האבזרים למעבין מידות האב 5%ד סטייה בשיעור של ע ב()

     

8. 
 לארי שטרנשיין אדריכלים בע"מ.  שם עורך הבקשה להיתר )"להלן "האדריכל"(:

 
 בנין האולפנים. נווה אילן,  קריית התקשורת  : כתובת 4512520-077 פקס: 8780157-02 טלפון: 

 
 office@ls-arch.co.il :דוא"ל

 
 

9. 
 מהנדסים בע"מ.  אילן בן דוד   מהנדס"(:לד )להלן "ההשן ו כנלתשם האחראי 

 
 , בני ברק.16רחוב בר כוכבא  כתובת:  7003454-077 פקס: 4007323-077 טלפון: 

 
 office@engilan.co.il   :דוא"ל

 

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה  ב. 

הבניין או  חזית  בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותא ותר דיל וכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית שמה    *

 . תף שטחים ברכוש המשו

 . התקן הישראלי מוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישותכל ה *

 

 תיאור הבניין .1

 .  101 רשמגב  3,4,5,6ובניינים  100במגרש   1,2מס'  ניםי ניהנמצא באחד משני המתחמים שבונה החברה . בבניין מגורים  1.1

 קומות מגורים.  6ועוד  למגורים ומסחר כולל קומת קרקעובניין "גבוה"  :1מס'  ן בניי

 .פתוח דו מפלסיבנוי וכן חניון  קומות מגורים  18ועוד מרתף, קומת קרקע כולל קומת ובניין "רב קומות"  :2מס' בניין 

 מגורים. קומות  8סחר ועוד ומם מגורילע כולל קומת קרקו (5לבניין  קהנוש)וה" גב"ן בניי  :3בניין מס' 

וכן חניון פתוח בנוי דו   קומות מגורים 17קומת קרקע ועוד קומת מרתף, כולל ו ,"רב קומות" הוא בנייןכל   :4,6מס'  ניםבניי 

 .6 -ו 4מפלסי, ברצף בין הבניינים 

 רים. גומ ותקומ 8כולל קומת קרקע ועוד ו (3ין ניבל  הנושק)בניין "גבוה"  :5בניין מס' 

כבית משותף אחד מורכב ו/או רב אגפי, חלק ו/או כולם, ם או במקביל לפי החלטת החברה וירשמו ינים ייבנו בשלביניהב

 לפי החלטת הרשות המוסמכת. 

               

 דירות למגורים;   24 :3בבניין מגורים; ת לורדי 77 :2ן בבניי דירות למגורים;  12 :1בבניין  1.2

 דירות למגורים;  74 :6 בבניין  גורים;מלדירות  25: 5ין ניבבדירות למגורים;  74 :4 בבניין 

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(דירות

 

 ם,י ר למגו עדו ת חדרים שנו חדר או מערכ -"דירה"נאמר,  ת""הגדרו  1סעיף  4197 - ד( התשל"דירות)לפי חוק מכר  )*(

 או לכל צורך אחר. לעסק,

 

mailto:office@ls-arch.co.il
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 של כל קומה  ודהייעט הקומות בבניין ו פירו  – 1טבלה מס'  1.3 

 1ן מס' יבני 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

הקובעת  ה יסנהכקומת 

 ןלבניי
 1 קרקע 

ניסה  , מבואת כ()גן  מגורים למגורים: 

 . )לובי(, מעלית, חדר מדרגות, מחסן

מרחב מוגן מחסן, שטח מסחר,  חר:למס

 .)ממ"ס(

מתקנים ומערכות  אצירת אשפה,  לי:לכ

לפי דרישת   )למגורים/ למסחר( טכניות

 המתכננים והרשויות. 

  , מיסעות מעברים.חניות  בפיתוח:

חדר שנאים )טרפו  , ז ג יצובר

  ים פת משו  , ן בתוכנית המכר(כמסומ

 עם בניינים אחרים. 

יתכן שמתקנים הנמצאים בבניין  

 . ה זאחר ישרתו גם בניין 

  

 2 1 מגורים קומת 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

מתקנים ומערכות   מדרגות, מחסנים, 

לפי דרישת  )למגורים/מסחר(, טכניות 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 2-5 מגורים קומות 
2 

 ומה( ל ק)בכ

לית, חדר  קומתית, מע  ה מבואמגורים, 

  מתקנים ומערכות מדרגות, מחסנים, 

לפי דרישת  ר(, )למגורים/מסחטכניות 

 ים והרשויות. נ נהמתכ

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
6 1 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

ת  מתקנים ומערכות טכניו ,מחסןמדרגות, 

 המתכננים  לפי דרישתלמגורים/מסחר(,  )

 ות. והרשוי

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

מתקנים   אריות,מערכות סול חדר מדרגות, 

  – פרטיות  פות/ת טכניות )משותומערכו 

(, לפי דרישת המתכננים  למגורים/מסחר

 והרשויות. 

--- 

 --- --- --- 7 סך הכל קומות למגורים 

 )הראשי(.  וןהקומות לא נכלל הגג העלי ן ייבמנ 7 סך הכל קומות בבניין

 

 2 'סמ ן ייבנ

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה ה קומתלמפלס 

 )ד(  ןהקובעת לבניי

מספר דירות  

 מהוקב
 הערות סוג השימוש 

 --- -1 )טכני(  מרתף תקומ

מדרגות,   ית, חדרו מבואה קומתית, מעלי

משאבות, חדר גנרטור,   י/מים וחדר  י / מאגר

  פירים,   ,מונים ריכוז  חדרמל, חש רחד

רישת  טכניות לפי ד  ת ערכו מתקנים ומ

 המתכננים והרשויות. 

--- 

הקובעת  יסה קומת הכנ

 ןלבניי

 (תחתוןמת חניון וק)

 1 קע קר

בחלקו   –מגורים )גן(, מבואת כניסה )לובי 

בחלל כפול(, פרוזדורים, מעליות, חדרי  

,  )מועדון( מדרגות, חדר לרווחת הדיירים

אשפה   לות/ אופניים, מחסן, חדר גע ר חד

מאגרי מים וחדר   (ניתדחס לרבות )

משאבות, חדר טכני, מתקנים ומערכות  

 נים והרשויות. ניות לפי דרישת המתכנטכ

  ., מיסעות מעברים יות נח ח:בפיתו

חדר שנאים )טרפו  , גז  יצובר

כמסומן בתוכנית המכר( משותפים  

 עם בניינים אחרים. 

זה   ייןנבב יתכן שמתקנים הנמצאים 

 .  ר יין אחישרתו גם בנ

   מגוריםקומת 

 ( עליוןמת חניון וק)
1 2 

ם,  מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורי 

. חניון  ות, מחסנים מעליות, חדרי מדרג

מתקנים ומערכות טכניות לפי   ,ןליו ע 

 דרישת המתכננים והרשויות. 

, מיסעות  חניות חניון עליון: 

 . מעברים
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 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה ה קומתלמפלס 

 )ד(  ןהקובעת לבניי

מספר דירות  

 מהוקב
 הערות סוג השימוש 

 2-13 מגורים קומות 
5 

 ה( מקו )בכל 

פרוזדורים,    מגורים, מבואה קומתית,

רי מדרגות, מחסנים, מתקנים  דחות, מעלי 

  ת המתכננים ת לפי דרישומערכות טכניו 

 והרשויות. 

--- 

 14,15 מגורים קומות 
4 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

, מתקנים  ן מעליות, חדרי מדרגות, מחס 

  ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים 

 יות. רשו הו 

--- 

 3 16   מגוריםקומת 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

, מתקנים  ן רגות, מחס מעליות, חדרי מד

המתכננים   ת רישי דומערכות טכניות לפ 

 והרשויות. 

--- 

 2 17 מגורים קומת 

ים,  מגורים, מבואה קומתית, פרוזדור

, מתקנים  ן מעליות, חדרי מדרגות, מחס 

  המתכננים  ת רישומערכות טכניות לפי ד

 ת. והרשויו 

--- 

 עליונה  מגוריםקומת 

 (פנטהאוז)
18 1 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

, מתקנים  ן מעליות, חדרי מדרגות, מחס 

המתכננים   ת רישומערכות טכניות לפי ד

 והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 שי()רא
--- --- 

מים וחדר משאבות,   י מדרגות, מאגר  רי דח

ים  מתקנ  מפוח/ים, יות,אר ולת ס מערכו 

ערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  ומ

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 --- --- --- 19 גורים מלות סך הכל קומ

 )הראשי(.  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 20 סך הכל קומות בבניין

 

 

 )בכל בניין(  3,5 מס' יםבניינ 

 כינוי או תיאור 

 קומה

  עלמ/תחתקומות מ

 יסה נכקומת ה למפלס

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 קרקע  ןילבניקומת הכניסה 
 . 2 : 3 ייןבבנ

 . 3 : 5בבניין 

מגורים )גן(, מבואת כניסה  ם: ורילמג

 מחסנים. , חדר מדרגות, )לובי(, מעליות

שטח מסחר,    (:לבדב  3בבניין למסחר )

 . מרחב מוגן )ממ"ס(

ערכות  מתקנים ומשפה, א  רת אצי  כללי:

לפי דרישת   )למגורים/ למסחר( יותטכנ 

 המתכננים והרשויות. 

ר  דח,  גז יצובר ,חניות  בפיתוח:

נית  ים )טרפו כמסומן בתוכ אנ ש

בניינים   המכר( משותפים עם 

 אחרים. 

יתכן שמתקנים הנמצאים בבניין  

 ה. זן גם בניי אחר ישרתו 

 1-7 מגורים קומות 
3 

 )בכל קומה( 

ת, חדר  ית, מעליו קומת אה בו , ממגורים

רגות, מחסנים, מתקנים ומערכות  מד

לפי דרישת  )למגורים/מסחר(, טכניות 

 יות. כננים והרשו המת

--- 

 נה עליו םמגוריקומת 

 )פנטהאוז(
8 1 

מגורים, מבואה קומתית, מעליות, חדר  

ות  י כנ ערכות ט, מתקנים ומןמדרגות, מחס 

לפי דרישת המתכננים )למגורים/מסחר(,  

 ת. יו רשו וה

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  , מערכות סולאריות, מתקניםחדר מדרגות

  – ת/ פרטיותומערכות טכניות )משותפו 

המתכננים  (, לפי דרישת מסחר/וריםלמג

--- 
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 כינוי או תיאור 

 קומה

  עלמ/תחתקומות מ

 יסה נכקומת ה למפלס

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 ויות. והרש 

 --- --- --- 9 הכל קומות למגורים  ךס

 )הראשי(.  ין הקומות לא נכלל הגג העליוןני מב 9 בנייןסך הכל קומות ב 

 

 ל בניין( )בכ 4,6נים מס' יי בנ

 ינוי או תיאור כ

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

  ירות מספר ד

 בקומה
 ותהער סוג השימוש 

 --- -1 )טכני(  מרתף תקומ

מבואה קומתית, מעליות, חדרי מדרגות,  

  חדר גנרטור . תו אב חדר משמים ו  ימאגר

ריכוז ר חד ר חשמל, חד, בלבד(  4)בבניין 

מערכות טכניות  ם, מתקנים ו מונים, פירי 

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

עת  הקובקומת הכניסה 

 ןלבניי

 (תחתוןן חניו קומת)

 1 קרקע 

בחלקו   –י וב)ל מגורים )גן(, מבואת כניסה 

  בחלל כפול(, פרוזדורים, מעליות, חדרי 

,  )מועדון( לרווחת הדיירים חדר  ת,מדרגו 

ה  אשפ, מחסן, חדר יםניאופ חדר עגלות/ 

דר טכני, מתקנים  ח , לרבות דחסנית()

ם  כנני ומערכות טכניות לפי דרישת המת

 ות. והרשוי

(,  4,6)ברצף בין בניינים  בפיתוח:

,  גז   י צובר  מיסעות מעברים.  ת, יו חנ

חדר שנאים )טרפו כמסומן  

ים עם  בתוכנית המכר( משותפ

 ם אחרים. יני י בנ

זה  יתכן שמתקנים הנמצאים בבניין 

   ו גם בניין אחר.רת יש

 מגורים  קומת 

 ( עליון)קומת חניון 
1 2 

רים,  וזדו מגורים, מבואה קומתית, פר

סנים, מתקנים  י מדרגות, מחיות, חדר מעל

כניות לפי דרישת המתכננים  ט  ות רכומע 

 והרשויות. 

)ברצף בין בניינים   חניון עליון:

 מיסעות מעברים.  , תיו חנ(, 4,6

 2-13 מגורים קומות 
5 

 ( מהקו  כל)ב

דורים,  קומתית, פרוז מגורים, מבואה 

מעליות, חדרי מדרגות, מחסנים, מתקנים  

תכננים  דרישת המיות לפי  טכנ  ומערכות 

 והרשויות. 

--- 

 14,15 ים ורמגקומות 
4 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

, מתקנים  ן ס מחרגות, מעליות, חדרי מד

  נים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכנ 

 שויות. הרו 

--- 

 2 16 ורים מג קומת

ים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  ורגמ

, מתקנים  נים ס מחמעליות, חדרי מדרגות, 

ים  כננלפי דרישת המת ומערכות טכניות 

 שויות. והר

--- 

 עליונה  וריםמג קומת

 )פנטהאוז(
17 1 

ת, פרוזדורים,  ים, מבואה קומתי ורגמ

, מתקנים  ן ס מחעליות, חדרי מדרגות, מ

המתכננים   לפי דרישת  ומערכות טכניות 

 שויות. והר

--- 

 גג עליון

 (שיאר)
--- --- 

חדרי מדרגות, מאגרי מים וחדר משאבות,  

קנים  מת  ות סולאריות, מפוח/ים,רכמע 

י  פל  תפות/ פרטיות(,ומערכות טכניות )משו 

 רישת המתכננים והרשויות. ד

--- 

 --- --- --- 18 גורים למת ומוסך הכל ק

 )הראשי(.  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 19 סך הכל קומות בבניין
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  :והבהרות רותעה

  .יהבנה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר (א)

 והבניה  ן נוהתכגדרתה בתקנות ההכניסה הקובעת לבניין ]כיא ה ת לבניין, יש לציין איזו מהכניסו אחת כניסהמ ריותבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 

 : בניין בכל  )ראשי(  ףמשות חדר מדרגות 1.4

   ;2 :2,4,6בבניינים ; 1 :1,3,5ם י נבבניי : המדרגות י מספר חדר

   עד למפלס הגג.ממפלס קומת הקרקע   הרמקו: 1,3,5בבניינים : תגו אפיון כל חדר מדר

   .הגגעד למפלס  -1ף ממפלס קומת מרת מקורה :2,4,6ם בבנייני 

 .פיתוחיש גרמי מדרגות לגישור בין מפלסים ב  אין. חדרי מדרגות נוספים:

 ונות.  כממלית ללא ו/או עם חדר שח הותהי 24.81לדרישות התקן הישראלי למעליות מס'  םאיתת כל מעליתיש;  :מעליות 1.5

 ; 2 :3,5ים  בבניינ ; 3 :2,4,6בבניינים  ;1 :1בבניין   :בניין כל ב המעליותמספר 

 ;ותנחת 19  :4,6בבניינים תחנות;  9: 3,5בבניינים  תחנות; 20: 2בבניין תחנות;  7:  1בבניין : תמעלי לת נו תחר המספ

   ;8,8:  3,5נים בבניי  ;8,8,13: 2,4,6נים בבניי ; 6: 1בבניין  :תמעלי למספר נוסעים 

 תאם להוראות כל דין(. יין, בהבנל בכ אחת בלבדמעלית יש. )ב :2,3,4,5,6בבניינים  . ןאי :1בבניין  :)*(מנגנון פיקוד שבת

קן מראה מגובה המעקה ועד לתקרת התא ולכל תות קירות התא יצופו פלב"ם בלוחות אנכיים. על הקיר באחורי :תאכל  גימור

ע בתנור או  בוצ צבועה בצבע סופייה הת  מ"מ לפחות. תקרת התא 27יש בעובי של יט או שפה בגרנריצפת התא תצו .אתרוחב ה

מאסף מטה מעלה )בקומת הקרקע   : יהיהיות/תהמעלי פיקוד  מונמכת ותותקן בה תאורה ישירה או עקיפה. רהתק"י תכוסה ע

 שני הכיוונים(. ל ף סמא

 ש'. /מ'  2.0ת ו רי: מה2,4,6/ ש'. בבניינים  מ' 1.0מהירות  :1,3,5ים בבניינ :הקומות רפבהתאם למס נקבעתמהירות המעלית 

 . אין :מרדת שו מע 1.6

בהתאם   ולב' הניה ח ו א ו/ דיירי הבניין נציגות מעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"ימובהר כי הכוונה ב  –בת" שת  לי "מע   )*(

 .1969-ט" כז' בחוק  המקרקעין תש  59לסעיף 

 

 : )בכל בנין( ועבודות גמר ין ני רי הבחומ .2

 , וב רגילהלישבו מתועשת :שיטת הבניה; השלד תכניות מהנדס פיל :שלד הבניין  2.1

  ;דלהש לפי חישובי מהנדס :עובי  .םים מתועשים/טרומיינטמלו/או בטון מזוין מא בטון מזוין :חומר :ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

    . 1חלק  1004' מס ילא לפי תקן ישר  :טי אקוס בידוד 1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד 

   .1045מס'  לפי תקן ישראלי :בידוד תרמי ; השלד לפי חישובי מהנדס :י עוב  .: בטון מזויןחומר :רצפה ותקרה קומתית 2.3

   .1 לקח 1004לפי תקן ישראלי מס'  :. בידוד אקוסטי יועץת הלטחהלפי  :בשיטה

  למניעת החלקה. אלי רשי דרישות התקן הבהתאם להחלקה  ריצוף בניין המגורים יהיה נגד

  השלד. : לפי חישובי מהנדסעובי השלד.  מהנדס  תכנוןעשים מבטון, לפי תומ טיםבטון מזוין, או אלמנ :חומר: גגות הבניין  2.4

   .1045 לפי תקן ישראלי מס' :בידוד תרמי   .יםיט נבודרישות התקנים הרל לפי הנחיות היועץ :ז ואיטוםקו י נשיפועי 

מתועש /מתועש באם מכלול .דהשל מהנדס והנחיות ריכליהתכנון האד  לפי בשילוב רגילה מתועשת למחצה,/תשמתוע: קירות חוץ  2.5

 , (אחראו  או בלוק תאי )איטונג ,גבסבלוקי גבס, ות לוח  בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד הפונה לדירות, ,למחצה

 . 1045ישראלי מס'   לפי תקן :תרמי וד ד י בהמהנדס. תכנון : לפי עובי  ת.בכפוף לעמידה בתקינה הרלבנטי להכו  

 ירוק" של מכון התקנים הישראלי. "תו תקן י על ו בקירות פנים יהי קרות ו צבעי ת

 : גימור קירות חוץ  2.6

 לפי התנאים בהיתר הבניה. כלה .לוחות דמוי עץבשילוב ו/או   אבן טבעית: עיקרי  י,פו י צ/חיפוי  2.6.1

 ויים אחרים;  חיפ םעמשולב  שכבות( 2טיח ): חוץ ח טי  2.6.2

 וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומית.  וןגו ,לשנות סוג יהיה רשאיהאדריכל  :חיפוי אחר 2.6.3

  דס מהנ   נחיות ה או משולב, לפי ו/ (ו אחרא /ו גאו בלוק תאי )איטונו/או בלוקי בטון  מזוין ו/  וןבט  :חומר :הדירותקירות הפרדה בין  2.7

 .  1חלק    1004על פי ת"י  רה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש  ק מ   ל ובכ   האקוסטי,   עץ והיו   השלד 
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 .המהנדס, גובה לפי תכנון האדריכל וןנכ: בטון ו/או בלוק ו/או משולב לפי תמרפסות )ככל שיש(: חומר וגובההפרדה בין ר קי 

 :)בכל בנין( תו גר מד י /חדר 2.8

ת  י לחדרי המדרגוהבידוד האקוסט ;לפי חישובי המהנדס: עובי ב. לושזוין או בנוי או מן מבטו: מרחו : מעטפתקירות  2.8.1

 צע על פי הוראות כל דין.בוי ליתוהמע

וק" מטעם מכון ר י ןבעל "תו תקוצבע אקרילי ) ( כדוגמת הריצוף + טיחיםל נחיפוי בשיפולים )פ :חומר :פניםגימור קירות  2.8.2

 תקרה. הישראלי( עד ל התקנים

 הישראלי(.  קניםבעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון הת) סינטטי ידסו  טיח :חומר :המור תקרי ג

בהתאם לדרישות  יכל ודר אהלפי תכנון המדרגות יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבן  :תו גרדמ 2.8.3

 נגדכם י ופסים מחוספס  ודסטים(ניים )פיים תואמים לאורך המדרגות ומשטחי הבלופ יובעלות ש התקנים הרלבנטיים,

 החלקה.

 יבוצע על פי כל דין. ת/יותלימעוה י המדרגות/קוסטי לחדרהבידוד הא :בידוד אקוסטי  2.8.4

 . 1142, בהתאם לת"י בות מאחז יד()לר מתכת ו/או בנוי ו/או משולב :מאחז יד /מעקה 2.8.5

   המדרגות. י/ חדרמצעות אב :עליה לגג 2.8.6

 

 : )בכל בנין( ומתיתק י()לוב  מבואה 2.9

או קרמיקה או גרניט )שיש( ת אבן נסורה דוגמ ח,שיי קבחיפו יהיהים ירות פנגימור ק :חומר :קומתיתמבואה  קירות פניםר ומי ג

  ירוק" מטעם מכון התקנים ןקתבעל "תו )מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע  ,ותלפח  פורצלן, עד לגובה משקופי הדלתות

 . לתקרה דע הישראלי(

תקרה מונמכת לא   שלה קרמב. הישראלי( ן התקניםבעל "תו תקן ירוק" מטעם מכו)סינטטי  סיד+  יחט תקרה: חומר:גימור 

   .אבן נסורה או גרניט פורצלן: ריצוףיבוצע טיח מעל תקרה זו. 

 : )בכל בנין( ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

לפחות עד לגובה משקוף דלת  וט פורצלן, רניגו א ו קרמיקה ש( אורה )שי אבן נס  חיפוי קשיח, כדוגמת :חומר :ת פניםרו קי  ימורג

 .הישראלי( בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים)אקרילי צע טיח וצבע בוי  שיחמעל החיפוי הקכניסה. ה

 או תקרה דקורטיבית.  תקרת משנה וא /ו סינטטי )"בעל תו תקן ירוק"(, סידטיח +  :חומר :רהקתגימור 

דים בתקן  ומהעו מ"ר,  0.64-לא יפחת מפורצלן. שטח האריח הבודד  ם מסוג גרניטיחירא  ואבן נסורה )שיש( א :רחומ :וףריצ

 . למניעת החלקה 2279הישראלי 

ו/או    במלבין סינטטיצבוע טיח  וא ו/בטון טבעי  :גימור קירות חניה :מות החניון(קו )ב המקורה חלקית/ לא מקור /חניה מקורה 2.11

ות,  חני ן מו סי כולל, ם משתלבותאבני בטון/ :גימור רצפת חניה. במלבין סינטטיוע בצ י: בטון טבעחומר: תקרהגימור  .משולב

 מספור ושילוט לפי הנחיות יועץ התנועה.

 .  6.1.3ות פיתוח סעיף ודעב : ראהית לא מקורה לרבות מערכת תאורהחניה חיצונ ורמי ג       

יד או  מלבין סינטטי דוגמת פוליסטיח + צבע : קירות ותקרה :מת מרתף(בקו)ם י ים ואחרפרוזדורים למחסנים, לחדרים טכני

 . רההחבת לטהח לפי חומר דומה,

 : חדרים לשימוש משותף       2.12

  ארונות )למעט גומחות,, סופרקרילסינטטי דוגמת  וע בצבעבצ חטי :גימור קירות: חדר לרווחת הדייריםבלבד  2,4,6 םי בבניינ       

 מכון התקנים.ם טע" מבעל "תו תקן ירוקים, פוליסיד. כל הצבעסינטטי דוגמת  צבוע בצבעטיח  :גימור תקרה. (ו'כו םמל, מישח

 .או משולבורצלן  פ  או וטראצ  :גימור רצפה       

  :וכדומה בלבד( 2,4,6)בבניינים  עגלות רד חחדר/ים טכניים )ככל שיהיו( ו 

  - יםכניבחדרים ט :גימור תקרה. (ארונות חשמל, מים וכו'  )למעט גומחות,, פוליסיד טי דוגמתט סינ בעצצבוע ב : טיחגימור קירות

 ם מכון התקנים. מטע וע בצבע סינטטי. כל הצבעים, בעל "תו תקן ירוק"בטון צב

 .או משולבאו פורצלן  וצ אטר: גימור רצפה

 ן. דיל דרישות כבהתאם ל גרניט פורצלןו בשיע  ירות: עבודות גמר של הרצפה והקחדר אשפה

 

  :הערות
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 .הישראלי  םני קתבעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון ה  יהיו בעלי רה תק/ותירת קצביע  .1

 ן יהיה בהתאם לדרישות התק פים(תים המשו )בדירות ובשטחהבניין השונים  י קחלבריצוף  דרגת מניעת ההחלקה של ה .2

    .למניעת החלקה 2279הישראלי 

 

         ת רכעמאלומיניום מזוגגת, בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת על ידי הכניסה לבניין תהיה דלת  תלד :ן י ני לב ראשית דלת כניסה    2.13

  .אינטרקום ומחזיר שמן       

 יר שמן.זכולל מחדלתות אש,  :תות חדר מדרגותלד    2.14

 .דלתות פח : םיי דלתות חדרים טכנ    

   .יש: 2,4,6ם ני בבניי . אין: 1,3,5בבניינים  מתי דלתות לובי קו     2.15

 .יש :םמשותפי  וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ,ותמתי ו קמדרגות, מבואות  , לובי, חדרן בניי כל לבכניסה , תאורה    2.16

       ולחצן מתוך  תיתה קוממבוא/ת לילה קבועה בחדר המדרגותאור תל ת אור בכל קומה, ומנגנון שבתקחצן הדלבבניין המגורים יהיו ל  

   .מבואה קומתית/להדלקת אור בחדר המדרגותרה ידה  

  כל.האדרי עיצובבלבד( בגוון לפי  ינ החיצו )בחלקםפח מכופף צבוע בתנור  :רמ חו  :ארונות חשמל, גז ומים    2.17

    או סן, מחת מונה נפרד לכל קנהת ין או לחילופ  מונה נפרד,חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים ל :םיי דירתתאורה במחסנים       2.18

 . חלטתווה רבחירת המוכ עפ"יהדירתי אליו משויך המחסן למונה       

    י לפ םי/של הבניין ף ל של הרכוש המשותמרכת החשהזנה ממע : יש.ניות משותפותכמו רלמערכות אלקטלתאורה ו חיבור חשמל    2.19

  מו בבניין הסמוך וישרתו גם ימוק בבניין הסמוך ו/או מוהבניין, אך ימוק תושרר ינו מערכות משותפות אשתכנון מהנדס החשמל )יתכ   

 רשויות השונות(. וף לאישור הבכפ הבניין,   

 הרשות המקומית. ישתרד  ומואר. עיצוב המספר יהיה לפי  חיצוני ת הבניין יותקן מספר בנייןזיבח מספר בניין:   2.20

 

 פרטי זיהוי(  –א' מור בפרק ה )בנוסף לאתיאור הדיר .3

 ה*: הדיר בהגו  3.1

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

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

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

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

  לימיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינ ות, הנמכות מקומייטות, מערכות, בלורק חתט תלמעהערה:  *

 ן.ה המינימלי הקבוע על פי דיובהג  הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן

 

 .המשמשים אותהם לה או בדירה ובשטחים המוצמדי  וגימוריםים רחדרשימת  –  2טבלה מס'          3.2

 שלאחר טבלה זו(. רות,בהה/פרוט יתר בהערות אה)ר 

 (1)חומר קירות תיאור 

 ( 2)גמר קירות ותקרות

 (4)ות אריחי חיפויידומ

 )בס"מ( 

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף

 דות אריחים )בס"מ( י מ 

 ריצוף

א  י למ"ר/ מ"ולזיכ ירמח

 בשקלים חדשים 

 תרוהע

 ת בהמשך. ערו בהט פרוראה  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון,  כניסה 

 . ך משהבראה פרוט בהערות  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון,  יור ד   חדר 

 (1)  בלוקי בטון  בטון,  מטבח 
 ןאי ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ראה פרוט בהערות בהמשך. 
 ןאי ( 4)ראה  חתון ת ארון    על משטח מ חיפוי  

 . פרוט בהערות בהמשך ה רא אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון,  פינת אוכל 

 . בהמשך ת ו רראה פרוט בהע  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון,  פרוזדור 

 חדר שינה הורים 
 ופינת ארונות 

 . רות בהמשך וט בהע רראה פ  ןאי ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  טון ב י לוק ב בטון, 
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 (1)חומר קירות תיאור 

 ( 2)גמר קירות ותקרות

 (4)ות אריחי חיפויידומ

 )בס"מ( 

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף

 דות אריחים )בס"מ( י מ 

 ריצוף

א  י למ"ר/ מ"ולזיכ ירמח

 בשקלים חדשים 

 תרוהע

 . ך משבה ראה פרוט בהערות  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  ן, ובט שינה   ר חד 

 ממ"ד 
 ן  בטון מזוי 

 לפי הוראות הג"א 
 . שך מהראה פרוט בהערות ב אין ( 3)ראה  לפי מפרט הג"א 

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 (1)  בלוקי בטון  בטון, 
 אין ( 3)ראה  ( 2) האר

 . בהמשך בהערות ראה פרוט 

 אין ( 4)ה אר ןגרניט פורצלחיפוי 

 הורים חדר רחצה  
 ( ת מקלח ) 

 (1)  בלוקי בטון  בטון, 
 אין ( 3)ראה  ( 2) האר

 . בהמשך ה פרוט בהערות אר

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

 פנימי: 
 חים י אור רות י ש 

 (1)  בלוקי בטון  בטון, 
 ןאי ( 3)ראה  ( 2) ראה

 משך. ראה פרוט בהערות  בה
 ןאי ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

 . פרוט בהערות בהמשך  האר ןאי ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון,  מרפסת שרות 

 אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף  (1)  בלוקי בטון  בטון,  מרפסת שמש  
 . 2.6סעיף  יר חיצוני ראהק  י וחיפוי/ציפ

 . שך בהמראה גם פרוט בהערות 

 רחבה מרוצפת  
   ן( ות הג )בדיר 

 אין ( 3)ראה  62. ף עי ראה ס  ( 1)בלוקי בטון   בטון, 
 . 2.6חיצוני ראה סעיף חיפוי/ציפוי קיר 

 . שך גם פרוט בהערות בהמה רא

 דירתי  מחסן  
 או מחסן מוצמד 

 ( שהוצמד )ככל  
 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון   בטון, 

תכנון  עובי קירות מחסן לפי 
 ולפי כל דין.   נדס ההמכל/האדרי 

 

 לטבלה: ת הרו בוהרות עה

  :חומר קירות ( 1)

 ו לוחות גבס בתנאים להלן: בס אג קיוי בטון תאי/בלוקבל/וןבטון/בלוקי בט :יים מרות ומחיצות הפנים בדירה יהיו עשו י ק

 מ"מ לפחות. 0.6עובי דופן הפרופילים  -

 מ"מ לפחות. 70ופילים הפר רוחב -

 ת / מינראלי(.י/ זכוכ ק"ג למ"ק )צמר סלעים 12ות בצפיפות של לח 2בידוד " -

 ד מאלה:יהיו אח גבסהת מכל צד של מחיצ

מ"מ לפחות, מחוזק ומשופר לנגיפה בעל   15.9ן לוח בעובי פירומית(, או לחילוק דוצה ות )מחימ"מ לפח 12.5 לוחות בעובי 2 -

 (. "ג/מ"ק לפחותק 1000צפיפות גבוהה )

 ת. רטי היצרן/ספק הלוחו פומות  פרטי הביצוע יהיו בהתאם להורא

 טיו. תם למפראת התאמקנת הלוחות ויאשר בכתב  הת ראחספק הלוחות יבצע פיקוח צמוד  /יצרן

אלו ת ור ניתן שמעטפת הפנים של קיטה המתועשת / מתועשת למחצה, ת החוץ מבוצעים בשירו ה רוויה, כאשר קיניבב :ץ קירות חו

בידוד ": 1045 נטית לרבות בת"יבה בתקינה הרלדוף לעמיאו בלוק תאי. הכל בכפ ן בטובלוק עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס,  תהיה

 "י היצרן "כעמידים למים" או מבלוקי בטון. ים המוגדרים עוקהקירות בבל יבנו רהמק כלרחצה ב בחדרי, מקרהל בכ. " םתרמי של בנייני

 

 :ותתקר/גמר קירות ( 2)

 בהתאם היהי   מרהגיה של הקירות. במרחב המוגן נחומר הבאקרילי או בהתאם ל בעצ +ח טי: בבניה קונבנציונלית יהיה, גמר הקירות

 ן. : לבגוון  .צבע אקרילי +  הנחיות פקוד העורף ל

 : לבן. ון ו ג  .+ צבע אקרילי הנחיות פקוד העורף ל בהתאם במרחב המוגן הגמר יהיהינטטי. ס + סידטיח  :תקרות רמג

 . אקרילייפוי(: צבע חא לל )בתחום ושירותיםרחצה  רי קירות בחד גמר 

 

 :סותות במרפרגמר קי 

 ם נוסף.  לל החזיתות ללא תשלוה כדוגמת כיהי   ותגמר הקירות במרפס

(. מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית התואמת לדרישות  עפ"י תנאי היתר הבניה  רתאח)באם לא נקבע  :תסו רפהמ עיצוב מעקות

 דוגמת החזית.נוי כב וא הרלבנטייםהתקנים 
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 . ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי  "תו תקן  ו בעלי י יה ים כל צבעי התקרות וקירות פנ

 

   :ףצו רי  ( 3) 

: אריחים מיוצרים בכבישה  314עפ"י הגדרתם בת"י ן(, צלן )גרניט פורצלוראריחים מסוג פ נותקיוות ל חלקי הדירה ובמרפס כב כללי: 

 החקיקה הרלבנטיות. התקינה ו  בדרישות מדהעוסוג א' (. האריחים יהיו מ Bla)כינוי  0.5%-מ  להודשספיגותם הממוצעת אינה ג

 הקונה.   "יבחרו עולגוון שנ גםלדאם ת ייצור בהת ראותה סידאך ורק מים ח ריבכל מידת אריח יותקנו א 

וין בגמר הקירות חיפוי  ות, אלא אם כן צלפח ס"מ 7בגובה ומאותה סדרת ייצור הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף 

  חופה בחיפוי קשיח אין צורך בשיפולים.יר החוץ מקת בהם ומ קובמ קשיח.

 התנגדות להחלקה ולא יפחתו מהמפורט להלן. – 2279"י ת ם, יעמדו בדרישותודיע פי בבניין, לנים בדירה וריצוף המותקהי סוג

 . 11R –מקלחת תא  . רצפת10R –. חדרי רחצה R-9 –חדר מגורים 

 מכל סדרהגוונים /אות מוגד 3-סדרות של ריצוף ו 4ר יציג לקונה, לכל הפחות, וכמ הפוי, יחל  או לכל מידת אריח, המיועד לריצוף,

 בגוון בהיר ניטרלי.  מבין הגוונים המוצעים יהיה לפחות אחד  .ש בדירות מגוריםים בשימויחים ושכוונים נפוצ ג/ותגמא התואמים לדו

   .(LAPPATO" )תהיה בגימור "מבריק חלקית  לריצוף  בין הסדרותמ תחלפחות א

קרוב ביותר   וןגוון אפור והאחרת בגוב אחתפוגות, בין אריחים(.  -ם ישקקונה בחירה בין שני גוונים של רובה )למילוי מייציג להמוכר 

 לגוון השולט של האריח שנבחר ע"י הקונה.

התואמים   כל סדרהוונים מג/ תמאוגדו 3-סדרות של ריצוף ו 4לקונה, לכל הפחות  יגצילכל מידת אריח המיועד לריצוף המרפסות, המוכר  

וון בהיר ניטרלי, אחד מהם דמוי  בג יהיההגוונים המוצעים  ן ביד מות מגורים. לפחות אחרי בד שמולדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשי

 מוש בדירה.לשי פרקט ואחד מהם בגוון/ דוגמא תואמת לגוון/דוגמא שנבחר ע"י הקונה

 

 אריחים מסוג פורצלן )גרניט פורצלן(. . א'   סוג . ס"מ   60/60דות מי ב   ים חי ר א:  ריצוף בכל הדירה -

 ס"מ.  33X33 ,ס"מ 30X30ים  יחאר לבחירת הדייר ממידות  : מרפסת שירותוריצוף בחדרי רחצה    -

 . ( פורצלן   יט גרנ)   פורצלן מסוג    סוג א'. אריחים     

 ס"מ.  33X33ס"מ,  30X03 אריחיםהדייר ממידות    ירת ח לב  :(בחצר) מרוצפת חיצונית וברחבה ריצוף במרפסת שמש -

ות האמורות לעיל ידמלר להציע בנוסף וכמ"ר ומעלה על המ 15במרפסות ששטחן  .( גרניט פורצלן )  פורצלן מסוג   סוג א'. אריחים        

 פחות.ס"מ ל 60היא  הםת באחאריחים שלפחות מידת צלע  

 כר. דות עפ"י בחירת המומי ב   ם י יחאר (: שהוצמדככל דירתי או ) ריצוף במחסן  -

 

  קירות:חיפוי  ( 4) 

)בחירת סוג  רלבנטיות. ה הנ ת החקיקה והתקישוחיפוי קירות יהיה מאריחי קרמיקה או פורצלן )גרניט פורצלן( סוג א' העומד בדרי כללי:  

.  ונהולגוון שנבחרו ע"י הק גם דל יותקנו אריחים אך ורק מאותה סידרת ייצור בהתאם ת אריחכל מידב. כר(מוהינה להחלטת ה האריח

מבין אלה :  נהס"מ והמידות האחרות תוצע 60X30יחים בשלוש מידות שונות לפחות : אחת מהן  תהיה נה ארהמוכר יציע לבחירת הקו

50X20  ,50ס"מX25 ,60 ס"מ,  20/60 ס"מX15 אריחים במידות דומות למפורט וכן  קונהמת הבהסכ ,יעלהציהא רשאי וכר ס"מ. המ ,

 הדירה.  ר חי במ כל שינוי ללא ותנוספ במידות

ר עד גובה קו משקוף  חי חיפוי קירות במידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמ: )לפי הקיים בדירה(בחדר אמבטיה ובחדר מקלחת   

 ע אקרילי.+ צבטיח  –. מעל החיפוי ועד לתקרה ותחפהדלת ל

  –מעל החיפוי ועד לתקרה . תמ' לפחו 1.50בה צה, עד גוהרח רי ט בחדחיפוי קירות במידות כמפור : )באם קיים בדירה( ותיםשיר דרבח  

 טיח + צבע אקרילי. 

 ם מאחורי תוא   חיפוי קירות  -  BIאינו ביחידת   ור נת.  כאשר ה ( )מעל ארון תחתון ה  ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבוד   60בגובה   במטבח: 

 קרילי. חיפוי ובקירות: טיח + צבע א (. מעל ה וף יצהר  מ' מעל   1.50  ה וב פה )גביבו בקו הסף העליון של החיפוי הקרמי ועד הרצ ר וס התנו       

גמר  זהה ל וגמר וחיפוי )אם נדרש( יסטוקמובנית כולל בידוד א סגירהע בכל חלקי הדירה, יש לבצ  אנכית או אופקיתלצנרת גלויה       

 הקירות.  

 

  ת:רו הע
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 מעבר ניעת ים למי נטרלבהתקנים ה תישודרי ולפדין  הו לפי הוראות טמיאי  םיהקירות, הרצפות והנקזים באזורים הרטוב איטום:

 מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.   

 . ס"מ 2 -עד כייתכן הפרש של  ,חללים סמוכיםבין ל  ומרפסת שרות, רחצה, ממ"ד ריבכניסה לדירה, חד – םסי הפרשי מפל

 . דיןכל לפי  המותר בהגול דע)מדרגה(  מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /ביציאה למרפסות שמש 

 ם". למישם עד גובה "אריחילפחות, או לגובה המצוין בטבלה עד ת יעשה רוקיהי יפוגובה ח  - ותי קיר ופי ח 

  ס"מ.   60  -פחות מ   ן ות שאורכ ינות קמור באם יש פ   , PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או    –ת בחיפוי  נו פרופיל פי 

 . ירההריצוף בד שלרקה הב ו ו/אבצע ליטוש תלא ברה חה יכלמניעת ספק יודגש  - ליטוש/הברקה 

 ן   המכר, וככל שתותק יתאו בכלל, בתוכנ/ ו יקבמדו  ,תסומן באם תותקן, מובהר כי לא בהכרח– , קורה/ותולהגרפ 

  ו/או משולב. ו/או אלומיניום  פלדה ו/או עץ ו/או בטוןמ תהיה עשויה        

 ון מטבח, ארונות למערכותארב גב ים,וחזיתות מחופרות קיי שוללמעט בלפחות, ס"מ  7 הבובג  ,)פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים 

 רונג(. )גקיטום פינות  ללא ם,ואזורים טכניים. חיפוי ושיפולי

  שנדר לריצוף טראצו לפחות. מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(נדרש נים לריצוף וחיפוי, לפי דרישות התק – מרווחים )פוגות(

 מ"מ לפחות. 1 ווח שלרמ
 

 (זהמכר  רטבמפאו בסעיף אחר  להש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק אם צוין כך בטבי הםי גב ם לקני ציוד ומת ר כי בהמו )

 

 ארונות: 3.3
   ארון מטבח תחתון:   3.3.1

 בכל דירה יותקן ארון מטבח תחתון הצמוד בכל אורכו לקירות המטבח.           

 טות להלן: מפורה ותנחיכיבים ולה ע בהתאם לרצוביהארון  

הכנה לכיריים   ,ורלהתקנה שטוחה של הכי וך פתח המתאיםת לכיור, חית במדפים, תוש ל דלתות, מגירותלויכ וןהאר -

  נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה(, הכנה למדיח כלים.ה, )תושבות וחיתוך פתח מתאים להתקנה שטוח  מובנות

 מ. ס" 60-כ , יהיהתותחזית הדל ללכו ,עומק הארון •

 י הריצוף. נס"מ מעל פ 90-משטח העבודה יהיה כ שלון גובה סף עלי •

ת  ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתי 10-של כבגובה  ל()סוק תקן הגבהה בנויהבתחתית הארון תו •

  הארון.

 .תולפח  מ"מ 17-18גוף הארון והמדפים יהיו מעץ לבוד )סנדוויץ( בעובי  •

 לפחות. "ממ 5-6)דיקט( בעובי  דובל ץמען יהיה גב הארו •

   לוחות פוסטפורמינג. / MDFמעץ לבוד )סנדוויץ( / תדלתות הארון תהיינה עשויו  •

נה בעלות מסילות  ל עומקו. המגירות תהיי לפחות, לכל גובהו ולכ ס"מ 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב  •

 טלסקופיות ממתכת. 

ניים  כפינה של הארון, יותקנו פתרונות מהת חידנדרש ולא יותר. בים א ,לבדאחת ב יכלול פינה וןתחארון המטבח הת •

 . רךשווה ע ג'יק קורנר אונשלף כדוגמת מ לאחסון

 להלן:  סוגי ציפוי ארונות המטבח יהיו בהתאם לרכיבים המפורטים    -

 פורמינג. ידיות מתכת.ציפוי חיצוני: פורמייקה / פוסט •

 קה. יירמון או פ למימדפים: מ רמוג יציפוי פנימ  •

 מפורט להלן:כ ו הספקים שיבחר המוכרם וגוונים שיציג המוכר ו/איוניו יהיו לבחירת הקונה מתוך סוגווג וי סוגי הציפ   -

הם בגוון  גוונים שונים לבחירה, אחד מהם בצבע לבן ואחד מ 5ציפוי חיצוני: על המוכר להציג בפני הקונה לפחות  •

 ניטרלי. בהיר 

  .לבןון ימי: בגופנ יוציפ •

 תקינם, על המוכר. החליט הדייר שלא לההקונה להחלטתמובנים בארון תחתון הינם  'כור ון והתקנה של מדיח, תנוונכת -

 אעדו להתקנת הכלים החשמליים המובנים )ללאת ארון המטבח בשלמותו, לרבות דלתות ומדפים, במקומות שיו  ספקל

 חללים( לרבות ההכנות הנדרשות. 
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לכיור  בחלל שמתחת תותקןן שההכנה למדיח ת ניח, בח במקום המיועד למדימטן רו א  קיןלהתהמבקשים ם ישכלרו -

חשמלי  יבור עתידי של המדיח לביוב ולסיפון קערת המטבח ושקע: ברז, ח3.6בסעיף   את הנדרשההכנה תכלול  המטבח.

 מוגן מים מותקן לפי תקנות החשמל )כנדרש בפרט החשמל של המפרט(.

 

 ;ךמשהראה הערה ב מידות: ( 1)  

    

 לא פחותי בעוב לבחירת הקונה משטח עבודהלכל אורך הארון התחתון יותקן  תיאור:רון מטבח תחתון: משטח עבודה מעל א

  4440 ת"י  התקנים הרלוונטיים, ותיש דרל , העונהך(רע האו שוומאבן טבעית או פולימרית )כדוגמת אבן קיסר  - ס"מ 2-מ

המשטח יותאם להתקנה שטוחה  הארונות בכל היקפם.  ס"מ ביחס לחזית 2ה של לטהבבעם שוליים  העניין(,  לפי 1,2חלקים )

 טנק נה ללאי להעדיף התקשא ע"י המוכר )הקונה ר ייבחרודו  מוגבה שאופן עיב  וןיותקן קנט עלי של כיור. בהיקף המשטח

 .  אי ביצוע זה( יןבג . לא יינתן זיכוימשטחם בכל היקף ה ימ אף  כולל ,ת המשטח ככל הנדרשחזיוד בעם עיב וגבהמ

  המוכר שיבחר המוכר. יםפקהסמגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או לבחירת הקונה מתוך משטח העבודה במטבח יהיה  גוון:

 לי.  טרניר לו יהיה בהיא םינ וד מגוחא , וגוונים לפחות 3ציג בפני הקונה י

   

 אין.: ליון ארון מטבח ע 3.3.2 

     .ספח ג'ה נרא :לה, החיפוי ולסה ,רהכיו  , משטח העבודה,המטבח ארונותמחיר לזיכוי בעד 

 

, (סנדוויץ'לבוד ) עץ עשוי מארון תחתון ותקן שירותים(, יהעט בחדר ה )למריבד הרחצ יחדרבכל אחד מ ם )ציין(:י חרת אארונו  3.3.3 

   MDF 5ם ברמה  מיב ידהאו סיבית עמP  310לפי תקןENךרבאו לבחירת הקונה. הארון יהיה . הארון יהיה תלוי או מונח   

 רץ  מחרס / שיש / ניאו קוו רליגטינא ים בלתי מחלידים, משטח עבודהר צים, ת הכולל דלתות, מדפיס"מ לפחו 80מינימלי של    

 .ס"מ  45X25שמידותיו  משולב בכיור   

     אין. :הרחצהי בעד ארון ו יכלז ירמח                   

 

    :הערות

  ;ךאור רטמ 5התחתון  מטבחה ארון  האורך המזערי של ( 1)

  .מטר אורך 6ומעלה:  4.5ת רי בד, מטר אורך 5חדרים:  4-ו  3 רך.ו א מטר 3.5חדרים:  2.5-2 בדירת               

 ך.ורר אמט 1.25-נה לא יפחת מהאורך המזערי של ארון מטבח תחתון מכל פי  

 ס"מ. 95המטבח יתוכנן כך שמידת רוחב הנישה )המקום המיועד למקרר(, תהיה לפחות  

  למדיח, תנור, יםועדי מ ה יםחלל בת פעמיים באורך הארון.ושמח נהתימדד לאורך קיר המטבח. פי  ן חתו ן התרך הארו ו א תדי מ 

     ות.באורך הארונ יכללו  ותהמשולבים בתוך הארונ)למעט מקרר(  ו"בם וכי כיריי 

קיימים   בחהמטות ר שבגב ארונקי בו  ן כבמקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי ית ( 2)

 לו לצורך תחזוקה.א יםח/משותפים. יש לאפשר גישה לפת םי / לטן פתח/י גישה לקו 

 . החברה את הרוכשתנחה  ו ב ד ים שהחברה תקבע ובמועהקונה לדווח על בחירתו על פי הלוח זמנ יות באחר ( 3)

 

 

 ה: תליית כביסלמיתקנים  3.4

 כביסה.  יתילחיצוני לת ת יותקן מתקןממרפסת השירו

               סהביכ חבלי 5"מ, ס 160ם  באורך מינימלי של גלילגו (מגולוונות מתכת ) בעל זרועות: נה()קט מיתקן לתליית כביסה      3.4.1

  ס"מ 120-שאורכו לא יפחת מ םשיותקן מתקן מתרומס"מ ובתנאי  160-מ קטן הניתן שאורך המתקן יהי  טיק.סלפמ

 ס"מ.  800-יסה לא יפחת מהכב והאורך המצטבר של חבלי

,  המבנהל קיר ע נתתכת מגולוומתקן ממ רפסת שמש, שמשמעוצר/מבחך אפשר שיותקן מתקן שווה ער :גג/הגן לדירות       3.4.2

באורך   חבלי כביסה 5יכלול לפחות  ןהמתקן יהיה יציב ומקובע לקיר. המתק  .מבנההו נצפה בחזיתות שאינ  מוצנע וםבמק 

 . ס"מ 160מינימלי של  
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 3 ם עמוד הכולל לפחותה( עסלרויר מתקן זה במתקן מסתובב )קמלהו, י החלטת"בדירת הגן הדייר יהיה רשאי, עפ -

 ח בטון ו/או למשטח מרוצף.טלמש קובעמ ה יציב ומתקן יהית. הלוונגומ מאלומיניום או ממתכת תמתקפלו  עותזרו

 . UV יכותיים, עמידים לקרינתבכל המתקנים החבלים יהיו א 3.4.3

 בתחתית ס"מ. 60-לא יפחת מיסה כבת . עומק הנישה לתליי5100מס'  "יבת יהיה מחומר עמיד העומדמסתור כביסה:  3.4.4

 המשטח הבניין. מפלס עליון שלל שם שי הגמ למערכת איסוף קז שינוטון מבה יותקן משטח הפרד היסכבתור כל מס

 ני מפלס רצפת הדירה.  ס"מ לפחות מפ 30-נמוך ביה  הי

 בגובה של     כביסהיית תלל מ"ר 1.7שיישמר שטח פנוי של  איבתנניתן לשלב מערכות טכניות במסתורי הכביסה ו 3.4.5

 מ' לפחות. 1.30                

 

  בהמשך.רות נוספות ע. ראה גם ה)מידות בס"מ(  ם בדירהריסי ת ותו ימת דלתות, חלונרש – 3מס'  להטב 3.5

 תריסים חלונות   תתודל ---

 ר חד
ומידת   ותכמ

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
  /םיומינאלו

 מתכת/ אחר( 

ר  סוג פתיחה )צי
  / נגרר  "כ(/כע

 אחר(

כמות ומידת  
  פתחה

 ב( רוח / )גובה

חומר )עץ 
ם/  יוינאלומ

 אחר(   תכת/מ

סוג פתיחה  
כע"כ/  /ציר)

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
ומיניום/  לא

 מתכת/ אחר( 
 שלבים מר וח

סוג פתיחה)ציר/  
כ.ע.כ/נגרר/  

 ( חרי/אכיס/חשמל

 כניסה 

1 

 לה גי ציר ר  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 ור דיחדר 

1 

 כ נגרר כ.ע.  ומ' מזוגג לא

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 לל גיבוי ידניו כ
240/220 --- 240/220 

ח מטב  

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 

--- 

--- ---  ---  

--- 140/115 ---  

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ה רגילציר  עץ

1 

 ' מזוגג ומאל
 ציר רגילה 

ע  קבו  לק ח +
 תוןתח

1 

 ידנילה גלי  ' אלומ אלומ' 

80/210 80/170 80/170 

--- 

--- --- 

1 

 זוגג אלומ' מ
 ע.כ נגרר כ.

+חלק קבוע  
 תחתון

1 

 ניה יד גליל אלומ'  מ' אלו 

--- 80/220 80/220 

--- 

--- --- 

1 

 מזוגג מ' ו לא
 ע.כ נגרר כ.

+חלק קבוע  
 תחתון

1 

מ' ו אל ינה יד גליל אלומ'    

--- 140/220 220/140  

 "ד  ממ
ש  )משמ

   רחדכ
 ( 2 שינה

1 
  פיפלדה ל 

 א  הג"
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 

ציר רגילה או  
 כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

70/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  םסים, הנגררת/י ף ורסי גז, הד  ד נג  פלדהו שתיים,  א ת אחכנף  

           לפי הנחיות הג"א.  . לכיס 
--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 140/120 140/120 80/210-כ

  צהח. רח
 לילכ

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 רגילה  רי צ

--- 

 --- יכנ אוורור מ

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

רחצה   .ח
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

70/210 60/90 --- 
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 תריסים חלונות   תתודל ---

 ר חד
ומידת   ותכמ

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
  /םיומינאלו

 מתכת/ אחר( 

ר  סוג פתיחה )צי
  / נגרר  "כ(/כע

 אחר(

כמות ומידת  
  פתחה

 ב( רוח / )גובה

חומר )עץ 
ם/  יוינאלומ

 אחר(   תכת/מ

סוג פתיחה  
כע"כ/  /ציר)

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
ומיניום/  לא

 מתכת/ אחר( 
 שלבים מר וח

סוג פתיחה)ציר/  
כ.ע.כ/נגרר/  

 ( חרי/אכיס/חשמל

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ר רגילה י צ

1 

 .כ .ע כ  ררנג אלומ' מזוגג 

1 

 .כ .ע נגרר כ אלומ'  אלומ' 

80/210 170/120 170/120 

 דירתי    מחסן 
 ככל שהוצמד 

 ח עץ/פ 1
ת  החלט לפי 

 החברה
 גילה ר ציר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

ניגרר ה+ משתפלת, ילרגפתיחה =  )דרייקיפ( וי סב נטה משתפלת )נטוי(, תיחפ = קיפה, פתיח = סוגרגילה ציר= אלומיניום,  אלומ'  :ביאורי מילים .א

מעלה,  = תריס נגלל כלפיגלילה  ,על כנף קבועה בתנועה אנכיתאחת ף כנ=  גיליוטינהר, קיביס( ומחה )כלתוך ג ו/אוכנף  לע = כנף נגררתכ.ע.כ 

   .ו/או חשמלי )ידני( באמצעות רצועה

 /לתותדהכ בדירה תתאים לסה" ובלבד שהכמות הכללית הבטבלשל אחד מחדרים  רובתיא יכולות להופיע  יםחדר נילש, משותפים תדלתות/חלונו  . ב

 . הבטבלחלונות המצוינות 

ומופעלים  דלת מגן מפלדה לכניסה ראשית )ביטחון( בעלת מערכת בריחים חבוייםתהיה בהתאם למפורט להלן:  -המגורים  רתלדי  כניסההדלת  .ג

, (טלסקופיתמית/נור)פ  הצצה עינית,  פנימי נוסף סגר בטחון  רט להלן:פוכמלרבות רכיבים  5044 התואמת לתקן ישראלי מס'לי ילג ידי מנגנון על

  1.25משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי של  .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף  ,נעה ו"רוזטות"ידית , רנדיליים, מגן צ ת צירומערכ

 .בחירת המוכר מר וגוון לפייה בגתה ה דלת הכניס ר וגוון:מג יהיו בצביעה בתנור.וף  המשק ו לתחות. כנף הדמ"מ לפ

 ,(ה )לפי הקיים בדירהחצהר, למרפסת השירות ולחדרי יםכניסה לחדר ות הדלת  ירת המגורים יהיו בהתאם למפורט להלן:בד פניםהדלתות  .ד

ה עשויה מלוחות חיצוניים עמידים למים ולא הית ת כנף הדל. רגילה ציר יחתובפתעל חלקיו  23ס' מ ליתהיינה דלתות לבודות בהתאם לתקן ישרא

חוזק,   –י ודפקאחר שווה ערך בכל היבט תי פורמייקה(, מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי) HPL  /CPLסופגים כדוגמת 

צירים יותקנו בהתאמה לסוג  . חותס"מ לפ 7 בגובה למיםי עמיד יהיה מחומר פולימר   לק התחתון של מסגרת הכנף קיים, אחר. הח ,אקוסטיקה

ת  ויעמדו בכל דרישו  דים למיםעמייהיו צדדים לפחות. כנף הדלת לרבות לוחות והדבקים  3-בה ופמצ )קנט( –הדלת והמשקוף. היקף כנף הדלת 

תהיינה עם מנעול   ותדלתה עול וידיות:נמ  .ני מתועשאו בציפוי חיצו  ייקהיהיה בצבע או בפורמ גמר הדלתות:. שישנה , ככלקינה הישראליתהת

בגמר ובגוון תואם עץ  , בעל הלבשות פולימרי או23יהיה בהתאם לתקן ישראלי  הדלת:קוף מש פנוי" וידיות מתכת משני הצדדים.-סיבובי "תפוס

אור  -הר/צוצו " ופנוי-וי "תפוסמדעול סיבובי טיה, המקלחת, מנהאמבלמים. בחדרי ף לאחר התקנתו יהיה עמיד ו קלול פסי אטימה. המשיכו לדלת

ל המוכר להציג דוגמאות שיציגו המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר. עמגוון מתוך ה : יהיה בהתאם לבחירת הקונגוון דלתות הפניםבכנף הדלת. 

    לפחות, אשר אחת מהן היא בגוון לבן. האפשרויות שונות לבחיר 3בפני הקונה 

כבים משני לוחות ורהמ, לפי דרישות התקן חותירגיל/בטי( Double Glazingכפול ) ג שקוף גוזי אלומיניום עם ג ו: חלונות מס )למעט ממ"ד(נות חלו  .ה

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן . (מ"מ 6רווח אויר של מ עם, משני הצדדים לפחותמ"מ  4 )זיגוג בעובי זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם

יותקנו על ידי מתקין  ת  וני פתיחה ונעילה. החלונוצירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנ ,EPDMמי זיגוג, אטמי גו  כללם: סרגלירים מקוריים, ובאביזו

 ניוםיהיה חלון מסוג אלומי  :בממ"ד. חלון ף מזוגג ונגרר כנף על כנם יו בעל ויטרינה, מסוג אלומינ יהיהחלון חדר הדיור:  מורשה מטעם היצרן.

   .העדכניות ורף העוד פק התאם להוראותב, נגרר לדהמזוגג עם כנף פ

 .אחת רשת לכנף  כהכנה ילהמסב נוסף  נתיב יותקן ההזזה בכל חלונות. אין :רשתות .ו

 לפי הקיים בתיאור הדירה( יהיו בעלי תריסים. הכל ומטבח ) חתמקל  ייה, חדר שירותים, חדר: פתחי הדירה, למעט חדרי אמבטתריסים . ז

)ככל  ברתוגגומי בין השלבים לאטימה מיום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם ינ לומ ריס עשויים פח אהיו שלבי התגלילה או הזזה ייסי בתר 

מ'   2.50הפתחים בחדר הדיור ובכל הפתחים ברוחב   לכב. דות הפתח והוראות היצרןיהיה בהתאם למי . עובי הפחשנדרש עפ"י הוראות היצרן(

 ומנגנון פתיחה ידני. י שמל נ"ל עם מנגנון חשלבי תריס כתריס גלילה עם  ארגזיורכב ומעלה 

צויד במאוורר מכני עד לקיר החוץ  צינור מ יבוצעיטריים ובמטבחים ללא אוורור ישיר לאוויר החוץ, סנבחדרי שירות, בחדרים  - ץ אוורור לאוויר החו .ח

 לרבות רפפת כיסוי.

זיגוג יתכן פתחים המשולבים ב ועץ האלומיניום.י  או/ו תכנון האדריכלגוון, עפ"י פרופיל, ה דגם .ניוםעשויים אלומי מסגרות החלונות והתריסים .ט

 . ום, ו/או קירות מסךחסמקבוע המשמש כמעקה/
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 "(. שקופה או עמומה )"חלב ,בטיחותיתזכוכית  ותקןת )באם יש חלונות(, ושירותיםרחצה בחדרי  . י 

ישות כיבוי  ודר   הנחיות יועץ הבטיחות ת קבועות, לפי  פו רפ   או / ו   סבכה בדלת   ר מכני ו/או ו/או אוורו חלון  עות  ( יעשה באמצ ככל שנרכש מחסן )   אוורור המחסן  . יא 

 . אש 

  בטחון/אש.סה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות לפי הנחיות רשות הכבאות, בכנידירה/ות בקומת היציאה מהבניין: ל דלת כניסה .יב

  ., אין לקבוע סורג קבועל הדיירים בקומה(כלאת חרום אמור לשמש )ב  קומתי וץהמוכרז כפתח חיל ירהבד ו/או חלון ממ"דחלון ב -פתח חילוץ  .יג

 ג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.יתכנו שינויים במידות הפתח, סו "פתח חילוץ"רשויות המוסמכות כה בפתח שיוכרז ע"י בנוסף,

 2 -ף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כס  ית.חיצונ נגררת,/חתאטומה, הנפתהינה דלת פלדה  מוגןדלת כניסה למרחב  :פיקוד העורףלפי דרישות  .יד

חסומים  פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים, לומיניום + זיגוג וכן. חלון אלכיס נף אחת או שתיים, הנגררותכ על מפלס הדירה. חלון פלדהס"מ מ

הפרעה   רוצ תיפתח האוורור  וליד יר  ע"ג הק פיקוד העורף(, ותנחי לפי ה)נון אויר סי כתמער התקנת תנים לפרוק.וני בדיסקאות פלדה )פלנצ'(,

תקינתו והתקנתו  הרי שמתקן הסינון, ע"י החברה באם סופק יודגש ש (.2010)תקנות הג"א מאי  היצרן.ת דות המערכת לפי מידות. מימקומי 

  לכך ע"י פיקוד העורף. שהוסמכו ת ע"י הגורמיםספ נו  טימותתקינות וא  בדיקתע"י הרוכש, יחייב וקו ריפ לכןאושרו ע"י פיקוד העורף, ו נבדקו 

לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל התואם  המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר יןבכל מקרה של סתירה בש כי למניעת ספק יודג

 הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.

  יזריםאב  הצורך בהתקנתעקב , "נטו"ידות פתחים אינן מבטאות מובס"מ,  ותוערמש יה בנן מידות , הינ3מס' המפורטות בטבלה  ידותהמ – מידות . טו

  מסך של מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות ,פרופילים היקפיים למיניהםם ומשקופי סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן יםכגון: מלבנמשלימים 

   ת התכנון והבניה.בתקנו כנדרש פתחים אלו ל טח,דות/שממיא יפחת ל יםלקרה גודל הפתחים המתקבכל מב .)לפי הענין(
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  ראה גם הערות לאחר טבלה זו. - ים בדירהטרני תברואה וכלים סני מתק – 4טבלה מס'  3.6

 מיתקן                                    
 מיקום 

 מטבח 
 פנימי: 

 שרותי אורחים 
 חדר רחצה 

 ()מקלחת
 רחצה כללידר ח

 יה( )אמבט
רפסת מ

 שרות
 אחר

   טבחר מכיו 
 ודדת/כפולה( )ב

ידות  מ
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א( 

 --- --- --- --- --- א'  סוג 

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

 כיור רחצה 

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- משולב בארון  משולב בארון  --- ---

 --- --- 3.3.3עיף ראה ס 3.3.3ראה סעיף  --- --- סוג 

 --- --- אין אין --- --- יכוי ₪  ז

 כיור לנטילת ידיים 
 '( ג'( )א)

ידות  מ
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ערה )א( ה ראה ---

 --- --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- --- אין --- זיכוי ₪  

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- (ב)ראה הערה  (בה )ראה הער ה הערה )ב(רא ---

 --- --- א'  א'  א'  --- סוג 

 --- --- אין  אין  אין  --- זיכוי ₪  

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

דות  מי 
 )בס"מ(

--- --- 
 מקלחת

 (בראה הערה )
 אמבטיה 

 (בראה הערה )
--- --- 

 --- --- סוג 
 ריצוף משופע 

 )מקלחת(
אמבטיה  א' )

 ( אקרילית
--- --- 

 --- --- יןא --- --- --- זיכוי ₪  

ם קרים  למי סוללה 
 כיור,חמים ל/

 ד( )ג()מהמשטח

 --- --- (גערה )ה ראה (גראה הערה ) ג(ערה )ראה ה  (גראה הערה ) דגם 

 --- --- א'  א'  א'  א'  סוג 

 --- --- ראה נספח ג' ראה נספח ג' ראה נספח ג' ראה נספח ג' יכוי ₪  ז

סוללה לאמבטיה 
 )ה( קרים וחמיםים למ

 --- --- (ג)ה הערה רא --- --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- --- סוג 

 --- --- ה נספח ג'רא --- --- --- זיכוי ₪  

ללה למקלחת למים  סו 
 )ה( קרים וחמים

 --- --- --- (גה הערה )רא --- --- דגם

 --- --- --- א'  --- --- סוג 

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

ה נת כביסמכו ל קרים() מיםחיבור  
 )ז(לוהזנת חשמ  יקוזלנ יבור ח

 --- יש  --- --- --- ---

  לשרוול חיצוניתדופן ב 4פתח "
, )ז(מייבש כביסהמ  אדיםת פליט
גנה  תריס ה, הזנת חשמלכולל 

 . ומשקולת סגירה

 --- יש  --- --- --- ---

לחיבור  חיבור למים וניקוז, הכנה 
 ח( )יםמדיח כל 

כיור   ניקוזההכנה משולבת ב)
 .(חהמטב

 --- --- --- --- --- יש 
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 מיתקן                                    
 מיקום 

 מטבח 
 פנימי: 

 שרותי אורחים 
 חדר רחצה 

 ()מקלחת
 רחצה כללידר ח

 יה( )אמבט
רפסת מ

 שרות
 אחר

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

 --- --- --- --- --- 1 )הכנה(  ()ינקודת גז לבישול

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( )י(מים וםגז לחימ  נקודת

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 .שה(כם הרכי שצורף להס ך אחרבטבלה, או במסמ  וין צ ם בפועל רק בא)הקיים 

כללו  חלקיו ובעל כל  1205שראלית ולתקן הישראלי, ת"י היאות כל דין, לתקינה להור  טריים ייבנו ויותקנו בהתאםיוהכלים הסנ  מתקני התברואה הערה:

יות  הנחבהתאם ל ו 1205ת"י ל 5ק ונספחיהן, למעט חל בותמידות התקנה לקבועות שרבר –נספח א'  3נספחים מומלצים ונספחים למידע כדוגמת חלק 

 ורטות להלן: המפ

ירת הקונה: יציג לבח. המוכר ול שניתן שיהיה בהתקנה תחתונה(כפ)למעט כיור חרס  וחהנה שט: במטבח תותקן קערת מטבח בהתקמטבח י /ורכי  (א)

  ילי קוורץ/ס אקרילי/ חרס/ :לבחירת הקונהקערה ר ה. חומס"מ 80/46 במידות כפולהקערה ס"מ או  40/60בודדת במידות קערת מטבח  -

  40/25במידות . חרס :(שבאם נדרש בהנחיות משהב") ר נטילת ידייםיו כ  .  ס"מ 45X25 במידות ולחני )אינטגרלי(:שרחצה כיור  .טהסנירו

 .ס"מ

  כלי מ  ה תלויה או מונחת.ירת המוכר באם האסלה תהילבח(. בלוק-מונו ) מזוגג עם מיכל הדחה צמוד אסלת שירותים תהיה מחרס: ות/אסלה )ב(

יה ותיה, חלקהאסלה לרבות מיכל ההדחה תעמוד בכל מיד .(ליטר 6ל ליטר וארוכה ש 3הדחה קצרה של  בעל קיבולתדו כמותי ) חרס :ההדח

ם של גובה הפנים העליוני  .נטירלבי ההעומד בדרישות התקן הישראל  בעל צירי נירוסטה  ,כבד :אסלהה מושב .1385ת"י  בדרישות ורכיביה

דגמים של אסלות  3ת הקונה לפחות ירהציג לבחעל המוכר ל דגם:ס"מ בהתאמה(.  38,40ס"מ ) 1יה מכסימלית של "מ בסטס 39: האסלה יהיה

 לפחות אחת מהן תוצרת הארץ, ככל שישנה.  המפורטות, ת בדרישותהעומדו

טחת יציבותה, הכול בהתאם להב פיקהי מוגני, בעלת חיזוקמ"מ הו 3.5אקרילי בעובי  מר מחוהאמבטיה תהיה ס"מ.  70/170במידות  אמבטיה:

 ל דין. לכ 

ס"מ ושטחו  80יותר תהיה לפחות תו הקצרה ב . מידדין כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות יפחת אל המקלחתא תהרצפה של  שטח מקלחת:

ירוג, תיחום או  לבצע ד יש בהיקף רצפת המקלחת. המשטח לניקוז שיפועים עם 2272 י"ת בדרישותהרצפה יעמוד  מ"ר. גמר 0.72-לא יפחת מ

 .ת(פע במקלחהתקנת אגנית כחלופה למשטח משו )לא תותר סף.

 ( )ויסות מים חמים/קרים בעזרת ידית אחת מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותידגם מערבל  כרום ניקל,ו בציפוי יהי וחמים כל הסוללות למים קרים  (ג)

 . 1347ות ת"י בדריש מדותהעולמים חמים  רותסד 3ת ולפח הציג לבחירת הקונהעל המוכר ללו "חסכמים". יכלו

מסוג  מו על מישור משטח העבודה או הכיור. ברז המטבח יהיהח והם ימוקפר-יותקנו ברזים מדגמים מיקס בחבכיור המטבכיורי הרחצה ו -

   .מס" 15ק ס"מ עומ 15 ובהג :היינרחצה תהכיור ברז  "מ. מידותס  25ס"מ, גובה  20. עומק ברז נשלף במידות להלן

 . , בציפוי כרום ניקלרמערבל מיקסדגם:  :(ת משהב"שבאם נדרש בהנחיו ) ידייםת ברז נטיל -

 ה מתכוונן, מוטמתלכולל צינור שרשורי,  מיקס מהקיר, ,ך(דר 3רב דרך )אינטרפוץ  - סוללה למים חמים וקרים תותקן לחת:מקה בתא -

  בקוטר ראש מקלחתס"מ ו 30ר באורך בחירת הדייר, זרוע מהקיי מזלף. או לחילופין ולפס"מ לפחות ו 60ך ור בא סקופי ומוביל אנכיהחלקה טל

 מ"מ.   15

מתכוונן מוט  לה למילוי האמבטיה וכן צינור שרשורי, מתים חמים וקרים, מיקס מהקיר, הכוללת יציאה תחתית ן סוללה למתותק באמבטיה: -

 ף.לפחות ומזל  ס"מ 60 ורך פי ומוביל אנכי באלקה טלסקוהח

 . כל שידרש()כ ניל ירזבוחיבור לביוב,  :כוללת אסלה גז/י שטיפתארכיורים ו התקנת  (ד)

 .בן: לגוון הקבועות (ה)

 בדופן חיצונית  4פתח "מל, : הזנת חשכביסהבש הכנה למיי  חיבור לניקוז, הזנת חשמל. נקודת מים )קרים(, :נת חיבור למכונת כביסה כוללתהכ (ו)

 .נה ומשקולת סגירה הג, כולל תריס כביסההבש מיימ ת אדיםפליט ולשרול

 המטבח.יפון קערת ברז והכנה לחיבור לביוב, ולסת: כוללבמטבח למדיח כלים  הכנה (ז)

 ת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה.באם לא נאמר אחרת, צנר: הכנה לנק' גז (ח)

 . לבדמים קרים בביסה ובמכונת הכ אסלות. בדייםי כיור רחצה וכיור נטילתים, לרבות טרי יסנה ליםללי(. יעשה לכל הכ)כ וחמים:בורי מים קרים חי  )ט(   
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 פקת מהרשת העירונית. מים בטמפרטורה המסוקרי : ים קריםמ (י)

 הכיור.    שטח העבודה אור מ= קרי ברז הממוקם על מישו פרח קבוע. לראש ברז הנשלף מתוך שרוונשלף =  ( יא)

  ת ידית אחת. בעזר ם,חמימים לקרים /)מיקסר( = ויסות  ערבלמ

 ו/או שניהם. רים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז מים חמים/ק ניסה/יציאה, של )אונטרפוץ( = חלוקת כ רךד-רב

 

 , ברצפה,הבניין( לכללמשותפים ו )בחלקם יתכןב ביוצנרת ופתחי ביקורת לקולטני : אחר צורךי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל אביזר   3.6.1

   וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(. ם)מיקו בוי,יתכן מתזי כיה. האינסטלצי י החלטת מהנדספ"במיקום וכמות ע, לתקרהך סמובקירות או ב

 ין  ב לי פיקודלהעברת גז וכברת וצנ מפוצלו/או  יני מרכזייקוז למזגן מלפי החלטת מהנדס האינסטלציה. נ  ,מיקוםב ארון למחלקי מים

 הנחיות יועץ האקוסטיקה.ו 4חלק  1004ני ביוב בכפוף לת"י לט בידוד קו .למאיידיועד המום בה, עד המיקהמיקום המיועד למע

 

 ערה:ה

או " עמודים או קורות"דמוי רו בליטות אסטטי ויצו מבודד   כיסוי  יש לבצעידרשו(, ככל שי, )בוזי כי מת/הצורך במעבר צנרת מים/ביוב

 , ך לקירות ורצפהבסמו ו/או   בסמוך לקירות ותקרה ,"סלים"ספ

פתחי ביקורת, ולכן   יתכן וידרשו   ן הבניי  ברים לגובהו נים העלפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולט כי ן שבו בח יש לקחת ,בנוסף

 תחזוקה.  גישה לצרכי  לו, אין לחסום אותם ויש לאפשרי ביקורת אביצוע פתח שיידרדירות בהם ב

 

 

 

נדרשה מערכת הוראות כל דין. י הדרישות אשר נקבעו בפ"ותהיה ע סולארית מערכתבאמצעות לדירות  הספקת מים חמים :מיםחימום    3.6.2

 .   579לדרישות תקן ישראלי  סולארית, התקנתה תהיה בהתאם

כנן  לת מאפשרהמן )טיימר( הכולל מפסק חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב ז הכוללרה )דוד( כל אגימירה יותקן לכל ד     3.6.2.1

  .)"שעון שבת"( ההפעלה מראש את זמני

 באמצעות חשמל  , יעשה חימום המים באמצעות מערכת סולאריתלדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים    3.6.2.2

 .מום המים )טיימר(מן לחיזהתקן קוצב ו 

 י המחמיר מבניהם. וראות כל דין או מהמפורט להלן לפנפח מיכל האגירה לא יפחת מה  3.6.2.3

   ליטרים. 150 :תבקיבול למים חמיםד( דו כל אגירה )י מ 3.6.2.4

 ; םיטריל 150 -ויותר  חדרים 4בדירות  ליטרים, 120 -חדרים 3 -2בת  בדירתליטר.  60 –בדירה בת חדר אחד פנימי:   

   ו/או על גג המבנה. ת במבואה הקומתיתת חלל תליית הכביסה / בארון שירו כדוגמבמקום מוסתר אך נגיש  :מיקום הדוד 3.6.2.5
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 כיור נטילת ידיים. ות מטבח ורחצה, אמבטיה, מקלחת. : קערמים לכליםר מים חיבו ח 3.6.3

 (.אחד לדירהברז  –חצר לפסת שמש וביציאה ביציאה למר) .יש: "דלי"ברז    3.6.4

 לטת החברה(.ם לפי הח)מיקו יש  :הכנה למונה מים לדירה 3.6.5

 : פלסטי. שפכיםסטי, פל :לוחין , דPPR, S.P ול,, פקסגנתגולוו פלדה מ :ים וקריםמים חמ :הצינורותחומר  3.6.6

 ,  יש :ודת הגז במטבחה ממקור הגז ועד נק צנרת גז בדיר 3.6.7

 . : ישהכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

י מש את כל בעלשנועדו לשמערכת גז מרכזית , מיתקנים או צנרת של 1969 -"ט כהמקרקעין, תש ב( לחוקה ) 59בהתאם לס'  מובהר בזאת כי

 . המשותף  הניתנים לפירוק, יהוו חלק מהרכושנה או וסת וקם, למעט מיכל, מהדירות או חל

 
 

 (זו טבלה )ראה הערות לאחר  רתמתקני חשמל ותקשו  – 5טבלה מס'  3.7
 

 ראה נספח ג' ונקודות טלפון,ת תקע בי  לנקודות מאור,מחיר זיכוי 
 

 . ט של הדירהמדת הריהועובהתאם לתכנון ה ןהמפורטת להלה ות בהתאם לטבליהיו לפחהחשמל והתקשורת  מיקום וכמות מתקני

 

 ם יקו מ
 נקודת מאור 

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 מעגל
מאור 
 משותף 

 תקע  בית
  כוח במעגל

 תף ו מש

 תקע  בית
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 הערותר/ אח

 ה דירל כניסה
 מבואה  או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 ינטרקום א -

  דר חלורה תא  לחצן -
 . מדרגות 

כולל   וח חשמל דירתיל -
סגירה )ניתן שיהיה  

 בסמיכות 
 . למבואה(לכניסה או 

 / תקשורת ארון  -
כולל   , יזיהווניה/טלו פ טל

 . ע בתוכו בית תק

 דיור  חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 1 1 

  - יס חשמלי תוכנן תר
מל  נקודת חשתוספת 

)תריס   ס להפעלת התרי 
ת  זה נרשם גם במרפס 

  תוצפרחבה מר /שמש 
 . ך הטבלה( בהמש

 - - - 1 1 זדור פרו 

  3בפרוזדור באורך מעל 
ל  מ' או בפרוזדור הכול

נקודות   2 פניית "ר",
 חליף. מלפחות +   מאור

 1 מטבח 
2 

)בדרגת הגנה  
44IP ) 

4 
)בדרגת הגנה  

44IP  )
מחולקים  

  לושה לש
  מעגלים
  המוזנים

דירתי  המהלוח 
מוליכים   ע"י 

ממ"ר   2.5
 ת בצנר

4 
כ"א במעגל  

 : ור נפרד, עב
תנור,   מדיח, 
תלת   1מקרר +

פאזי עבור  
כיריים  

, עשוי  חשמליות 
  2.5מוליכים 
 נרת ממ"ר בצ

- 

קום בתי התקע יהיה  מי 
כול  מעל משטח העבודה כ

ון  ובהתאם לתכנ  רהאפש
בתי התקע עבור   .המטבח

כיריים חשמליות ועבור  
חת  וקמו מתהמדיח ימ

 עבודה. למשטח ה

 שינה חדר
 עיקרי

 ( הורים)

1 
)כולל מפסק  

  יףלמח
 ( ורהלמנ

4 
ליד  )שניים 

 המיטה( 
- 1  1 - 

 - - -  - 1 פינת ארונות

 ממ"ד
לפי   מנורה

הנחיות פיקוד  
 העורף

 פקע"ר  ת לפי תקנו  1  1 - 3
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 ם יקו מ
 נקודת מאור 

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 מעגל
מאור 
 משותף 

 תקע  בית
  כוח במעגל

 תף ו מש

 תקע  בית
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 הערותר/ אח

 ים שינה משני  דרח
 )ילדים( 

1 3 - 1 1 - 

 רחצה  י /חדר
 (/ מקלחת )אמבטיה

1 
  מוגנתמנורה )

 מים(

1 
דרגת הגנה  )ב

44IP ) 
- 

1 
  לתנורתקע   בית)

 ( םחימו 
- 

  םמו ת תקע לתנור חי בי  -
ימותג עם מפסק דו קוטבי  

נורת סימון מחוץ  עם 
 . אמבטיה הדר לח

ימותג עם   –דוד חשמלי  -
נורת   םקוטבי ע   ו ד מפסק 

מחוץ   –קוצב זמן ו ןסימו 
 . אמבטיה הלחדר 

 -אוורור מכני + מפסק -
 . שנידרש ן היכ

 : נימי פ
 שירותים

1 - - - - 
 ר חלון, בהעד

+  ' אוורור מכני הכנה לנק
 ידרש. יכן שנ ה  -מפסק 

 רות מרפסת ש
1 

  מוגנת מנורה)
 מים(

- - 

2 
בדרגת הגנה  

44IP ונת  למכ
 ולמייבש כביסה 

- - 

 סתמרפ
 שמש

1 
  מנורה מוגנת)

  מעל דלת מים
היציאה  
 (למרפסת

1 
ת הגנה  בדרג)

44IP ) 
- - - 

+  לי + מפסק תריס חשמ
 נון פתיחה ידני. גמנ

 
ותר  הצמודה לי רפסתבמ

מחזית אחת של הדירה  
בית  ת מאור ו ו נקוד תקנ יו 

 כאמור בכל חזית. תקע 
שטחה של המרפסת   עלה

אחת  מ"ר בכל   15על 
בה   ן ק , תותות, מהחזית 

ודת מאור נוספת לכל  נק
מ"ר   15חלק העולה על 

)לדוגמא במרפסת  
מ"ר   16ה בחזית ששטח

  קודות מאורנ  2דרשו יי 
 ות מים וכו'(. נ מוג
דות המאור  נקו  מיקום 

יהיה בהתאם לתכנון  
יזור  רות לפאפששייצור 
לקי  רה בכל חתאו 

 המרפסת. 

 מחסן
 ( שהוצמדככל )

1 1 - - - 

הם לא לכל  במקרים ב
סנים  צמדו מחו הדירות ה

האספקה תהייה מהמתקן  
באחריות יועץ  המשותף. 

החשמל להציג  
וב  פתרון/פתרונות לחי

  הצריכים על פי ההדייר 
בלבד  היחסית או אחרת ו 

מוצע יענה על  הפתרון הש
  דרישות חוק משק

מל  וק החששמל, חהח
אחרות על פי דין  ותקנות 

ייחסות לסוג זה של  המת
 . מתקנים 

 ורמסת
 כביסה 

 (באם קיים)

- - - 
 תלת פאזי 1

)פקט הכנה  
 למזגן(

- - 
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 ם יקו מ
 נקודת מאור 

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 מעגל
מאור 
 משותף 

 תקע  בית
  כוח במעגל

 תף ו מש

 תקע  בית
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 הערותר/ אח

 גינה 
 יתדירת

1 
ת  )מנורה מוגנ 

מים מעל דלת  
 יאה לגינה( היצ

1 
גנה  הת גבדר)

44IP ) 
- - - 

ודה ליותר  בגינה הצמ
מחזית אחת של הדירה  

ובית  ור ותקנו נקודת מא י 
 ת. קע כאמור בכל חזי ת

 
בול השטח המרוצף יש  בג

 לבצע הכנה )כבל וצינור( 
 רת גינה. ו ור קו תאבע 

 
תתבצע ע"י קו  ההזנה 

 . נפרד ללוח הדירתי

 

  ואחרות הערות לטבלה

 2הכוללת בדירה ה. הריהוט של הדירורטת להלן ובהתאם לתכנון העמדת בהתאם לטבלה המפ יהיו לפחותת רומתקני החשמל והתקש מיקום וכמות 

 מה. ח חשמל משני עם ממסר פחת יעודי לקויותקן בכל קומה לו  ף ובנוס תותקן בקומה הראשית, לוח חשמל ראשי עם ממסר פחמעלה י קומות ו

רים על אחוכל המסמכים ה  אליםנים הישר, התקנות הרלבנטיות )תקשורת(, התקיוהחשמל ותקנות ק ל פי חובוצעו עיתוכננו וי שמל והתקשרות  מתקני הח

 עיל. המפורטים ל המערכת /את המתקן םיבהמחייפי דין 

 כל ציוד הגמר יעמוד בדרישות התקינה הישראלית והחקיקה הרלבנטית. 

 אות מלבניות בלבד בהתקנה תחת הטיח.קופס ימו ליתאאביזרי הגמר כל 

ממ"ר,  2.5היותר שני בתי תקע(, עשוי במוליכים ע נוסף )לכל א יותר מבית תקלל ינו בית תקע המחוברהמשותף" =   תקע כח במעגלת "בי  (א)

 ופיין מכשירים. אפר עם מא 16ה בלוח החשמל הדירתי/קומתי באמצעות מע"ז . ההגנצנרת בקוטר מתאיםחלים במוש

ר מתאים. ם בצנרת בקוטממ"ר, מושחלי 2.5 מתי, עשוי במוליכיםח הדירתי/קור ישירות ללוובתקע המחהינו בית תקע כח במעגל נפרד" = ית "ב (ב)

 פיין מכשירים.  בעל אופר אמ 16ההגנה בלוח החשמל באמצעות מע"ז 

חדר ל מחוץ פת מפסיק דו קוטבי עם מנורת סימוןסממ"ר בתו 2.5מוליכים ב עשוי  בית תקע ממעגל נפרד,=  "לתנור חימום באמבטיה ע ית תקב" (ג)

 ה. בסמוך לכניסהאמבטיה 

חלים , מוש"רממ 2.5, עשוי במוליכים קומתי /ירתיפאזי המחובר ישירות ללוח הד תקע תלת  הינו בית=  "גל נפרדאזי במעכוח תלת פית תקע  ב" (ד)

 .ל אופיין מכשיריםאמפר בע 3X16א"ז עות מצוח באמלגנה ב, הההתקנה תה"טבבצנרת בקוטר מתאים 

  ממ"ר,  1.5כים במולי שויער ובתי תקע, נקודות מאו –ב למעגל מאור, מעורחובר בית תקע המ הינו ="  שותף מ ורמאבמעגל בית תקע " (ה)

  .אמפר 10בלוח באמצעות מע"ז ההגנה , בהתקנה תחת הטיח. ושחלים בצנרת בקוטר מתאיםמ

ימת רטיבות, או  מקום בו קי יא נדרשת בכלוה  44IPתוספת  בגין אביזר בדרגת אטימות  הינה =" גנת מיםימה מו טבגין אתוספת לבית תקע " (ו)

 .  תאו לא ישירו תזת מים ישירותסכנת ה

תקשורת    ת, נקודלת נקודת טלפוניהות, מגיעה קומפלט לחדר וכולקנכוללות כבילה ייעודית על פי תנקודות,  3 = "וטלפון טלויזיה תקשורת  נקודת" (ז)

זה  איןן. על פי כל די ים. הכול כנדרששידורי כבלבור לקליטת ואפשרות לחיובה, כאמור, ח חיבור לקליטת שידורי –נקודת טלוויזיה  בין מחשבים, –

   צאים יסתיימו בריכוז אחד.  הכרח שהנקודות/מומה

)אביזר דמוי   עלה, פנדל בתקרה, בלדחת מפסק הפהכוללטורה(, מיל/ אראה -ורה וכיסוי)ללא נ אורה על תקרה או קירה לתנקוד = "נקודת מאור" (ח)

   בית נורה ונורה. , ור לתקרה(הסתרת החיבל וסקונ 

מתאים, בהתקנה וטר ממ"ר בצינור בק 2.5לדוד במקום התקנתו, מוליכים חשמל הדירתי ועד מלוח היר יש מלתכלול קו חש =דת דוד חשמלי נקו  (ט)

 ור לעיל. צב זמן כאמקו ל ד, מפסיק דו קוטבי עם מנורת סימון, כולדוד והמעמיצונית ליד החעמידה מפסיק בטחון ל סמויה, לרבות

 

  .יש :רת מאו ו נקוד  :קומה בכל :אה קומתיתחדר מדרגות/ מבו  3.7.1 

)באם אין  או חדר המדרגות  ואה קומתיתבמב לחצן מתוך הדירה להדלקת אור יש.  :צני הדלקת אורלח יש. :ופי מאורג

 לתאורת לילה קבועה בחדר/י מדרגות.  יש, :ותף(שעון שבת )מש יש. :(מבואה

  .בקיר כנהדת ההשורת ועד נקו שיכה מריכוז תקרת תכלול צינור וחוט מנקודת התקשו :לפון חוץ ט 3.7.2
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 .זמזם :צליל .לחצן :וגס :פעמון  3.7.3

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

  שקע רגיל(, )כוללדירתי וח תקשורת ול (לפחות לצורך הרחבה בעתיד מודולים 6-י למקום פנו )כולל השארת י דירת ללוח חשמ 3.7.5

   .אין שבת דירתי: שעון יש.   :קי פחתמפס ל.חשמה נדסלפי תכנון מה :מיקום .יש :הבתוך הדיר

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

 אמפר.  3×  25זי: תלת פארים חד 2אמפר. מעל   1X40חדרים חד פאזי  2רה עד בדי  אמפר. 3×  25  :תי רבור די גודל חי  3.7.7

יצונית למערכת אינטרקום בדלת  ותשתית פנימית וח  מסך דירתי עמון,ת פהכוללכת אינטרקום . מער: ישטרקוםמערכת אינ 3.7.8

וכן פומית שמע/דיבור באחד  בואה או בכניסה לדירה,מרקום באינט: יש למקם את נקודת המיקום הראשית לבניין.הכניסה 

 בדירה.  יםמחדרי המגור

 ן. : איור )נפרדת(וויזיה נוספת במעגל סג מערכת טל 3.7.9 

אשר ישולם  יבור בפועללא ממיר וללא חל) לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלכבלים לחיבור  הכנה :יהטלוויזרי כנה לקליטת שידו ה 3.7.10 

  .(אשר תספק שרות זה  ערוצית -בלחברת הטלוויזיה הרות ר נה ישיהקו ע"י  

 :םמיתקנים אחרי    3.7.11 

  מטבחים הפונים למרפסת שירות, יש להתקיןישיר לקיר חוץ לרבות ב רוורוא ללא ובמטבחים, בחדרים סניטריים בחדרי שירות -

 י לקיר חוץ, לרבות רפפת כיסוי.  במאוורר מכנצינור מצויד 

שת החשמל תלת פאזי ולרר ם לחיבותית. המערכת תתאיל הדירחשמיכת הבקרה של צרמערכת לניטור ול בכל דירה תותקן -

 . תניםריפי החשמל המשת תעזנהלית ותאפשר הישרא

ה חיישני זרם עבור לוש)ש ל הדירתית אשר מתבססת כל רכיב המודד זרם חשמלייחידת מדידה בלוח החשמ :תכלול ערכתהמ

ג אותם  מקומית ומצי רהנים בצובל ומעבד את הנתו טי המקלחוטלי אי, צג דיגי, יחידת תקשורת לשידור אלחוטלוח תלת פאזי(

 מ' 1.5במקום נגיש ובגובה  / במבואת הכניסה, לדלת הכניסה סמוךה ברהדי צג יותקן בפניםה ה.בצורה ברוררית בשפה עב

 הכספית. ואת עלותם  )בקוט"ש( והמצטברת  השוטפת את נתוני צריכת האנרגיהות לפח הצג יציג מהרצפה. 

ן ק הות בדירות האמורותרד ששנקבע ע"י המש ן מערכת זו ככלהחובה להתקי אתת לבטל שיכון שמורה הזכו נוי וההבימשרד ל

סוגל למדוד מרחוק את  המ מונה לשליטה מרחוק בצריכת החשמל של הלקוחות –כם" ברת חשמל "מונה חכם". )"מונה ח"י חע

או  ין )דרך מחשבלי תים אונספק ללקוחות שירורה, ול הדי ן או ברמת הבנייצריכת החשמל בכל רגע נתון, לטפל בתקלות 

 ון.נת על רגם אצלם חשמל בכורכיאילו מכשירים צאפליקציה( 

 .3.5טבלת פתחים סעיף ם בלהפעלת התריס/ים, לרבות מנגנון פתיחה ידני ראה ג  תריס/ים חשמלי כולל נקודת חשמל -

 

 :המתקני קירור / חימום, בדיר.        4 

   ;16,19,2210,13,5,2,4,רות מס' די :3בבניין  ;1' רה מסדי :2בבניין  ;3,5,7,9,11דירות מס' : 1ניין בב 4.1 

     ;44,46ת מס' דירו :4,6בבניינים  ;2,5,8,11,14,17,20,23מס' ת דירו : 5 ניין בב

 ן. י א :מרכזי  תי מיני ירד רווימיזוג א  

  :תכלול אשר ,אזיפ תלת רטיתסטנד אחת מרכזית מיני למערכת הכנהבכל דירה תבוצע   

  פרדת בכל רכת נני מרכזית כאמור, מעימ ה למערכת מיזוגכנה פלקס תבוצעמות כדוגמת דירת דווללות שתי קוהכ )בדירות  

   הכנה לשתי מערכות נפרדות בדירה(.  –קומה   

 ;הדירה חלקי לכל וקצר יעיל ווירא  פיזור המאפשר אחר או במיקום סדרוןהמ רתתק לתחתית בצמוד מאיידל ןמתוכנ  קוםמי .1 

    המיקום  בין או הקירות ההרצפ במילוי ונעה סת בקירנוכמ חשמלי ופיקוד תושנח צנרת של "צמה"ת לרבו  דרשותהנ התשתיות עצויב .2 

 בקיר שקועמ"מ  32המאייד יהיה בצינור  ניקוז,  2.5 *3נפרד  מעגל כוח שקע ,בהתוכנן למעהמ המיקום ועד למאייד  המתוכנן     

  רכתהמע להתקנת עד ,גבס חלוב כיסוי אמצעותב רההסת יכלול למאייד "צמה"ה מוצא .הכביסה תורמס לניקוז או רצפה למחסום     

 במהלך אופקי.ן אם ובי הלך אנכי בכל חלופה הצנרת תהיה מוסתרת לכל אורכה, בין אם במ . בפועל     

   חשמל שקועה בקיר עםיומת בקופסת  וס  קיר המסדרון על התרמוסטט וםלמיק דע ידהמאי  ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול תהתקנ  3.

 . סהמכ     

 .אוויר מיזוג מהנדס ידי על מערכתה לתכנון בהתאם יהיה ותההכנ מיקום  .4

  הדירה לקי קם את המעבה בתוך מרפסת השרות או בחין למיובהר כי א .עביםהמ / עבההמ למיקום ומוסתר מוצנעחיצוני אך  מיקום . 5
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 האחרים.     
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 תהיה כדלהלן:ם ידות עיבוי שרמת הרעש שלהחבייעשה שימוש רק , מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה ופקו ויותקנויסבאם  הערה:

 בשעות הלילה.  dB(A) 59עד ו' בשעות היום, מ 1במרחק  dB(A) 62עד  :חדרים 3דירות  :1בניין 

 הלילה. בשעות  dB (A)55עד ומ' בשעות היום,  1במרחק   )60A) dB עד  חדרים: 3דירות  :2,4,6בניינים 

 . מ' 1במרחק   dB(A) 57עד  "ד:בממ בשעות הלילה.מ'  1 במרחק  dB(A) 59עד והיום,  ותמ' בשע 1במרחק  dB(A) 62עד ירות: דה יתר

 הלילה. עותבש  dB(A) 59עד  חדרים: 4דירות . הלילהבשעות  dB(A) 62עד  חדרים: 3דירות  :,53בניינים 

 בלחות ובטמפרטורה.  תות הלילה, כתלובשע בה להפחתת מהירות מפוחי המעבהבנה בתוך המעמו הגבלת הרעש תתבצע ע"י התקן 

 

   :כדלהלן נים מזגיסופק   (מן עקב מיקו ) הדירות יתרבויועץ האקוסטיקה חיות התב"ע לפי הנ

 רתצנ :וללכ)ברה והח רויאוס מיזוג ה מהנד קביעתלפי  :והספק יקום מ ;יש ושרות(: בחדרי רחצה)למעט  :מרכזי  מיני  י דירת ג אווירזו מי 

 (. חוזר ריפתח לאו (,ליםפיזור )גרי תריסי ה,ת תקרכמ, הנז מיםיקוצנרת נ, גזצנרת , חשמל

 

י מרכזית אחת  יניה באמצעות מערכת ממיזוג האוויר תכנון הדירה אינו מאפשר מיזוג לכל חלק מהנדס פי קביעתל ככל שע .: איןפוצלמזגן מ 4.2

ת גז צנרת חשמל, צנרנדרשות לרבות ה כל התשתיותת ל אכלוחלקי הדירה שת יתרת ם לוצל/ילמזגן/נים מפה כאמור, תבוצע בנוסף הכנ 

 מים.   ניקוזוצנרת  

(.  םילזגנים עיליים )מפוצלהתקנת מ תבוצע גם צנרת ניקוז כהכנהשירותים והמטבח( חצה, הבחדרי הרט מחדרי הדירה )למע בכל אחד 

  ם לתכנון מהנדסור, הכול בהתאי כפון מתחת לסין לופי הרצפה או לחילחסום ד מע היהצפה ומוצאה יהרצנרת הניקוז תוסתר בקיר ובמילוי 

 ם פקק.סגור עמתאים ו  תיסתר עם אביזר חרושסטלציה. מקום מוצא הצנרת יו האינ

ת לרבו  ,5חלק  994י אל להנחיות ומפרטי פיקוד העורף ולתן ישרם גן עילי/מפוצל בהתאתבוצענה הכנות להתקנת מז למרחב המוגן הדירתי  

  חבז היחידה כלפי המרי חוץ וברז שני המאפשר ניקוה כלפירת מוצא היחידניים, ברז לסגק תזרי אטימה בי, אעיליקוז כמפורט לנרת נ צ

 המוגן. 

המשלבת , ומאושרת ע"י פיקוד העורף  5חלק  994י אל נה לדרישות תקן ישרפין ולבחירת המוכר ניתן להתקין מערכת מודולארית, העולחילו 

 להתקנה.  ותהכנם כרכיבים הדרושיכל ה את ל אחדבמכלו

 

 

   :כדלהלן ן יסופק מזג  הומקעקב מי  5ה מס' רדי  3בניין בפי הנחיות התב"ע ויועץ האקוסטיקה ל

רת ניקוז צנצנרת גז,  חשמל, צנרת: כוללוג האוויר )מהנדס מיז ביעתקפי ל :פקוהס מיקום .בממ"ד בלבד יש: )מזגן עילי גלוי( וצלמפ  מזגן 

 (. מים

  .אין :יין בבנ מערכת מרכזיתמ זון הני זוג אויר דירתי מי   4.3

   .אין :ם הדירהימום מים וחימו ות להפרדת חעלת אפשרעם רדיאטורים למים, ב  דירתי עלת על ידי תנור גז מערכת הסקה הפו   4.4

 .לת שקע מוגןר חימום הכולנונקודה לת חדרי המקלחת ואמבטיה תבוצעב. : איןועל בחשמלם הפחימו תנור   4.5

 : אין. יםלי חשמים קונבקטור   4.7

 .: איןל/מ"רקק" 120-80, רצפתי ימום תת חרכת מע  4.8

 : אין.אחרים תקניםמי   4.9
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 : ות בדירה, במחסן ובטיחוי אש ורי כיב סיד* .5

ל  ככל שיידרש ע:  ()באם נרכש ן במחסיש.  :2,4,6בבניינים  .אין :1,3,5בבניינים  הבדיר: ()ספרינקלריםטית מערכת כיבוי אש אוטומ 5.1  

 באות. הכרשות ידי 

 .הכבאותדרש ע"י רשות יל שיככ :עשן  גלאי  5.2  

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

 

   

 

 :תעבודות פיתוח ושונו  .6

 חניה  6.1 

      ;שר: בתחום המגכולםהבניה.  לפי היתר: םיניהבני לכל  הכל מקומות חניה ךס 6.1.1   

 . אין(: )לפרט אחר מקוםניות בח    

 ר. ת המככניכמצוין בתו: מיקום ר הבניהלפי הית: חניות מספר: יש, )פרטית/משותפת( יםניה לנכח 6.1.2  

   תג נכה רשמי כה )עם הצגתה נדיר חניה להיתר, תימכר לרוכשהח ש/סביבה/פיתוח ובנספים כמסומן בתכנית המגר ה לנכחניי    

 שאינו נכה. גם לדייר בית ורי הדינכה, בין כלל  וכשר רובהעד רד התחבורה(,שממטעם     

 יש.: רהת תאו ערכמ אבנים משתלבות. /קמוחל  בטון: החניה לא מקור גמר רצפת 6.1.3  

 . יש: גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 המכר. מון בתכנית לפי סי :םמיקו   אחת לפחות.: ת לדירהניו חמספר  6.1.5  

  אין.  :הלחני סה בכני  וםמחס 6.1.6  

   

 רש פיתוח המג 6.2 

 ת יצוניהח  הרחבה .ןייבנל  סההכני  למבואת עד מהרחוב ניתחיצו כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום: סה חיצוניתכני רחבת     6.2.1 

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח לצידו והמלו  גינון לבע מוארו  ,]יןילבנ הכניסה מבואת חבברו לפחות[ מרוצף   הכניס שביל תכלול    

 . שתלבות/ אבן טבעיתם מטון/ אבניב :ר גמרחומ :מדרגות/יםבילש 6.2.2  

 אבן טבעית.  לבות/: אבנים משתר גמרחומ .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

  םתאי במים בהן חסכונ גינו  ח(כנית אדריכל הפיתו)על פי תו .יש :חיהצממצורפת(.  י סימון בתכניתל פע).יש :צר משותפתח 6.2.4  

  לאות.חקמשרד הלהנחיות     

 . יש :לל ראש מערכת ממוחשבכו במגרש  השקיה מערכת 6.2.5  

נן  גולא מלשטח  ה/חלקה( הכוונהכול )חצר, מעל תקרה לפי תוכנית המכר :מחדרלחצר יציאה ; יש  :הגן  תו רחצר, צמודה לדי  6.2.6  

 ה. מערכת השקי וללא

 , שוחות וכו'( צנרת,, מרזב/ים), חלחול ביוב ומים ה/ות, גז,שמתכן גיי: ה לדירות גן דמו הצ, בחצר משותפותמערכות פירוט  6.2.7  

 (.וצג בתוכנית המכרכרח י בה ושלא ןייהענ ילפ )הכל כיבוי קשורת,תחשמל,    

  (.המכרבתכנית  עקרוני מון)על פי סישטח ב יש, :ת גן ו לדיר צר הצמודה בח ףמשטח מרוצ 6.2.8  

 ויות.  הבניה ודרישת הרש תרלפי הי  :חומר: ל המגרששת ו /גדר בחזית 6.2.9  

 . רהולפי קביעת החב  שרתפיתוח המאוהתוכנית לפי ע בגובה ממוצ   

 . 2,4,6יש חלקית, בבניינים  :(קהבחל קומה פתוחה) מפולשתדים קומת עמו  6.2.10  

 

 מערכות משותפות .7

 : מערכת גז 7.1 

המגרש או  כניתקום המתואר בתמיבתאום עם חברת הגז, וב יםיע קרק-גז תת יצובר תעובאמצ : סידור מרכזיאספקת גזהכנה ל   7.1.1

ת  להנחת צנרת הנאה ו זיק נהורך תינתת הצידבמ המקומית. תות הרש עפ"י דרישו רה ו/אובע ע"י החבקאחר שי הבניין או במיקום

   הגז ותחזוקתה.

 גז.ברת החת וצנרת אספקת הגז הינם בבעלו ,כאמור מובהר בזאת כי צוברי הגז

 ;יש: מרכזי לדירה ממקורגז  נרתצ 7.1.2  
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 (.3.6סעיף ) 4ה טבלה אר: יקוםמ: יש. תוך הדירהאספקת גז בנרת צ 7.1.3  

 

 :לכיבוי אש םידורי ס 7.2 

 יש.  : 2,4,6בבניינים  .אין :1,3,5בבניינים  :י מדרגות/בחדרמערכת להפעלת לחץ  7.2.1  

 יש. :2,4,6בבניינים  .אין :1,3,5ם י נ בבניי  :פרוזדורים/בואותבמ מערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 . יש :2,4,6ינים בבני  . אין :1,3,5ניינים בב :קלרים(נם )ספרי מתזי  –אוטומטית  ערכת כיבוי מ 7.2.3  

 ועץ הבטיחות. יות יהנח: יש. לפי דרישות רשות הכיבוי וארגזי כיבוי ותכולתן עמדות כיבוי לרבות  7.2.4  

 יש. :2,4,6בבניינים  .אין :1,3,5בבניינים  ן:גלאי עש 7.2.5  

 תפיםמשו  יםבשטחיבוי נות כוארו  י כיבוי )הידרנטים(, ברזאש וי ב כי ו  וי לגי  מערכותלרבות  רי הכבאות,סידו כל הערה:      

 קום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. מי  פרטיים, או     

 אין. : ניםבחניו ץ מאול רוראוו  7.3 

 אין. : הדירות( ת)להזנ  וויר מרכזיתמערכת מיזוג א 7.4 

 . אין יירים:לשימוש הד ר/יםיזוג אויר בחדמ מערכת 7.5 

    הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר ותתיב :םמיקו  ואר שגוי.לד 1 לוועד הבית, 1ירה, לכל ד :וארדתיבות  7.6 

 . 816י"תו ובנייה תכנון קנותת לפי יוםאלומינ  חזית לותבע ויהיו  ,בנייןל   

 : ים אחריםנקמית 7.7 

ים נ יבני  יין ולטובתבבנ םלשימוש כלל הדיירי חדר/ים ם(,ימשותפ םבחלקי)כות תאורה מים, מער ימאגרת מים, ומשאבו ה מערכות סניק   

 היועצים. כננים ות המתכני תולפי  :מיקום וכמות .וכו' כים לטובת הבנייןסמו בבנייניםאו  מוכים,ס

 

 רכות תשתית חיבור המבנה למע .8

 ומית.הרשות המק תהנחיו ילפ: חצרל  נפרד יםמונה מיש; : יתלב ראשי ה מים ונמ : יש; בור לקו מים מרכזי י ח 8.1  

 .יש:  מרכזי  לביובחיבור  8.2  

 יש.  :בהתאם להוראות חברת החשמל ,בור הבניין לרשת החשמלחי  8.3  

 . םלחב' הטלפוני דירהחיבור הכולל ר(: לא כנון והבניה )בקשה להיתתה  תבהתאם לתקנו :ור הבניין לרשת הטלפוניםהכנה לחיב 8.4

   (.3.7.10 אה גם סעיף רבד )כנה בלה .אין: (אינטרנט/הויזי )טלו תקשורת בניין לרשת ה  יבורח 8.5  

 צועם בפועל ביש עבודותבמחיר הרכישה.  כלוליםכי גישה, ניקוז, דרומכים, ות תקיר: כביש, מדרכה, פיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 ריות החברה.באח הרשות המקומית אינם יעשה ע"י  

 לפי היתר הבניה.  מיכלים ניידים :1,3,5 בבניינים בניה.היתר לפי ה  דחסנית מיכלים ניידים, :2,4,6ינים בבני מיחזור /אשפה י בחדר 8.7 

 . קומיתרשות המ ה "יע: פינוי אשפה  

 

 רכוש משותף  .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 ר. ם בתוכנית המכותפיבאם סומנו כמש : תפיםמקומות חניה משו  9.1.1   

 . 2,4,6יש חלקית, בבניינים : (יתחלק פתוחה ועמודים, יסה)קומת כנ יתחלק מפולשת מהקו  9.1.2   

 לפי החלטת בחברה.: צמודים לדירותמחסנים שאינם  9.1.3   

 .יש :מת כניסהבי( בקו)לו  ואהמב 9.1.4   

   .שי: )לובי( קומתית מבואה 9.1.5   

 ; 2 :2,4,6בבניינים ; 1 :1,3,5נים בבניי (: מספר) חדרי מדרגות 9.1.6   

 ;2 :3,5ניינים בב ; 3 :2,4,6בבניינים  ;1: 1יין נבב :ותמעלי מספר : יש; תמעליו : יש; פיר מעלית 9.1.7   

 יש.על הגג: מיתקנים  על ידי תפוסק ההחל פחות: לגג משותף 9.1.8   

 ממ"דים. -יש מרחבים מוגנים דירתיים .אין :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.  :דים משותףדו  חדר 9.1.10   

 אחר שתדרוש רשות מוסמכת   וכל מיתקן  ,מערכות סולאריות :גוןכ( ותשותפ מ ו/אוות טכניות )פרטיות : יש מערכגגיתקנים על המ 9.1.11  
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 ן. הדי כל על פי   

 . ; ישגינון  אשטח לל : יש.המגרשושטח פתוח בתחומי  רחצ 9.1.12   

 שפה אים טכניים, מרכז מחזור וחדר  תקשורתכות לרבות רדרי מעח: שהינם רכוש משותף בית של הנוספים קנים וחלקים מית 9.1.13   

  המכר.  יותוכנמסומנים כרכוש משותף בת הקים אחרים במפרט זה, כמפורט בפרתקני אשפה ומו   

 

 : משותףהש ין להוציאם מהרכו שא (מיםיבאם קי) ק/יםחל 9.2 

 ., )מילוט(רגותי מד/חדר 9.2.1  

 טכנית. ומהק 9.2.2  

 ה משותפת.שה לחני י ג 9.2.3   

 בקומת כניסה.  לובי  9.2.4  

 י. ומתובי ק ל 9.2.5  

 על הגג. המשותפים() דרגות אל המיתקנים השוניםגישה מחדר מ 9.2.6  

 ות אל חדר מכונות.חדר מדרגגישה מ 9.2.7  

 . ם(משותפי ) ים טכני/ים/גות או מלובי קומתי לחדררמד גישה מחדר  9.2.8  

 .געל הג שותפיםמ מיתקנים על ידי  סהתפו  –חלק הגג  9.2.9  

 .ות/תמעלי  9.2.10  

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

 י החברה כרכוש משותף. "ע ככל שיוגדרולקים יות, חדרים טכניים וחניות פרטן למעט חניות חקומו : חלק אחר 9.2.12  

 

 ף בית משות 9.3 

 משותף או בבית   תבבי דירה רחוק המכר דירות(, המוכ –)להלן  1974 – דהתשל"ירות(, דלחוק המכר ) 6לסעיף אם בהת )א(  

   של התקנון המצוי  ת מבטל או משנה הוראהיל על הביעתו להחשבדאו מיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית ה    

 יין; ואלה העניינים:אותו ענ  על המכר פרטים לחוזה ף לכלול במפרט או לצר ייבן, חיים להלעניינים המנוהמתייחסת לעניין מן ה    

 חלק מהרכוש המשותף; תהוצא (1)    

 ה; שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדיר (2)   

 בים בקשר אליו; יו תף ובשירותים המחות בהוצאות הבית המשוור ההשתתפשיע (3)   

 הבית המשותף; ול ניה ות בדבררי קבלת החלטסד (4)   

 כר דירות; מ וק הא( לח)3בצו בדרך האמור בסעיף שר השיכון  ן אחר שקבעכל עניי (5)   

 כמי שהתחייב   אף האמור בחוזה המכר,אוהו, על )א( יר קטן  יף שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעמוכר  )ב(  

 המשותף.   ביתעל היחולו  י אותו ענייןשהוראות התקנון המצוי לגב    

 

 : לדירה משותף הצמודלק ברכוש הו של החרשיעו  9.4

   .שת הרשויותף לשינויים בהתאם לדריו ובכפקעין רבהתאם לחוק המק

 

 :ביתל הסדרי קבלת החלטות בדבר ניהו  9.5

 . 1969 -שכ"טבוע בחוק המקרקעין התעל פי הק יהיה 

 

 :ים בקשר אליו ויבהמח שירותיםית המשותף וביעור ההשתתפות בהוצאות הבש 9.6

 ום הבית המשותף. לתקנון שירשם, עם ריש םבהתאכות ומם לדרישות הרשויות המוסר ו/או בהתאהמכת הסכם להוראו  םבהתא 
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 :רכוש המשותף(שיוחזרו לאו /)ו  תףמשוהחלקים המוצאים מהרכוש ה 9.7

 המצ"ב   תאשר מסומנים בתוכניו ים הבא השטחים הרכוש המשותף מ יוצאו, בהסכםבעניין זה  רמבלי לגרוע מהאמו      

   כר.ממפרט המכר ו/או בהסכם הו מצוינים בו/א      

 .של החברה קביעתה פיף לוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות בבית המשותהחניה שבתחום המגרש מ  תעמדו .א

טחים שהוצאו מהרכוש הש ן כלוכברה. הח קביעתה שללדירות שבבית המשותף לפי   ווש המשותף ויוצמדיוצאו מהרכ  המחסנים . ב

 רישום הבית המשותף. רו עד מועד  אשר לא נמכמשותף וה

 לעיל(.  9.2.9 למעט החלק כאמור בסעיף )גות ות וגסמרפ .ג

 תף.  וש המשורכמה מוצא )ככל שיש במגרש( חדר השנאים .ד

 

 

 תף. המשו  תברו לקונה ולנציגות הבישיוענוספים מסמכים  א' ספח נ

   .הערות כלליות ספח ב' נ

 . זיכויים טבלת       נספח ג'
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 נה ולנציגות בעלי הדירות ועברו לקוספים שיום נמסמכי – 'נספח א 

 

 :פרד של המפרטת אלו יצורפו כחלק בלתי נוי תוכנ 10.1  

 דירה. ה( של תוניו)חיצ תשל כל חדר ומידות כלליו דות מיוללת הכ 1:50 -מ לא קטן  נית הדירה בקנה מידהתכ 10.1.1   

 המשותף בקומה. הרכוש  ללת סימוןהכו 1:100 -ן מתכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קט 10.1.2   

 . בקומההרכוש המשותף  מוןת סיהכולל 1:100 -קטן מ ומה טיפוסית בקנה מידה לאק  תכנית 10.1.3   

 הכוללת סימון הרכוש המשותף   1:100 -מידה לא קטן מ בקנהרתף מ קומות מפולשות; קומות /ניסהקומת כ תכניות 10.1.4   

 . 1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  יתן לצרף יות אלו נים; תכנ דוצמושטחים דירתיים מ    

 . 1:100 -א קטן מבקנה מידה ל תכנית קומת גג 10.1.5   

פת  משות חצרהכוללת סימון  1:250ידה מבלת היתר בניה בקנה  לק ומיתשות המקשהוגשה לר גרש כפימתכנית ה 10.1.6   

 וגינות צמודות. 

 

 על פיבהתאם לכל דין לרבות סור מלת ולחומרי הגימור, שיש ורכלכל המע מושושי חזוקהוראות תה נו בעת מסירת הדירה יינת  10.2  

 ניין: בע ירותהמכר ד חוק   

 ה על גימורם. הדיררכיבי   לתחזוקת כלשוטפות  פעולות )א(   

 ג אוויר,  ות מיזוכמערמערכות בטיחות, השירות המותקנות בדירה לרבות  ותותחזוקה מונעת של מערכ וללתוקה כזתח )ב(   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

 דרשות. ם נת, אתקופתיורות שוטפות ו תדירות ואפיון ביקו )ג(   

 ליצירת קשר.  ספק ומספר טלפוןיצרן/ תשמו לרבות תקנים בדירה,מערכות המו וד ות של צי ודות אחריוכני ותעטמפרט  )ד(   

 

 מערכות וחומרי הגימור של  ה שלתכנית והוראות תחזוקה    ה בבנייןשונהדירה הראנמסרת  ור להמוכר ימסור לרוכש דירה אש 10.3  

 ין: עניבות  המכר דירק פי חו לעהתאם לכל דין לרבות ר בלמסוש חובה הבניין שי  

 . כיבי הבניין על גימורםרכל  חזוקתתפעולות שוטפות ל )א(   

 מיזוג   תומערכות בטיחות, מעליות, מערכין לרבות קנות בבני ות המותר השיתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות  )ב(   

 .אלהבצא וות וכיאלקטרו מכני  אוויר, מערכות   

 אם נדרשות.  יות,ותקופת רות שוטפותון ביקויאפ תדירות ו )ג(   

 ירת קשר. פון ליצלר טרכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספ ות אחריות של ציוד ומעד ותעוטכני   מפרט )ד(  

 ה. מילייפקספר ומס פר טלפוןהמערכות והפיתוח לרבות מס ,רשימת צוות המתכננים של הבניין )ה(   

 שורת, מערכות בטיחות  קל ות חשמ, תבד של אינסטלציה סניטרית בלוהמשותפ ( למערכות AS MADE)תכניות עדות  )ו(   

   הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמורהאמורים  למסמכים צרף המוכר י ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.   

 מינויה. מיד עם (רות )הראשונה שתמונההדיעלי עה של במנית או הקבולמסור אותם לנציגות הז   
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 בקשתו  ה לפישיועברו לקונ  פותסנו תוכניותי הנחיות משהב"ש, להלן לפ

 

 רט( פמבנוסף לאמור בצו מכר דירות )טופס של  וכר יהיה, , על המוכשחתימת על חוזה המכר ובהתאם לבקשת הר לאחר

 .ספות כמפורט להלןנו ניותוכש תוכא', למסור לרנספח  1974 –התשל"ד 

 ניין.בלמועד סיום ביצוע שלד המוך  יהיה בסת התכניות עד מסירומ -

 ד זה לפי בחירתו. ר יהא רשאי להקדים מועכהמו -

 

ם, ילדירתית הכוללת חלוקת מעגלים, סוג המעגת החשמל האת תכני נה החברה תמסור לקו :חשמל ותקשורת .א

 נים. מקרא לסימו לוחות ו , מיקום אביזרי קצה,וירג אור / מזולמערכת אוורו הכנות למיניהן לרבות  

 

 ציה הדירתית הכוללת מעבר עקרוני כנית של מערכת האינסטלתונה ור לקס: החברה תמלציה סניטריתינסטא .ב

ת ומקרא  שופכין לרבות פתחי הביקור הובות מיקום אביזרי קצה ומערכת הדלוחין  קרים( לר /ם )חמיםהמיל קווי ש       

 מונים. לסי 
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 אזהרות והערות כלליות   –ב'  ספחנ 

 דירה ה ול ות למבנ הערות כללי

   והבניה והתקן הישראלי,דרישות תקנות התכנון  יו לפת יהי וכל המוצרים והמלאכ .1

 . 2010-( תש"ע3תק' )מס' ן לאנטנת מיתק  .2

       ת   קליטה משותפת )אק"מ( ומיתקני אנטנונטנות ל י א : מיתקנ799 בה, לפי תקן ישראלי, ת"ית לקליטת שידורי החובניין יותקן מיתקן לאנטנוב               

 ואלית )אק"א(.יווידאינד לקליטה              

שבכל  אם קיים הסדר אחר המבטיח הבתקנת מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החוה מחובת האת החברור הוועדה המקומית רשאית לפט .3

 ום.לתש ן לקלוט שידורי חובה בלאדירה יהיה נית 

לשמירה על איטום המרתף, ו/או להימנע  ייבת המתח  בכל פעולה הנדרשת ו/אוט קולנת, ולפעול בעצמו ו/או באמצעות וועד הבימתחייב נה הקו .4

רניים וביצוע ריסוס  חיה בעלת שורשים חודות אך לא רק, אי שתילת צמבריכון לאיטום המרתף, כפי שפורט לעיל, לסכדי  בה ולה שישפע מכל

 . ן חרקיםינומניעת ק לתי תקופ

 ל בהן הן עוברות.  ה החלגוב  וחרת וישנו את צורת ו/א א  רהגיאו סמערכות כאמור יכוסו בתקרה קלה ו/  .5

ים )ברזל( וכן התחמצנות מינרל  ,"עיניים" , גוון, גידים,םקבדלי מריתכנו תופעות טבעיות כגון: ה, וף לתקניםובכפוי חיפ באבן טבעית, בריצוף ו .6

 .פוף לדרישות התקינה וכללי המקצועהכל בכ .דהמוי חלודים ת בכתמוהמתבטא

לים לא יבוצע קיטום פינות ו/או שיפוקירות   פויבחי. ת לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםבמידוות( ג יצוף יעשו מרווחים )פובר ו ויבחיפ .7

 .)גרונגים(

זק, כבלים, לצורך מערכות חשמל, בת הש, לחבררהמג ח/ים בתחומי המבנה ו/או דרש החברה להעמיד שטניעת ספק יודגש כי באם תימל .8

ובזכות  שה, כןלצורך גי ןהבניי  קני לרבות שימוש במת חייב לאפשר גישה חופשיתנה מתהקו  ,בניינים אחרים סמוכים אוו/ן בניי המשמשות ה

 ים אלו. חבגין שטית י ועד בסמי  גופים אלו פטורים מתשלוםכבלים. כמו כן יהיו רבות רצועות הקרקע למעבר ל השימוש והטיפול בשטח/ים

 ו רעילים, באריזות פתוחות או סגורות. פים אחרי תם חומרים הפולטים ריחו יירתדי נים חל איסור חמור לאחסן במחס .9

כלל הבניין.    רת ואוורור, המשרתיםמונמכות, קורות ומעברי צנ  תיכול שיהיו תקרו  רכשו ע"י הדייריםשי  ,שקיימים(  )ככל  יםחסנבמ .10

 בשימוש ובתפקוד.ע פגי שלא ובאופן ונפרד למחסנים בלבד המשותף  מהרכוש שה סנים תעחלמ הזנת החשמל

לא   ךא  , מקטינים החלל ועלולים ליצור הפרעהיית כביסהאזור תלו בהמים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנדוד    של  םממיקו  .11

 פחות מן הקבוע במפרט.

"מ למנוע  ים עם הנדרש ים המקצועיי קוזי, עליו לנקוט בכל האמצעג'  תקין אמבטלה ליט  חשהוסבר לו וידוע לו שבאם י  הקונה מצהיר .12

אחריות כלשהי לנזקים    תהיהמוכר לא  לם ובתקנות.  יח עמידה ברמות הרעש המותרות בתקניולהבט   שכניםדות למטרדי רעש ורעי

 לו.תלונות ככל שיהיו בגין שינויים אלו

ה וזאת על מנת  הקונלרשות  העמדת הדירהים הראשונות מעת בשלוש השנ חותלפ כוף ן תופ ן, באהמוג יש כי יש לאוורר המרחב חשוב להדג .13

 .מוגןה מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחבק באגרגטים )חצץ(, המופ אלהימצלול אשר ע ראדוןי גז לסלק שריד

ות, מחסנים  כגון גינות, חני ים פרטיים, שטחו בעברר יאשבנה ורות המשרתות כלל הדיירים במו מערכות אחיתכנו שוחות ביוב או צנרת א  .14

 נני ויועצי הפרויקט. טת מתכי החלו עפ"יות, מספרן ומיקומן יקבעפרט ומרפסות

ביקורת, השייכים לכלל  '( וכן פתחיברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכדועאו המחסן או החניה, יתכן ודירה, ה תובסמוך לתקר   ותקיר ברצפה, .15

 שותפים.  ם מלקים חווימה ין, והבני

 זה. וף תלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצאבן משיחי "ם בארפילו דרכי נסיעה המרוצפי ם וא, מעברים על שביליםברכבים כבדיסיעה נ .16

 נה. מקרה זכויות הרוכש לא תיפגעובכל  ויות.התאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרש ב יתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ומיקומם .17

הוראות הנספח,  גברנה [, ת28.11.18 -14יר למשתכן מהדורה ב מחרט מחיי ]מפ 1ספח ג'המפרט להוראות נ בין הוראותרה סתישל רה מקב .18

 בכפוף לכל דין.

 תגברנה ההוראות.  -ט לעיל( לבין המפר הדין ו/או המכרז )להלן: "ההוראות" תכן, במקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/או הוראו ו כמ .19
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 ם  ויילת זיכטב  – 'גנספח 

 

 
 רות מיוחדות הע

 . 28.11.2018  - 14והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה  נוי ד הבייב של משרבמפרט המחי הנדרשים  אך ורק םהינאלו  ז זיכוייםריכו .1

 לעיל כוללים מע"מ.  המחירים הנקובים  .2
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 :  מקרא

 ידה.  יח -יח'

  .  ר אורךמט -מ"א

 

 
 

 רמחי פתסכמה ללא תוסויים ושינויים בהזיכ
 

 תכולה שא נו
 ערך כללי לזיכוי

  כולל מע"מ 

 טבח רון מא
בגובה  יפוי דה, ח העבו המטבח  עצמו, משטח ארון
ים חמים  מלס"מ לכל אורך המשטח, סוללה   60

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

 למים סוללות  

 קלחת כיור, אמבטיה, ומדרי רחצה: מים בח ת לסוללו 
 . ה(דיר ועל הם בפיי)לפי הק

דרך  -רבקרים מובהר כי בגין סוללה למים חמים ו
 י. זיכו לקבל אינטרפוץ(, לא ניתן)

 ₪ ליחידה   200

 ידה ח י₪ ל 75 --- נקודת טלפון 

 בית תקע 
מוגן מים ולא   ל משותף )לאבית תקע רגיל במעג

 כח(. מעגל נפרד /  
 חידה לי  ₪ 125

 דלת כניסה 
 למרפסת שירות 

 לבד. לת ב הדוי בגין כנף זיכ
 .(בה לבצע משקוף בפתחחו)

 ₪ ליחידה  750

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


