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 יב פרויקטים בע"מ ר נתש. ג
 חברה ה שם

                      

 10משהב"ש מהדורה   
 02.11.2021תאריך עדכון:    

 נתיב מודיעין מורשת  שם האתר: 

  
 חדרים  3 מס' חדרים: 

  
 F3 ,D3 ,C3 :דירה מדגם 

  
 4,6,8,10,12,14,15,16,18,19,20,21,23 דירה מס': 

  
 1-5 : מס' קומה 

  
 2,3,4 בניין מס': 

  

 1,2 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, מבבניי 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 ותסטיות קביל   : 7סעיף               

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

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

 
 . (1.1-1.6עודה של כל קומה )הבניין, הקומות וי אור י ת   :1סעיף                

 . (2.1-2.19בניין והגמר )י הומר ח   :2סעיף                 
 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים. י ת   :3סעיף                

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

 . יסהבית כ ילתל מתקן  : 3.4ף סעי
 רשימת דלתות, חלונות ותריסים.  ,(3)טבלה   : 3.5סעיף          
 (. 3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( מתקני תברואה )כלים, ,(4)טבלה   : 3.6סעיף          
 . (3.7.1-3.7.11ורת )מתקני חשמל ותקש ,(5)טבלה   : 3.7סעיף          

 (. 4.1-4.9) הבדירימום קני קירור/חתמ   :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 )  : 7.1 סעיף  
 (. 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   
 תפות נוספות. ערכות משו מתקנים ומ  : 7.7סעיף   

 (. 8.1-8.7ת )שתיתכות  למער חיבור המבנה  :8סעיף 
 . רכוש משותף  :9סעיף 

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )י ת  : 9.1סעיף   
 ( 9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  : 9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  : 9.3סעיף   
 ירה. לק ברכוש המשותף הצמוד לד של הח שיעורו   : 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

 
 הבית המשותף.  מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות נספח א' 
 . ליותהערות כל נספח ב' 
 ים. כויזי ת בלאו'   טנספח ג
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 חדרים  3 מס' חדרים:  נתיב מודיעין מורשת  שם האתר: 

 __ : מדגםדירה   

 __ דירה מס':   

 __ : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ חניה מס':   

 __ ין מס': יבנ   

 __ מס':  מתחם   

 

 "מפרט מכר" 

 1974  – ד של" ות(, התכר )דיר לפי חוק המ 

 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.
 

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

 ; 120 רש:גמ  .54 :מס' החלק .07280: מס'גוש  11. 

 . 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 ) קומה:דירה מס' ו  .3

 

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

 . )יציאה מחדר דיור( מרפסת שמש מרפסת שירות, חדר רחצה הורים )מקלחת(, ,(אמבטיה) כללי רחצה
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   רהשטח הדי  .5

 : כללים אלה המחושב לפי .רמ" _ _____: הואדירה טח הש

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

   –לעניין זה 

  משותף ח ין שטלב נהבי הדירה לבין מרפסת השמש,ה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין קיר המפריד בין הדיר  –" קיר חוץ " (1)

 כנית אחרת.או תודירה לבין  הנבי  ואמה בקו

 חוץ; יר הבמרכזו של קולע האמור המצ  קו בוררה אחרת יעכאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די

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

 סכום שטחי כל המפלסים בדירה.היה ; שטח הדירה ימפלס בדירה לכבי גטח לורט השב ויפ יחוש פלסיתבדירה רב מ (ב)

 המשטחים המשופעים והאופקיים;  ל האופקי של כל לפי ההיטלבד  חת ביחושב פעם א גות בדירהמדרלך שטחו של כל מה (ג)

 המדרגות. ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט

  1970 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל והבניה  נות התכנוןק תברש דלנם ואהם תשגוב  שטחיםרק ה בחישוב השטח ייכללו (ד)

 שה להיתר(.  ן והבניה )בק כנו הת תקנות –)להלן 

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

 

 :ן בלעדי פו אה ברהדי  שים אתהמשמ רה או ם לדי פירוט שטחים נוספים המוצמדי  .6

רגולה(  לא פכוונה למשטח מלא דמוי תקרה )הוי ]קירמתוכה מרפסת השמש מקורה  _______ מ"ר. :(1) שמש בשטח תמרפס 16.

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

 ; דת(מהמוצ החניהמקום ימון עם ס )יש לצרף תכנית שטחי החניה  בתכנית המכר.כמצוין  :מקורה מס'חניה  6.2

 ן המוצמד(; מחסם ה)יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיקו _______ מ"ר. :(2)בשטחי רתדימחסן  6.3

 אין. :(3)חבשט מרתף דירתי  6.4

 אין. : בשטחגג מוצמד לדירה  6.5

 אין. : (4)בשטחחצר מוצמדת  6.6

 : שטח(ו הות)מ טםיש לפר  את הדירה באופן בלעדי או משמשים נוספים המוצמדים  חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7

 (. רהדיה סתור יהיה נמוך ממפלס רצפתהמ צפתמסומן בתוכנית המכר. )יתכן ומפלס רש ככל :מסתור כביסה

 

ה  בקומת קרקע, בכפוף לאישור הרשות המקומית והתקנון. החברין בנילוני ר כשטח משותף חיצעל שטח המסומן בתוכניות המכ הערה:

 החלטתה. פי ם לימשיות וצלונים וכו' בצורה ובמיקו סגירת חורף, שולחנות וכסאות, ש גון: דוכנים,ית לתת שימוש מסחרי כתהיה רשא

 

 ם: שטחי הערות לחישובי ה 

 הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים  צפההר חא שט שטחה של מרפסת הומרפסת חיצונית לדירה;  –" מרפסת שמש " .1

רפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים  יים של המעקים הבנוהמ יים של קירות החוץ אויהם החיצונ העוברים על פנ

 ת.במרפס

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

 שיש בה כדי להשפיע על לה  והן מחוצה קעהקר ת כלשהי הן בתחוםבנייה פיזילמיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף ל

 . שיפת המרפסת לשמשח

רה  ו לבין חלק של דייד בינ ת שטח הקירות; כאשר קיר המחסן מפרתוספהשטח הכלוא בין קירות המחסן בוא , השטחו של מחסן  .2

 יר במלואו. יכלל שטח הקיח משותף  ן גובל בשטלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחסייכרת חא

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

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

 מלואו. ותף ייכלל שטח הקיר בבל בשטח משהמרתף גו

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

 השטח למעשה. המכר לבין
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 ות:סטיות קביל  .7

 הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה: הלןת לורטפוהמהסטיות    

   ולה גד ייהשה; ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סט ובין השטח למע 6-ו 5סעיפים שטח כמפורט בבין  2%של עד  בשיעורסטייה  א( )   

 לעיל. 4והערה  6.6יף יותר כמפורט בסע    

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

     

 ים בע"מ. יין אדריכללארי שטרנש :"(האדריכל)"להלן "  תרלהי הבקשה  שם עורך .8

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

 office@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

  .מע"מהנדסים ב רון משולמי   (:"המהנדס)להלן "  שם האחראי לתכנון השלד .9

 . יב, תל אב58הרכבת   : כתובת 1533-5669498 :פקס 03-5600830 : טלפון  

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

 

 הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ור  תיא ב. 

 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את  וחלקים אחרים חרותרות אמית של דיפנישינויים בחלוקה רשאי להכניס כר המו    * 

 . תף ש המשו שטחים ברכוו הבניין א  חזית   

 . הבניה קבלת היתר עדמולפים קמי והתקנות, התרשה התקן הישראלי לפי דרישות יות יהורים והמלאכהמוצכל  * 

   

 תיאור הבניין .1

:  2מתחם ו  1,2.  בניינים :1מתחם שיבנו ע"י החברה בשני מתחמים ) יםניינחמשה באחד מתוך  מדורג בוה"מגורים "ג בניין 1.1  

 (.3,4,5 בניינים       

מגורים,  ו/או  ושרות  ת לחניה)המשמשו משותפות/ברצף  נות( יש קומות תחתו1בניינים )למעט בניין כניסה למת המתחת קו   

 קומות למגורים 7-9וללת גם שטחי מסחר, ועוד כה  יין,לכל בנכניסה /מת קרקעוקומעל,  בלבד(, ו/או למגורים  ושרות חניה

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

כבית משותף אחד מורכב ו/או רב אגפי, לפי החלטת שמו ויר ברהחבים, לפי החלטת ההבניינים יבנו במקביל או בשל   

 רשות המוסמכת. ה

            

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

  ;םלמגורי דירות 13: 5 יין נבב   

  

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(דירות 

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

 אחר. ך או לכל צור

 

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

 

 :ל הקרקע(בנה הטופוגרפי ש)כינוי הקומות לכל בניין משתנה עקב המ לכל הבניינים ברצף/תו פ משות וקרקע נותתו תח קומות     

 ור יאאו ת כינוי

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 ומהבק
 הערות סוג השימוש 

ניסה  קומת הכ  :1ן בניי

 לבניין

  הקומ: 2,3,4בניינים 

 ונהתחת

 קע : קר1בבניין 

 -2: 2ן בבניי

 -3: 3בבניין 

 -4: 4בבניין 

--- 

קומ  -יםור מג ל  :1בניין   תית,  מבואה 

חדרמעלית רווחת  ל  ר חד  ,ות מדרג   , 

 מחסנים, חדר אשפה.  הדיירים, 

  מעלית, חדר קומתית,מבואת   -מסחר

,  בוה(שטחים למסחר )בחלל ג  דרגות,מ

 חדר אשפה. 

,  פרוזדור, חדר חשמל /תקשורת   -כללי 

  ממפלס  )נמוך  ו(חדר שנאים )טרפ

  מתקנים ומערכות טכניותהקרקע(, פירים, 

לפי דרישת   למסחר(  ים ו/או )למגור

   .ת שויו נים והרהמתכנ

מבואה קומתית, מעלית,   :2,3,4 ניםבניי

ערכות  וממתקנים פירים,  חדר מדרגות, 

לפי דרישת    חר(למס   )למגורים ו/או  יותטכנ 

 המתכננים והרשויות. 

ות,  מיסע  , יםחניות אופנוע  ות, חני כללי:

 חשמל למפוחים,  מחסנים, חדר  עברים,מ

)למגורים   תכות טכניו ם ומערמתקני  פירים, 

רישת המתכננים  ד ילפ  למסחר(  ו/או 

 והרשויות. 

 

מיקומם הסופי של המתקנים  

השונות יקבע  ת והמערכות בקומו 

 . נניםהחלטת המתכ לפי 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

  ים גם בניין/ים סמוכבבניין ישרתו 

בבניין/ים סמוכים   ימוקמוו/או  

 וישרתו הבניין. 

 

 

 

 

 

 

 

 זם. טח ג, מש צובר גז  וח:בפית

 

 

 

 התחתונ הקומ

 -1: 2ן יי נבב

 -2: 3בבניין 

 -3: 4בבניין 

 -4: 5בבניין 

 2: 2,3,4בבניינים 

ה  ואמב , גן() מגורים: 2,3,4בניינים 

מדרגות, , חדר קומתית, פרוזדור, מעלית 

)למגורים   תטכניו   ותמתקנים ומערכ  ים, פיר 

לפי דרישת המתכננים    ו/או למסחר(

 ת. והרשויו 

חדר   ת,לי מע  , קומתיתאה מבו: 5בניין 

מתקנים ומערכות  מחסן, פירים, ,ת ו מדרג

שת  רי לפי ד  )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 ים והרשויות. המתכננ 

ת, חניות אופנועים, מיסעות,  יו חנ :כללי

  , פירים, מתקניםמעברים, מחסנים

   )למגורים ו/או למסחר( יות טכנ ות ערכומ

 רשויות. לפי דרישת המתכננים וה

  ומת הכניסה: ק2 בניין

 לבניין

ה  קומ: 3,4,5ם יניבני

 תחתונה

 : קרקע 2בבניין 

 -1: 3בבניין 

 -2: 4בבניין 

 -3: 5 יין נבב

 2: 3,4בבניינים 

 1: 5ין בבני 

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים :2בניין 

  פרוזדורים, ת, קומתי   אהגבוה(, מבובחלל 

חדר לרווחת   מעלית, חדר מדרגות,

נים, חדר  חס מ חדר עגלות, ם, הדיירי 

   .( גבוה)בחלל  אשפה

שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר   -מסחר

 אשפה )בחלל גבוה(. 

קשורת )בחלל גבוה(,  שמל /תח  חדר -כללי 

)למגורים   מתקנים ומערכות טכניות, יריםפ

ים  ננלפי דרישת המתכ (ו/או למסחר

   שויות. והר

  מבואה קומתית, , מגורים : 3,4בניינים 

מתקנים   ים,פיר מדרגות,  חדר לית, מע 

   גורים ו/או למסחר(למ) יות כות טכנ ומער

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 
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 ור יאאו ת כינוי

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 ומהבק
 הערות סוג השימוש 

  ,מבואה קומתית  גן(,) מגורים : 5בניין 

  מחסן, פירים,מדרגות, חדר לית, מע 

)למגורים ו/או   מתקנים ומערכות טכניות 

 ישת המתכננים והרשויות. י דרלפ   ר(סחלמ

,  בריםמיסעות, מע  ,חניות  :מסחר

ות,  רגמדלית, חדר מע  ,פרוזדורים 

 . םסני חמ

מאגר מים וחדר משאבות )בחלל   כללי:

,  גבוה(, חדר חשמל למפוחים, פירים

ו/או   ורים )למג ומערכות טכניות  מתקנים 

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.   חר(למס 

ניסה  הכ : קומת 3בניין 

 בנייןל

קומה  : 4,5בניינים 

 תחתונה

 : קרקע 3בבניין 

 -1: 4ין בבני 

 -2: 5 בבניין 

 2: 4בבניין 

 1: 5 יין בבנ

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים :3בניין 

  זדורים,רו פ קומתית,   גבוה(, מבואהבחלל 

לרווחת   דרח ת,מעלית, חדר מדרגו 

מחסנים, חדר   חדר עגלות, הדיירים, 

   .)בחלל גבוה(  שפהא

שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר   -מסחר

 אשפה )בחלל גבוה(. 

  (,וה שורת )בחלל גבחדר חשמל /תק  -י כלל

)למגורים   ים ומערכות טכניותקנתמם, פירי 

לפי דרישת המתכננים   ו/או למסחר(

   ת. יו והרשו 

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

  פירים,  מחסן, מדרגות,לית, חדר מע 

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

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.   למסחר(

  ת ומערכות טכניו  ם פירים, מתקני  י:כלל

לפי דרישת    ו למסחר(א /ורים )למגו 

 המתכננים והרשויות. 

: קומת הכניסה  4בניין 

 ייןבנל

 קומה תחתונה : 5בניין 

 קרקע : 4ן נייבב

 -1: 5בבניין 
 1: 5בבניין 

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

  פרוזדורים, קומתית,   גבוה(, מבואהבחלל 

רווחת  חדר ל ר מדרגות,מעלית, חד

נים, חדר  ס חמ ות,חדר עגל הדיירים, 

   .)בחלל גבוה(  אשפה

שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר   -מסחר

 פה )בחלל גבוה(. אש 

)בחלל גבוה(,  /תקשורת   חשמלחדר  -כללי 

  )למגורים טכניות  מתקנים ומערכותפירים, 

לפי דרישת המתכננים   סחר(או למ/ו 

   והרשויות. 

לית,  מע  מבואה קומתית,, מגורים : 5בניין 

תקשורת,  /  ל משר חחד , גותמדרחדר 

)למגורים   מתקנים ומערכות טכניות פירים, 

תכננים  רישת המד לפי  ו/או למסחר(

 והרשויות. 

קומת הכניסה   :5ן בניי

 לבניין
 1: 5ין בבני  : קרקע 5בבניין 

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים  :5בניין 

  ים,זדור פרו  קומתית,   גבוה(, מבואהבחלל 

  וחת לרו  חדר ות,חדר מדרגמעלית, 

מחסנים, חדר   חדר עגלות, ם, י ר י הדי 

בחלל גבוה(, מרפסת שמש  ) אשפה

   משותפת.
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 ור יאאו ת כינוי

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 ומהבק
 הערות סוג השימוש 

ים  שטח  מעלית, חדר מדרגות, -חרמס 

חלל גבוה(, חדר אשפה )בחלל  מסחר )בל

 גבוה(.  

  טכניות  ת ומערכו ם  מתקניפירים,   -לי כל

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

   הרשויות.המתכננים ו 

 

 :1ין ני בב

 ו תיאור כינוי א

 הקומ

ומות מתחת/מעל  ק

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 הומבק
 הערות סוג השימוש 

 --- 1 מסחר /םוריגמ קומת

לל  בח -מבואת כניסה )לובי  -מגוריםל

מעלית, חדר   ת,מתי קו  גבוה(, מבואה 

   חדר עגלות.  מדרגות,

פרוזדורים,   מבואה קומתית,  -מסחר

  רלמסחשטחים   חדר מדרגות, ית,מעל

 בחלל גבוה(.  )

  מתקנים ומערכות טכניות פירים,   -כללי 

לפי דרישת   חר(מס )למגורים ו/או ל

 ת. שויו המתכננים והר

חלק מהקומה החלל הגבוה מקומת  

 הקרקע. 

 1 2 רים מגו קומת

, חדר  מעליתה קומתית, , מבואיםמגור

  טכניות  מתקנים ומערכות, פירים, מדרגות 

ת  דריש פי ל מסחר(ם ו/או ל)למגורי 

 נים והרשויות. נכתהמ

--- 

 3-6 ת מגורים וקומ
2 

 )בכל קומה( 

, חדר  מעליתמתית, קו מגורים, מבואה 

  מתקנים ומערכות טכניות, םירי , פמדרגות 

לפי דרישת   ()למגורים ו/או למסחר

   שויות.ים והרננ המתכ

--- 

 1 7 קומת מגורים 

, חדר  מעלית מגורים, מבואה קומתית,

  ניותטכ   רכותומע  נים מתק , פירים, גות מדר

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

   המתכננים והרשויות.

--- 

 מגורים עליונה  מתקו

 )פנטהאוז(
8 1 

, חדר  מעליתורים, מבואה קומתית, גמ

  תטכניו  ותמתקנים ומערכ ים, , פיר מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

   .המתכננים והרשויות 

--- 

 ןגג עליו

 )ראשי(
--- --- 

מערכות סולאריות, מתקנים   , תרגו דמחדר 

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות  

או למסחר(, לפי דרישת  / ו   למגורים

 והרשויות.   נניםהמתכ

--- 

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

 . )הראשי(  כלל הגג העליוןהקומות לא נ יין במנ 9 סך הכל קומות בבניין
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 :2 ן ייבבנ

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  בנייןעת לובהק

מספר דירות  

 קומהב
 הערות סוג השימוש 

 2 1 מסחר /מגורים קומת

,  עליתור, מפרוזד ת,  , מבואה קומתי ריםמגו 

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

שת  לפי דרי למסחר(  )למגורים ו/או  תטכניו

 שויות. והרנים  המתכנ

חלק מהקומה החלל הגבוה מקומת  

 הקרקע. 

 2-4 ת מגורים וקומ
4 

 קומה(  כל)ב

,  פרוזדור, מעלית  תית,מגורים, מבואה קומ 

  ומערכותמתקנים , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   ו/או למסחר(ורים  למג ) טכניות

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 5 רים מגו קומת

,  ליתמע  דור, פרוזית,  , מבואה קומתריםמגו 

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   ר(סח)למגורים ו/או למ טכניות

 . ויות המתכננים והרש 

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
6 1 

, חדר  מעליתת, , מבואה קומתי ריםמגו 

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

דרישת   פי ל מסחר(ם ו/או ל)למגורי 

 יות. ים והרשו המתכננ 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  מתקניםמדרגות, מערכות סולאריות, חדר 

  טיותכניות )משותפות/ פרמערכות ט ו 

(, לפי דרישת  למגורים ו/או למסחר

 רשויות. המתכננים וה

--- 

 ירות למגורים. במניין הקומות נכללו רק קומות הכוללות ד 7 למגורים  תקומו הכל סך 

 )הראשי(.  קומות לא נכלל הגג העליוןן ה ניימב 9 נייןסך הכל קומות בב

 

 :3בבניין 

 כינוי או תיאור 

 המוק

קומות מתחת/מעל  

 יסה נכת הקומלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש הש סוג

 2 1 מסחר /יםמגור מתוק

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

כות  מתקנים ומערים, , פיר חדר מדרגות

לפי דרישת   ורים ו/או למסחר(למג ) ותטכני 

 המתכננים והרשויות. 

בוה מקומת  הגחלק מהקומה החלל 

 הקרקע. 

 2-4 ורים ת מגוקומ
4 

 )בכל קומה( 

,  ר, מעליתזדו פרומגורים, מבואה קומתית,  

מתקנים ומערכות  פירים,  , רגותמד חדר

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 ננים והרשויות. המתכ

--- 

 3 5 ם וריגת מקומ

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

קנים ומערכות  תמ , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   (ו/או למסחררים  )למגו  טכניות

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 נה ליומגורים עקומת 

 האוז(נט)פ
6 1 

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  תרכות טכניום ומע מתקני , פירים, ת מדרגו 

לפי דרישת   למסחר(  או /ים ו)למגור

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

גנרטור  יות,מדרגות, מערכות סולארחדר 

מתקנים ומערכות )משותף לכל המגרש(, 

ם ו/או  מגורי יות לפרטכניות )משותפות/  ט

 המתכננים והרשויות. למסחר(, לפי דרישת 

--- 
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 כינוי או תיאור 

 המוק

קומות מתחת/מעל  

 יסה נכת הקומלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש הש סוג

 ו רק קומות הכוללות דירות למגורים. כלל ות נהקומ  יין במנ 8 ת למגורים סך הכל קומו

 . אשי( )הר ת לא נכלל הגג העליוןהקומו  ין במני  10 סך הכל קומות בבניין

 

 :4בבניין 

 כינוי או תיאור 

 קומה

מעל  /מתחת קומות

 ה יסכנת הקומלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 2 1 מסחר /ריםמגו קומת

,  פרוזדור, מעליתתית,  קומ ואה ים, מב ורמג

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

שת  לפי דרי רים ו/או למסחר(מגו )ל טכניות

 ויות. מתכננים והרש ה

מת  חלק מהקומה החלל הגבוה מקו 

 הקרקע. 

 2-4 רים מגוקומת 
4 

 )בכל קומה( 

,  יתפרוזדור, מעלמגורים, מבואה קומתית,  

  ומערכותמתקנים פירים,  , חדר מדרגות

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( ותטכני 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 5 ים ורקומת מג

,  וזדור, מעליתרפת,  מגורים, מבואה קומתי 

ערכות  מתקנים ומ, פירים, חדר מדרגות

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

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 ורים עליונה גמקומת 

 האוז(נט)פ
6 1 

, חדר  מעליתית, ומתאה ק, מבו ריםמגו 

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   ו למסחר(א /)למגורים ו

 רשויות. ם וההמתכנני 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  תקניםות, מאריות, מערכות סול רג מדחדר 

ניות )משותפות/ פרטיות  ומערכות טכ

ישת  למסחר(, לפי דר  למגורים ו/או

 רשויות. המתכננים וה

--- 

 למגורים. ת במניין הקומות נכללו רק קומות הכוללות דירו  9 הכל קומות למגורים  סך

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

 

 :5בבניין 

 יאור או ת ינוכי

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  לבנייןהקובעת 

ות  דיר מספר

 בקומה
 ותהער השימוש ג סו

 1 1 מסחר /מגורים קומת

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  תמתקנים ומערכות טכניום, ירי פ  ,מדרגות 

לפי דרישת   רים ו/או למסחר(מגו )ל

 יות. המתכננים והרשו 

ומת  וה מקל הגבהחלחלק מהקומה 

 הקרקע. 

 2,3 ת מגורים וקומ
3 

 )בכל קומה( 

, חדר  מעליתית, , מבואה קומתריםמגו 

  מתקנים ומערכות טכניותם, פירי ,  מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 רשויות. וההמתכננים  

--- 

 2 4 קומת מגורים 

, חדר  מעליתורים, מבואה קומתית, גמ

  תטכניוות  מתקנים ומערכ ים, , פיר מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 . המתכננים והרשויות 

--- 
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 יאור או ת ינוכי

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  לבנייןהקובעת 

ות  דיר מספר

 בקומה
 ותהער השימוש ג סו

 עליונה  ריםמגוקומת 

 (האוז)פנט
5 1 

, חדר  מעליתם, מבואה קומתית, יורמג

  ותמתקנים ומערכות טכני, פירים, מדרגות 

ת  דרישלפי  )למגורים ו/או למסחר(

 ם והרשויות. המתכנני 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ולאריות, מתקנים  ת ס מערכות, מדרגו חדר 

  ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות

ת  מסחר(, לפי דריש למגורים ו/או ל

 ויות. הרש ים ו המתכננ 

--- 

 כוללות דירות למגורים. ה במניין הקומות נכללו רק קומות  8 סך הכל קומות למגורים 

 )הראשי(.  עליוןבמניין הקומות לא נכלל הגג ה 10 בנייןקומות ב  הכל סך 

 

  :הרותהבו  תרו הע

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר (א)

 והבניה   וןין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנ לצייש  לבניין, אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 

 :בכל בניין  (ראשי ) ףמשות חדר מדרגות 1.4  

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

ורה ממפלס מרתף  מק  5. בבניין 2מקורה ממפלס קומת הקרקע עד למפלס קומה  1חר. בבניין למסיש, : נוספיםחדרי מדרגות 

 ת הקרקע.קומ עד למפלס -3

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

   . תחנות 11: 4ין בבני

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

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

 . אין מר:עמדת שו  1.6 

 

   אוו/   דיירי הבניין  נציגות  בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"י ית מעלבהכוונה  מובהר כי –שבת" "מעלית     )*(                       

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

 

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

 

 , ילהילוב רגשב: מתועשת ובניהשיטת ה; השלד דסלפי תכניות מהנ  :שלד הבניין           2.1

 ;  השלד : לפי חישובי מהנדסי עוב .םם/טרומיימאלמנטים מתועשי יןו/או בטון מזו בטון מזוין :חומר: ת קומת קרקערצפה ותקר         2.2

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

 ד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.  נג  יהיההמגורים ריצוף בניין          

   .1045מס'  לילפי תקן ישרא :מי בידוד תר; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .זויןון מ: בטחומר: פה ותקרה קומתיתצר         2.3

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד אקוסטי           

   .לדהש לפי חישובי מהנדס: עובי . ון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון,בט :מרו ח :בניין גגות ה         2.4

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

או בלוק   ון,י בטות, בלוקובצד הפונה לדיר חוץ ית של קיר הבדופן פנימ באם מכלול מתועש, . מתועשת בשילוב רגילה  :חוץ  תרו קי  2.5

 :  1045 י מס'אלישר  לפי תקן :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי תאי   
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 אלי. הישר ניםרוק" של מכון התקצבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן  י                   

 : גימור קירות חוץ  2.6

 בהיתר הבניה.  איםהתנ  לפי הכל .אבן מלאכותית  ואו/  אבן טבעית: עיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1

   ם;רימשולב עם חיפויים אח שכבות( 2: טיח )חוץ טיח  2.6.2

 ת. ומיאום עם הרשות המקוחלוקת הציפויים בת , גווןנות סוגהיה רשאי לשכל י: האדריחיפוי אחר 2.6.3

 

 ולב, לפי ש מ אוו/  איטונג(כגון ק תאי )בלואו ו/בטון   לוקיאו במזוין ו/  : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

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

 .אדריכלוק ו/או משולב לפי תכנון המהנדס, גובה לפי תכנון הבלו/או ון : בטחומר וגובה: מרפסות )ככל שיש(קיר הפרדה בין  

 : (ין בני כל )ב ראשי  מדרגות חדר 2.8

דרי המדרגות  י לחהבידוד האקוסט ;מהנדסשובי ה חילפי  עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: קירות מעטפת 2.8.1  

 ין.ת יבוצע על פי הוראות כל דוהמעלי

"  ירוק תקן"תו בעל  ,עד לתקרה טיח וצבע אקריליחיפוי בשיפולים )פנלים( כדוגמת הריצוף + : חומר: ניםרות פקי  גימור 2.8.2 

 טעם מכון התקנים. מ

  מכון התקנים. מטעם  ק"רוי  בעל "תו תקן וסיד סינטטי ותשכב 2: טיח חומר: גימור תקרה. תקרה :עד לגובה  

רישות בהתאם לד (,לבן צמנט)מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טראצו  היורים יהמגו ייןמדרגות בנ :דסטיםמדרגות ופו       2.8.3 

ספסים כנגד חוומשטחי הביניים )פודסטים( ופסים מ שיפולים תואמים לאורך המדרגות לותובע ם,לוונטינים הרהתק

 החלקה. 

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

   המדרגות. חדרבאמצעות : עליה לגג 2.8.5 

  : (ין )בכל בני יתקומת)לובי(  ואהמב 2.9

פורצלן,  רניטת אבן נסורה או קרמיקה או גגמ גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דו: חומר: מבואה קומתית פניםות קיר גימור 

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

 ה של תקרה מונמכת לא יבוצע טיח מעל תקרה זו(.  מקר)ב "תקן ירוקטי "בעל תו סינטסיד : טיח + מרו ח: גימור תקרה 

 צלן. ו גרניט פורא  אבן נסורה: ריצוף 

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

ל החיפוי  דלת הכניסה, מע ה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחות עד לגובה משקוף רמיקאו ק ורהאבן נס : חומר: יםימור קירות פנג

   אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(.בע ח וציבוצע טיהקשיח 

 או תקרה דקורטיבית.  ו/או תקרת משנה ק"(,ירו ליסיד )"בעל תו תקןדוגמת פוי סינטט סיד: טיח + חומר: תקרהגימור 

העומדים בתקן  ו מ"ר,  0.64-פחת מריחים מסוג גרניט פורצלן. שטח האריח הבודד לא יאו א  )שיש(רה אבן נסו :חומר: ףריצו 

 .  החלקהעת למניהישראלי 

בחזית , 816ות התכנון ובניה ות"י תקנ ו בעלות חזית אלומיניום לפיהיתיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין וי

 צוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית. ר, עיומוא   ונין מספר בניין חיצהבניין יותק 

בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון צבוע פנים או בבטון ח יט : הי ירות חנגימור ק: מקורה עבודות גמר חניה 2.11

    כון התקנים.במלבין סינטטי, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מבוע ון צ: בטחומר: גימור תקרהים. קנ הת 

 ה.לטת החברמשתלבת, לפי הח או באבן מוחלק ןבבטו יעשה החניות או המרתף  רצפת גימור: מקורה ת חניהר רצפוימג 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 חדר עגלות וכדומה.  ירים,דיחדר לרווחת ה (,חדר/ים טכניים )ככל שיהיו 

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

סינטטי. כל הצבעים,  בטון צבוע בצבע   –. בחדרים טכניים ולבש ו מו/א  משנהו/או תקרת  נטטיבצבע סיצבוע יח ט  -אופניים/עגלות 

 עם מכון התקנים. ן ירוק" מטתקבעל "תו  

 . ולבאו משאו פורצלן  : אריחי קרמיקה או טראצוגימור רצפה              

 דין. ל כ בהתאם לדרישותגרניט פורצלן(, עבודות גמר של הרצפה והקירות יעשה בקרמיקה ) אשפה:ר חד 
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  :רותעה

 התקנים הישראלי. ן תו תקן ירוק" מטעם מכוכל צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי " . 1

    .למניעת החלקה 2279 לי ארהיש תקן הבהתאם לדרישות  יהיה נגד החלקה )בדירות ובשטחים המשותפים( ין בניבריצוף . 2

 

 על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר שמן.  לית הנשלטתפתיחה חשמ לתגת, בעניום מזוגדלת אלומי: יש, ן בנייכל לדלת כניסה  2.13

(,  ניהר הבהרשויות והיתלפי דרישות  אלומיניום מזוגגאו   ת )מתכתתכני עפ"י .1בבניין  : ישין יספת לבנו נ ,דלת כניסה/ יציאה   

   לחצר/חניה חיצונית. אה/כניסהצייב 

 מן. כולל מחזיר ש: דלתות אש, גותדלתות חדר מדר 2.14

 .האדריכל תכנוןלפי כמות, ו חומר ,תאור :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף  .דלתות פח :ים טכנייםדלתות חדר  

  אין. :קומתי דלתות לובי  2.15

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

 ה   דר המדרגות ולחצן מתוך הדירבחלחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה ורים יהיו בבניין המג                  

   .להדלקת  אור בחדר המדרגות                 

  כל.האדרי חירתב ן לפילבד(  בגווהחיצוני ב בחלקםפח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר ) :חומר :ומים גז ,חשמלות ארונדלתות ל 2.17

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

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

   הבניין/ים לפישל  משותף של הרכוש הרכת החשמל מעהזנה מ : יש.פותמשות קטרומכניותלמערכות אללתאורה ו חיבור חשמל     2.19

ך וישרתו גם ין הסמוך ו/או ימוקמו בבניין הסמוימוקמו בבני אך   הבניין,משותפות אשר ישרתו  ותהחשמל )יתכנו מערכתכנון מהנדס   

 השונות(.  לאישור הרשויותף ופ, בכייןהבנ 

 

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

 

 רה*: גובה הדי  3.1 

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

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

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

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

 

 קומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי , הנמכות מות, בליטותרכחת קורות, מעט תלמעהערה: * 

 ן. הקבוע על פי די ות לא יפחת מן הגובה המינימליהתקנוע לגבי חלקי דירה על פי קבה  

 

 שים אותה.שמהמבדירה ובשטחים המוצמדים לה או  רים וגימוריםדימת חרש – 2 'סמלה טב 3.2 

 שלאחר טבלה זו(. הבהרות, /רותתר בהעפרוט י אה )ר 

 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) גמר קירות ותקרות
 (4)יחי חיפויארומידות 

 )בס"מ( 

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

 ריצוף 
מ"א  "ר/  יכוי לממחיר לז

 שים ים חדקלשב
 הערות 

 כניסה 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 . בהערות בהמשךוט ראה פר אין  ( 3) ראה ( 2) ראה

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,

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

 בח ט מ 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 

 אין  ( 3)ראה  ( 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  חתון ת רון  על משטח א פוי מ י ח 

 וכל ת א פינ 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ר פרוזדו 
   בטוןבלוקי  בטון,

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

 (2) גמר קירות ותקרות
 (4)יחי חיפויארומידות 

 )בס"מ( 

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

 ריצוף 
מ"א  "ר/  יכוי לממחיר לז

 שים ים חדקלשב
 הערות 

 ורים נה ה ר שי ד ח 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 . משךבהערות בהראה פרוט  אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 חדר רחצה הורים 
 )מקלחת( 

 בלוקי בטון ,בטון 
 (1) 

ת  משקוף הדלחיפוי קירות לגובה   אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
על  לי ב טיח + צבע אקרי  לפחות. ומעל 

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

 --- ( 4)ראה  י קרמיקה פו חי 

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 הג"א  לפי הוראות 
 . ךהערות בהמשראה פרוט ב  ן אי ( 3)ראה  הג"א לפי מפרט 

 חדר רחצה כללי 
 יה( אמבט ) 

 בלוקי בטון בטון,
 (1) 

  משקוף הדלת ה  וב רות לגחיפוי קי  אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  

 "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. 
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 פסת שרות ר מ 
 י בטון  בלוק בטון,

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

   מרפסת שמש 
 בטוןי וקבל  בטון,

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

 ה גם פרוט בהערות בהמשך. רא

 מסתור כביסה 
 בטוןבלוקי  בטון,

 (1) 
 3.4ה סעיף אר אין  אין ( 2) הרא

 דירתי    סן מח 
 ( שהוצמד ל  כ כ ) 

 טון  ב בלוקי  ,בטון 
 (1) 

צבע  קירות גימור  .טיח 
ר תקרה סיד  מו אקרילי. גי
 ינטטי.  ס

 ( 5)לן פורצגרניט 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין 

 לבחירת היזם/קבלן

 
 

 לטבלה: והבהרות הערות 
 

כאלה, ניתן   שיהיוככל  -ה למחצ ם/מתועשיםיש מתועקירות  פנים של)בדופן  בלוק תאיי בטון/בטון/בלוק קירות חוץ:  :ותחומר קיר  ( 1)

:  1045בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות בת"י תאי. הכל לוק היה עשויה מלוחות גבס, או בת שמעטפת הפנים של קירות אלו

  לבכ  רחצה בחדרי גבס. ן תאי/בלוקי בטון/בלוקי בטו  ו מ: בטון/בלוקי)חלוקה פנימית(: יהי  פניםבידוד תרמי של בנייני מגורים(. קירות ה

 ". מידים למים" או מבלוקי בטוןכעהקירות בבלוקים המוגדרים ע"י היצרן " יבנוה מקר

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

 קירות אלו יעשו מלוחות גבס. ים שלת הפנעטפכן שמ למחצה, ית תאו מתועש שתוצעו בשיטה מתועקירות החוץ יבם בא

 לבן.  :גוון  .בסיד סינטטיצביעה   .תכנון המהנדסלב, לפי משו /טיח גבס/ בגר/ או רגיל טיח: מר תקרותג

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

 . לי הישראקנים הת מכון  םירוק" מטע קן יהיו בעלי "תו תים ות וקירות פנכל צבעי התקר

סוגי ריצוף לבחירת   . R-9נגדות להחלקה ת התות ובדרגיוונטודרישות התקינה והחקיקה הרל   9227סוג א'. העומד בדרישות ת"י  :ריצוף ( 3) 

גרניט ,  אצו, שיש טר ן: אריחים מסוג התאם למפורט להלקים שבהם יבחר המוכר, וב הקונה  מתוך כמה אפשרויות שיציג המוכר ו/או הספ 

  33/33, ס"מ    60/60  ות ידבמיטרלי.  נ  - שאחת מהן היא בגוון בהיר   ות פחדוגמאות/גוונים ל   3  -סדרות של ריצוף ו   4  מביןה  לבחיר   פורצלן.  

עט ירה למבכל הדרים אלו.  פחותה מהנדרש לחד דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה  במידה חלופית אחת נוספת.  וכן  .  ס"מ   45/45,  ס"מ 

   ת.ה ומרפסוחצחדרי ר

ות ובדרגת התנגדות ונטידרישות התקינה והחקיקה הרלוו   2279. העומד בדרישות ת"י  סוג א'  :מרפסת שרות /רחצהרי בחדף יצו ר - 

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

דרגת מניעת ההחלקה   . לעיל   ור לפי האמ  יחים ייקבעו מתוך הסדרות והדוגמאות המוצגות לדייר ת הארמידו   לי. ניטר  -ר  י גוון בההן היא ב מ 

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

ניטרלי.  -דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר   3  -ו   ות של ריצוף סדר  4מבין    ש ת הרוכ רלבחי א'.  סוג   :משמרפסת שריצוף ב -

  ובדרגת המתאימים בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז,ת נוספות )דמוי מלבנים(, יחים במידות אחרום ארלפחות, או ג ס"מ   33/33ות  ידבמ 

)במקומות   הספק, שיבחר על ידה.  ג החברה או י ר שתצבח ממתעשה    רוכש רת ה בחי   שם.ההחלקה שאינה פחותה לריצוף חשוף לג

 ים(. ורך בשיפולצ שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין

 בכוונתו להציג לקונה מבין האפשרויות המפורטות.  חיפויאילו סוגי בחר המוכר י ( 4)
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-ניטרלי. במידות כ  –בהיר  א בגוון ן הי ת מהשאח ונים גו/ ת דוגמאו  3חות  לפ ן  מבי  ת הרוכש . לבחיר-א'. קרמיקה   סוג  :חצהר י בחדר  חיפוי   

עד גובה קו משקוף  . בחדרי רחצה,נוי מהמחירא שי ירת הקונה ללמידות לבחקה בירמבק )חיפוי קירות  ס"מ.   30/60-ס"מ או כ   25/33

 (. לירימעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע אקמ'.  1.50ד גובה חיפוי בחדר שירותים עהדלת. 

ינוי  כל ש לאס"מ ל  33/33, ס"מ   20/50ם המידות דומות למפרט וכן במידות נוספות  ריחי יע ארשאי להצ כר יהיה  נה המו וקבהסכמת ה 

ירות. הקירות, הרצפות והנקזים  צע סיגרה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקלויה תבורת גלצנ במחיר הדירה.

 למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.  םנטיירלווהתקנים הדרישות  ן ולפיידראות כל י הולפו באזורים רטובים יאטמ

 ניטרלי.  –דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר    3ת  הרוכש מבין לפחוירת סוג א'. לבח  -  קרמיקה  ירות קי חיפו  :מטבחחיפוי ב

בגובה  ה. ספק, שיבחר על ידברה או הג הח שתצי דה, גוון/מי / ת מדוגמא מאח  שה תע ס"מ. בחירת הרוכש    30/60-ס"מ או כ   25/33-במידות כ 

חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו   BIת  יחידכאשר התנור אינו ב   ון. תחת ן רו ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה )מעל א   60

  אקרילי.   + צבע   ח י קירות: טי ובפוחי מ' מעל הריצוף(. מעל ה   1.50הקרמי ועד הרצפה )גובה  הסף העליון של החיפוי  

 מ"ר.  .200  -כ   עד   ד דבו לבחירת הקבלן/יזם. שטח אריח    גרניט פורצלן   מסוג  :)ככל שנרכש( ן במחס  ריצוף ( 5) 

 

  הערות:

 של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור  למניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך ורק ממבחר  –ת הרוכש/דייר ירבח

 ברה. י החו ע"נבחרמאלו ש םשונים, גקים ספמ מוצרים שונים

נוי כדוגמת החזית  או בולב עם זכוכית מחוסמת ם משוני עיצוב מעקות המרפסות )באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה( מעקה אלומי  – המעק

 ם ומסעדים"."מעקי 1142יות ת"י ולפי הנח 

 ים  עת מעבר מנטים למניוולתקנים הרישות הרדין ולפי כל דת אוות, הרצפות והנקזים באזורים רטובים ייאטמו לפי הור הקיר –איטום 

 / חדרים סמוכים. לחלקי בניין 

 . ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל  ת,שרו ומרפסת דרי רחצה, ממ"דה, חרדיבכניסה ל – הפרשי מפלסים

 האדריכל. תכנון ילפ ,וחב(גובה/ר מס" 20גובה המותר בתקנות )עד  )מדרגה( עד מונמך/גבהמו יתכן סףגג, /ביציאה למרפסות שמש

 לויה  רת גלצנ יב.מהנחיות המפרט המחיפחת יא ובכל מקרה ל .גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה - קירותוי ציפ  /חיפוי 

 גמר הקירות. יבוצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה ל 

   "מ, לפי החלטת החברה. ס   60  -שאורכם פחות מ   ורות פינות קמ באם יש    , PVCאו    לומיניום יל א ופ פר יבוצעו פינות מ   –פרופיל פינות בחיפוי  

 שהאבן  , לפיהן היות 2חלק  5566להוראות הבאות מתוך ת"י לב  םלשייש  -שטח המשותף/פרטי(נו ב קותאריחי אבן טבעית )ככל שי 

הרצפה עלול  במערכת המשמשים  חיםאו הארי  לוחותה ן גוו, כן כמו. םרקגידים והבדלי גוון ומ בעי, עלולים להיות בו נימים,ט היא חומר

 . וקה מרים למטרות תחז בין הלוחות או האריחים הנש פה ל לוחות או האריחים שברצ ין ה ב ן  להשתנות בחלוף הזמן, ולפיכך עשוי להיות שוני בגוו 

 . הצוף בדירהרי "גע ,פק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברהלמניעת ס - ליטוש/הברקה

כנון  פי תו/או משולב, ל פלדה אוו/ ן ובט( עץ ו/או ברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכרבחר החככל ות) – ות, קורה/ הרגולפ

  האדריכל.

ם  יר וואז רכותלמע ותונעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארלמ ס"מ לפחות,  7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף   –שיפולים 

 ם פינות )גרונג(.ללא קיטו ושיפולים,וי  יים. חיפ טכנ

  לפחות. מ"מ 3של  אריחים )פוגות( בין ביצוע מרווחנדרש פוי, וחי  ף צונים לרילפי דרישות התק – מרווחים )פוגות(

 

 חר מסמך אב או  זה רכבמפרט מ בלה,בטך התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כ)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש 

 (.כם הרכישהשצורף להס

 

 ארונות: 3.3

להתקנה שטוחה של הכיור/  וך פתח המתאיםחיתר, ורות, מדפים, תושבת לכימגי ,ותהארון יכלול דלת ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 .כליםח דיפתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה(, הכנה למ)כולל:  הכנה לכיריים מובנות

. עומק   MDF או ץ'(, וגב הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ )סנדוויץ'( סנדוויעובד )מעץ מ פים יהיומדן והור גוף הא

ס"מ לפחות מעל סף  90 -ס"מ לפחות. גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ 60-כ דלתות, יהיהית ההארון, כולל חז

 ארון. טיבות של תחתית העת ר למנייד למים חיפוי עמס"מ וב 10  -של כ גובהב ל(הרצפה. בתחתית הארון הגבהה )סוק

 תקנו "פתרונות פינה". דות הפינה של הארון יוביחיכל גובהו ולכל עומקו. ת, לופחס"מ ל 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב 
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  גו ע"ילי( שיוצטרר ני יהואחד בן לבד אחם גוונים לפחות )מה 5. לבחירת הרוכש מתוך קהיי פורמ: ציפוי חיצוני : מתכת. ידיות

 בגוון לבן.מין ו מלו/א  הקי יפורמ: פנימי וגמר מדפיםציפוי הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה. ו/או  החברה

 ;ראה הערה בהמשך ת:דו מי  ( 1)

   ג'ראה נספח  :התחתון מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח   

     

מאבן   ס"מ 2-חות מבעובי לא פ השטח עבודמהקונה  לבחירת :תיאור :ו לכל אורכ משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון 

עם שוליים  לפי העניין(,   1,2ים )חלק 4440 דרישות ת"יל ונהעה טבעית או פולימרית )כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך(,

קנט   יותקן טחהמשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשקפם. ס"מ ביחס לחזית הארונות בכל הי 2בהבלטה של 

  ככל חשטעם עיבוד בחזית המ י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשא הקונה ר"י המוכר )ודו יקבע עיב שאופן ע מוגבה ןוליע

 . קף המשטחל היהנדרש כולל אף מים בכ

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

  3ה פני הקונר תציג בה/המוכרבידו. בח ו עלר/בחדוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שי מגווןך לבחירת הקונה מתו גוון:

 (.אחד ו בהדבקה ולא לוח בודדיהי ריס. לוחות השיש/אבן ק ()אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי ים לפחותגוונ 

  

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

ן ו ח תחתבטארון מ  אמ" 1ד ע המוכר יהיה רשאי להמירומעלה, חדרים  4.5בדירות פי מסיבות של תכנון המטבח הספציהערה: 

 ן. במקרה זה לא יותר ארון מטבח עליון פינתי. עליו מטבח "א ארוןמ 2 -ב

 בח התחתון.טמ ן העליון יהיה בהתאם לארובח הטהממבנה וציפוי ארון  

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

 

  ללוהכס"מ לפחות.   80 מידות:ב ,תלוי או מונחעץ סנדוויץ' או טרספה, תחתון  ארון )כללי(,  רחצה דרבח(: ן י יאחרים )צנות רו א 3.3.3

 מחרס/ שיש/ ניאו קוורץ משולב בכיור. . משטח העבודה אינטגרלי  וסטהתות, מדפים, צירי ניר לד

לפי החלטת   :גוון  ון.האר  לפי יצרןמין מל וו/א  קהאיפורמ: מי פני ציפוי החברה.  החלטת י או אחר לפ קהאיפורמצוני: ציפוי חי

 החברה.

  ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון 

 

               :תהערו 

 פעמיים מחושבתשקיימת הקיר )פינה ככל  ה לאורך . המדידךמטר אור 5-כמטבח ארונות  כללית של ךורא מדידת ( 1) 

באורך   הארונות יכללו ם בתוך המשולבי קרר( )למעט מ ו"בוכי יםח, תנור, כיריהמיועדים למדי  (. חלליםבאורך הארון 

  זה. רו אי מתה י יחשבו כסטי  בח, לאמטות הונאר אורךמידות ב 5% -טיות עד כסהארונות. 

עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח  צוע מטבח וביארונות הוי עבור במקרה של זיכ ( 2)

 ך תחזוקה.שה לפתח/ים אלו לצורשר גי יש לאפ שותפים.ים מלטן/פתח/י גישה לקו  קיימים

 .הקונה להחלטת נםהי  ן תחתו  בארון  מובנים 'ו וכ ורנת, מדיח של הארון לצורך התקנה תכנון  ( 3)

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

  והזנת חשמל של מים וניקוז הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( ניםובהמ ם מליי הכלים החש תקנתהל שיועדו 

ה תנחה עד שהחברקבע ובמו ל פי הלוח זמנים שהחברה תתו עהקונה לדווח על בחירו יות חר באלמדיח תחת הכיור. 

 . ת הרוכשא
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 מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

 .ת הכביסהתקן תלייה למירשמנו תהיה גישה יפתח בקיר חוץ אשר מ              

ך מינימלי של באורחבלי כביסה פלסטיק,  5לות, לגכולל ג ניצבים ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: )קטנה( תקן לתליית כביסהי מ 

 . מטר סה"כ 8 -כולל חבלי כביסה באורך של לא פחות מ ס"מ 120ימלי של ורך מינ אבמתרומם או מתקן  , ס"מ 160 

 .סתרפמ/בחצר ה ערךמתקן שוו תקן יוש אפשר  :גג/ת הגן לדירו  

שאינו נצפה בחזיתות  נע וקיר המבנה, במקום מוצ נת עלוומתקן ש"ע לתליית כביסה בחצר או במרפסת משמעו מתקן ממתכת מגול 

 לים יהיו  ס"מ. החב 160חבלי כביסה באורך מינימאלי של  5יר. המתקן יכלול לפחות בע לקומקו  ציבן יהיה יהמתק נה.המב 

      מתיחה.נים לונית  UVת רינמידים לקם, עיית איכו 

יום או  זרועות, מאלומינ   3לפחות ולל ב )קרוסלה( עם עמוד הכמסתובן הדייר יהא רשאי, עפ"י החלטתו, להמיר מתקן זה במתק 

 ומקבוע.המתקן יהיה יציב ולוונת. ממתכת מג 

 . 5100ישות ת"י . הכל לפי דרו/או משולבאלומיניום מסתור כביסה:  

ת פריטי  לתלייה  העיבוי של המזגן/ים, במקרה זה עלולה להיווצר הפרע ן ויותקן גם יחידתיסה יתכר הכבמסתו חלל : בהרעה

 . משהב"ש( )הנחיות ט המיוחדין במפריפחת מהשטח המצו שלא כביסה גדולים 

 

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

וון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברים  הפתחים, בסוג הפתיחה ובכי תחים, במידותיים במיקום הפו נו שי יתכנ: הערה 

  פות בהמשך.ערות נוסאה גם הוהבניה. רת התכנון ת מהנדרש בתקנו יפח דלתות ושטח החלונות לאיים בפשהחו  

 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 חב( )גובה/ רו 

עץ ) רמחו
מיניום/  ואל

 ( אחרמתכת/  

)ציר  חה פתיג סו
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ נגרר/

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

)עץ חומר 
לומיניום/  א

 מתכת/ אחר( 

פתיחה  ג סו
  / כע"כ/)ציר

 ס/אחר( נגרר/כי 

ת  ות ומידמכ
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

  /רר נגכ.ע.כ/
 י/אחר( חשמל/כיס

 ה יסכנ

1 

 ציר רגילה  טחוןדה ב פל

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 כ רר כ.ע. נג אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור

 יחשמל  גלילה 
 כולל גיבוי ידני

250/215 --- 250/215 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 

1 

 ומ' אל
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 דניגלילה י 

--- 120/115 120/115 

חדר שינה  
 הורים

1 

 ציר רגילה  עץ

2 

 כ.ע.כ   ררנג ג אלומ' מזוג 

2 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 דניגלילה י 

80/210 120/115 120/115 

 "ד  ממ
ש  שמ)מ

 כחדר  
 (שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
.  ציר )רגילה(

 יחה חוץ פת

1 

 ומ' מזוגג אל
 כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  לכיס נגרר   ומ' אל אלומ' 

70/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  סים, הנגררת/יםורסי או שתיים, פלדה נגד גז, הדף  כנף אחת 

          . חיות הג"אהנה לפי או ציר רגיל  יס. לכ
--- --- 

ח. רחצה  
 הורים

1 
 + עץ 

 אור  -צו /צוהר
 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי
 ( )קיפ

--- 

--- --- --- 

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

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 חב( )גובה/ רו 

עץ ) רמחו
מיניום/  ואל

 ( אחרמתכת/  

)ציר  חה פתיג סו
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ נגרר/

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

)עץ חומר 
לומיניום/  א

 מתכת/ אחר( 

פתיחה  ג סו
  / כע"כ/)ציר

 ס/אחר( נגרר/כי 

ת  ות ומידמכ
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

  /רר נגכ.ע.כ/
 י/אחר( חשמל/כיס

  הח. רחצ
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 רגילה ציר 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 כ.ע.כ   ררנג אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

80/210 175/115 --- 

תי  דיר מחסן  
 צמוד 

ככל  ) 
 ( מד שהוצ 

 ח עץ/פ 1
טת  פי החלל

 החברה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 פרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(.בטבלה, במ  צוין באם  בפועל רקהקיים )

ות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית  ה עמיד ניי הדלתות תה  ר רגילה.בפתיחת ציו 23אלי מס' לבודה בהתאם לתקן ישר   דלת עץ=  עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםי לפ סוג פרופיל:יום, = אלומינ אלומ'  ' בהמשך(. יתר בסעיף י ס"מ לפחות )ראה פרוט  7גובה הדלת ב

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

לומיניום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי  י התריס עשויים פח איהיו שלבהזזה  י גלילה או: בתריס יסיםתר ,= כנף בתנועה אנכיתטינה גיליו 

מ' יורכב ארגז תריס  2.5ובפתחים ברוחב מעל  ר דיורדבחות היצרן. תח והורא למידות הפ יהיה בהתאם  טימה מוגברת. עובי הפחהשלבים לאבין 

   .לה, באמצעות רצועה ו/או חשמלי= תריס נגלל כלפי מעגלילה  . ה ידנינגנון פתיחון חשמלי ומ ה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנגליל

 מרווח )יותר מרגיל( בין שלבי התריס המאפשר מעבר אור.  = תריס אור          

 ה תתאים לסה"כ הדלתות/ת בדיריללשהכמות הכ ובלבד להבטבחדרים של אחד מ ראובתירים יכולות להופיע ם לשני חד , משותפילתות/חלונותד . ב

 . כת מיזוג האוויררפקוד מעכנה לתס"מ כה  3ד  מעל רצפה ע תכן ושולי דלתות פנים יוגבהוחלונות המצוינות בטבלה. י

ת ו וחבים משני להמורכ, ןרישות התק לפי ד  טיחותירגיל/ב( Double Glazingכפול ) ף זיגוג שקו  מאלומיניום עם ,)למעט ממ"ד(ונות/ ווטרינות חל .ג

ו  רכיביהם יהיו בעלי תוחלונות ה. ון(חר לפי תכנאו א מ"מ 6 עם מרווח אויר בעובי שלחות, לפמ"מ  4 )זיגוג בעובי ית עם מרווח אוויר ביניהםזכוכ

ידי   קנו עלת יו. החלונות  ה ונעילהנוני פתיח מובנות, מנג צירים, גלגלים, ידיות ,EPDMומי תקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי ג 

 לכל במסילות. אין :שתותר .העורף פקוד לפי הנחיות , נגרר פלדהכנף סוג אלומיניום מזוגג עם יהיה חלון מבממ"ד  מתקין מורשה מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה נוסף  נתיב יותקן ,החלונות

ת גם לאוויר החוץ, לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירור ישיר רווללא אוחים ים ובמטבים סניטרי שירות, בחדר בחדרי -ור לאוויר החוץ אוור .ד

 ץ לרבות רפפת כיסוי. רר מכני עד לקיר החוויד במאו ר מצו צינו  יבוצע או בחלון,  /אם איננה סגורה בתריס ו

ם המשולבים בזיגוג קבוע כן פתחיית יניום.אלומיועץ ה וו/א  דריכלפ"י תכנון האסוג פרופיל, גוון, ע .אלומיניוםעשויים  מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .ו קירות מסךמחסום, ו/אהמשמש כמעקה/

 פתיחה   , מנגנוני, צירים, גלגלים, ידיות מובנותEPDMזיגוג, אטמי גומי  ריים, ובכללם: סרגליוזרים מק ואבי בעלי תו תקןיהיו יביהם החלונות ורכ   

   ;ןצריה מטעםרשה מו מתקין ידי על ויותקנ חלונותונעילה. ה   

 יכל. האדר בחירת "ישקופה או עמומה )"חלב"( עפ ת בטיחותי זכוכית תותקן  )באם יש חלונות(, רחצהי רבחד . ו 

 . וי אש ודרישות כיב   אדריכל ה   ן תכנו ות, לפי  פפות קבוע או ר / ו   ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת באמצעות חלון  ( יעשה  כל שנרכש מחסן כ )   המחסן אוורור   . ז 

  ערכותמ, (לסקופיתט/)פנורמית עינית הצצהי נוסף, סגר בטחון פנימ   5044תואמת לתקן ישראל  רב בריח, טחון(בי)לת פלדה ד .ניסהת כדל .ח

מ"מ   1.25בי של נת בעוו מגולויה מפלדה משקוף בנ .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף  ,ות"נעה ו"רוזטידית נדר, מגן ציליצירים, 

 ויניל או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר. י  והיו בחיפי משקוף וה כנף הדלת לפחות.

  בטחון/אש.ומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות ות, בכניסה לדירות בקשות הכבאהנחיות רלפי  .חירת החברהב גוון לפי וניל,   ציפוי ממ"ד דלת .ט

חוזק,   –שווה ערך בכל היבט תפקודי  או רדווי פלקסבליעם מ גרתקים על מסעשויה משתי לוחות מודבף הדלת תהיה כנ פנים: מכלולי דלתות .י

 , עםהמתאים לעמידות במים עשציפוי חיצוני מתו או  פורמייקהצבע או  גמר. משקוף הדלת וגאחר. צירים יותקנו בהתאם לס אקוסטיקה, קיים,
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  בעל 23ם לתקן ישראלי מס' תאהבת יהיה  לדקוף המש .ים לפחותצדד 3-ת )קנט( מצופה בהיקף כנף הדלב  .הצדדיםידיות מתכת משני ו מנעול 

מנעול סיבובי   בחדרי אמבטיה / מקלחת למים.  היה עמידנתו יוף לאחר התקשק. המאטימה יכולל פסואם לדלת בגמר תהלבשות פולימרי או עץ 

גו על ידי החברה ו/או  וצילבן(, ש םהאחד מת )ונים לפחוגו 3בחירת הרוכש מתוך ל גוון:   ת.בכנף הדל אור, מזוגג-דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צו

 הספק/ים שיבחר/ו על ידה. 

  בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועומה(מש את כלל הדיירים בקאמור לש  )בחרום יקומת כפתח חילוץ רזהמוכ   בדירהבממ"ד ובפתח  -וץ פתח חיל . יא

 בות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.לר ון/תריס,לחסוג הח, מידות הפתחילוץ יתכנו שינויים בוסמכות כפתח רשויות המבפתח שיוכרז ע"י ה

 2 -הממ"ד גבוהים כסף הדלת וריצוף  נית. חיצו  רת,נגר/פתחתה, הנת פלדה אטומדלדלת כניסה למרחב מוגן הינה  :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

וכן  פתחי אוורור מעוגלים   וגגיום + זינ יאלומ  לוןלפתיחה. חכנפיים  2ת לכיס ו/או תיים, הנגררואחת או ש ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף 

פתח  וליד ע"ג הקיר  ,פיקוד העורף(הנחיות  לפי)ויר סינון א מערכת התקנת רוק.לפקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים חסומים בדיס בקוטרים שונים,

הרי  מתקן הסינון, ברה הח ע"יסופק  םש שבאודגי (.2010 )תקנות הג"א מאי יצרן.לפי מידות ה ות המערכתהפרעה מקומית. מיד  רו צתיהאוורור 

שהוסמכו לכך ע"י  ות נוספת ע"י הגורמיםות ואטימ יקת תקינבדיב הרוכש, יחי "יערוקו יפלכן י פיקוד העורף, אושרו ע"ונבדקו  תקינתו והתקנתו ש

ועל יגבר הביצוע בפועל בפ ן הביצועיבמכר לט הו/או במפרהמצוין בתוכניות המכר ל סתירה בין כל מקרה שלמניעת ספק יודגש כי ב פיקוד העורף.

 העורף.  התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד

אביזרים   הצורך בהתקנתעקב , "נטו"מבטאות מידות פתחים אינן ומשוערות בס"מ, בניה ות הינן מיד, 3' מסות בטבלה רטהמידות המפו – מידות .יג

 מסך של מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות ,קפיים למיניהםהי פרופיליםו  קופיםמש ויות וכן סמויים ו/או מסגרות סמגון: מלבנים כמשלימים 

   בתקנות התכנון והבניה.  דרש כנלפתחים אלו  ת/שטח,ממידוחת לא יפ יםמתקבלדל הפתחים הגובכל מקרה  .)לפי הענין(

 

 .זו(לה ת לאחר טבהערוגם )ראה  ים בדירהוכלים סניטר ני תברואהמתק – 4טבלה מס'  3.6 

 
 

 מיתקן
 ום קמי 

 מטבח 
 חדר רחצה הורים 

 )מקלחת(
 כללי חדר רחצה

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

 כיור מטבח 
 כפולה( /בודדת)

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

 --- --- --- --- א'  סוג 

 זיכוי ₪  
 
 אין

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

 יור רחצה כ

 --- --- ן שולב בארומ 40/50 --- מ( מידות )בס"

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  ' א --- סוג 

 אין  --- זיכוי ₪  
 'ג ראה נספח

 
--- --- 

 דיים ור לנטילת יכי 

 --- --- --- --- --- מידות )בס"מ( 

 --- --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪  

 ( ')בטיפהז שוארג אסלה

 --- --- ן דות היצר לפי מי רן לפי מידות היצ --- )בס"מ( מידות 

 --- --- א'  א'  --- וג ס

 --- --- אין  אין  --- ₪   זיכוי 

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

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

 ך ראה בהמש
70/170 

 טיה( )אמב
--- --- 

 --- סוג 
 משופע ריצוף 

 מקלחת()
לית  אקריאמבטיה ) א'

 ( מצופה אמייל או פח
--- --- 

 --- --- יןא --- --- זיכוי ₪  
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 מיתקן
 ום קמי 

 מטבח 
 חדר רחצה הורים 

 )מקלחת(
 כללי חדר רחצה

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

ם  ם קרי למי  סוללה
 כיור,ל חמים/

 )ד() ה( מהמשטח

 --- --- פרח/מערבל  ל פרח/מערב  פרח דגם 

 --- --- א'  א'  ' א סוג 

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

לאמבטיה למים   סוללה
 )ו( קרים וחמים

 --- --- דגם
  רךד-רב

 )אינטרפוץ 
 ()ו( או סוללה3דרך   

--- --- 

 --- --- א'  --- --- סוג 

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

מקלחת למים  סוללה ל
 )ו( קרים וחמים

 --- גםד
  דרך-רב

 )אינטרפוץ 
 (ו)סוללהאו ( 3דרך   

--- --- --- 

 --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- ח ג'ראה נספ --- זיכוי ₪  

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

פליטת  לשרוול בדופן חיצונית 4תח "פ
כולל תריס הגנה  ,מייבש כביסהמ  אדים
 רה קולת סגי ומש

 --- יש  --- --- ---

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

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

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

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

 --- --- --- --- --- )הכנה( ב()יםמי  נקודת גז לחימום

 

 : אחרותו  טבלהל תו ערה

 .טבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(ב  צוין בפועל רק באם  )הקיים

כיור רחצה נירוסטה, בהתקנה שטוחה. / ומר סילי קוורץ, חחירת הקונהלב: ס"מ( 80/46לה ס"מ או כפו  40/60 ת במידות)בודד חבכיור מט (א)

 תוצרת לפי ס"מ. 40/50-חרס מידות כ: לי()באם אינו אינטגר חצהכיור ר החברה.יבחר ע"י שספק, /היצרןבמידות לפי  חני )אינטגרלי(:לשו 

  חברה.הי בחירת פהחלטת החברה ל

 תוצרת . 1385ת"י  עפ"י (ליטר 6ל שארוכה ליטר ו 3על קיבולת הדחה קצרה של ב) דו כמותי ,חרס/בלוקמונו  פה :ארגז שטי מונחת. : אסלה )ב(

 .בעל צירי נירוסטהד כב פלסטי)מושב(  :כיסוי אסלההחברה. לפי החלטת 

  מיטת תמיכהבפינות ומילוי עץ היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. לת חיזוק מ"מ הומוגני, בע 3.5לי בעובי ומר אקרימח תהיה אמבטיה:

 ת מצופה אמאייל. לפחו מ"מ 2.5י בפח בעולחילופין מ. פרופילי ברזל מגלווןמ

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

 ;המשטח

ידית  עזרת ים/קרים בממים לחעל מנגנון קרמי דו כמותי )ויסות ב רמערבל מיקסקל, דגם י כרום ניסוללות למים חמים וקרים יהיו בציפוכל ה )ג( 

וונטית בארץ, ככול קינה הרלישות התם בכל דרילמים חמים העומד  רותסד 3המוכר להציג לבחירת הקונה מתוך אחת( יכללו חסכמים, על 

 . 1385ות הת"י מדת בדריש שישנה, ועו

ס"מ   20"מ לפחות ולעומק ס  25 -בגובה כ הקל, פיבציפוי כרום ני  פרח/מערבל,דגם:  :חב. לקערת מטלל חסכם()כו  חמים/סוללה למים קרים )ד(

 רץ.ונטית באנה הרלושות התקייחמים העומדים בכל דרלמים  סדרות 3לבחירת הקונה מתוך  ת.לפחו
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 15ס"מ לפחות ולעומק  15 -כ  רךובא פיהקל, כרום ני  בציפויבל ער: דגם: פרח/מ)כולל חסכמים( רחצה לכיור/י , סוללה למים קרים/חמים )ה(

 ץ.ים בכל דרישות התקינה הרלוונטית בארלמים חמים העומד סדרות 3תוך ונה מלבחירת הק לפחות,ס"מ 

טיה וכן  בוי האממהקיר, הכוללת יציאה תחתית למיל  קסרים, מי למים חמים וקסוללה  :הבאמבטי  :)כולל חסכמים( סוללה למים קרים/חמים (ו) 

 ס"מ לפחות ומזלף. 60תלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך , מנור שרשוריצי  

 ן, מוט  מתלה מתכוונ ר שרשורי,כולל צינו בציפוי כרום ניקל מיקס מהקיר. , דרך( 3פוץ אינטר -ב דרך )סוללה ר -הקיר מדגם:  :למקלחת  

 בקוטר ס"מ וראש מקלחת  30לפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך ן וף. לחילופי מזלמ לפחות ו"ס 60ך החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באור   

 "מ.  ס 15  

 ברה/קבלןגו ע"י החשיוצ 1385ועומדת בדרישות ת"י שאחת לפחות תוצרת הארץ כ סדרות 3בחירה מתוך מקלחת, למבטיה/אסוללות ה

 . רש(שיד)ככל  ניל ירזבולביוב,  חיבור :כוללת ארגז/י שטיפת אסלהיורים ו כ התקנת ( ז) 

 .: לבןגוון הקבועות (ח)

 דלוחין או שפכים. בור לקו וחי יםמ ם, מים חי: מים קריסה כוללתהכנת חיבור למכונת כב (ט)

 קערת המטבח.ולסיפון  ברז והכנה לחיבור לביוב,למדיח כלים כוללת:  הכנה  ( י)

ינן  הסופיות ה   הרי אלו משוערות, המידות ידות של הכלי בס"מ,ת מזר ומצוינו אביתקן ו/או מו/או   : בכל משבצת שיש בה כלי תברואתיתדו מי  ( אי)

 החברה. ע"ישנבחרו  היצרן, ספק ו/אוהבהתאם למידות 

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

 . טמפרטורה המסופקת מהרשת העירוניתב : מיםיםמים קר (גי)

  חלקהניעת המל ישראלי שעומדים בתקן ועותקבלרכוש  במקרה של שינוי לאחר קבלת החזקה בדירה, יש -(טיה)אגנית/אמבצה קבועות רח ( די)

  .R-11 -פחות מ ולא

 או הכיור.   דהטח העבועל מישור מש  רז הממוקם= קרי ב פרח קבוע. ראש ברז הנשלף מתוך שרוולנשלף =  ( טו)

  חת. ת אבעזרת ידי ים,לקרים /חמ ות מים)מיקסר( = ויס מערבל

 שניהם.  ברז ו/אולפיית  לחת ו/אוקחמים/קרים, לראש מ)אונטרפוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, של מים  דרך-רב

 ות/פתחי ניקוז וכו'(. לחרזים/מקסטנדרטיות )בות הקצה הבחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכ יש לקחתז( ט)

 ,ין, שטח תא המקלחתכגון ראש מקלחת דמוי "גשם", ללא התאמת קוטר צנרת הדלוחה( החזקה בדירלת )לאחר קב לור לעישינוי מהאמ 

ז קיבולת הניקופל המים לפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת ממהמים, עלול לגרור הצ ני גלישתקפי מפהומחסום 

 .ברצפה

  כגון   נה כוללת חיספוס מונע החלקה, יש לנקוט באמצעים מתאימיםאי פת האמבטיהשרצלחת וככל קגם למ  ( הואיל והשימוש באמבטיה הינויז)

  ה.יעת החלקות למנד ות המיועקהדבקת מדב

  וק זרימת הגז במקרה של כיבוי לאיתגנון לנ ם הכוללים מנמש בכירייהכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש להשתככל שמיקום  (חי)

 בישול. ת הלהבה/ו של רצוני

 או במסמך אחר  זהפרט מכר לה, במטבין כך בו נו בפועל רק באם צכי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותק בהר)מו 

 ף להסכם הרכישה(.שצור

 

  פה,ניין(, ברצל הבותפים לכלכן ומש י ביקורת לקולטני ביוב )בחלקם יתתחצנרת ופ: ל צורך אחרבדירה, לכאביזרי אינסטלציה נוספים    3.6.1 

 יבוי אש(.  וכמות, עפ"י דרישות כ )מיקום כיבוי,י תכן מתזיהאינסטלציה.  הנדסבמיקום וכמות עפ"י החלטת מבקירות או בסמוך לתקרה,   

   בין בלי פיקודגז וכ וצנרת להעברת מפוצלו/או י מרכזי ינ למזגן מלציה. ניקוז דס האינסטלפי החלטת מהנ, מיקוםארון למחלקי מים ב  

 .  למאיידיועד למעבה, עד המיקום המיועד המ המיקום  

 הערה:  

 דמוי  התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות דרשו(, יתכן ויחייבו י ש ככל) בוי,כי יוב/מתזי בך במעבר צנרת מים/הצור  

 ,  פהבסמוך לקירות ורצו/או וך לקירות ותקרה סמב ,לים"או "ספס" רותדים או קו עמו "  

 חי פת רשו יתכן ויד  ן הבניי וברים לגובה י לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העון כחשביש לקחת ב ,בנוסף  

 וקה. תחז שה לצרכי גי  פשרלא אותם וישלחסום ביצוע פתחי ביקורת אלו , אין   שיידרם קורת, ולכן בדירות בהבי   
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תהיה לפי הוראות כל דין. התקנת המערכת  אולצת פת משותסולארית מ באמצעות מערכתהספקת מים חמים לדירות : מיםחימום    3.6.2

 .  ימר(ים )טי המים החמים והתקן קוצב זמן לחימום המ  בות גיבוי חשמלי לדודלר 579י ישראל רישות תקןדארית תהיה בהתאם להסול 

זמן )טיימר( הכולל מפסק וצב ן קחשמלי והתק עם אלמנט עזר ( המחובר למערכת הסולארית וכולל חימום ודגירה )דיותקן מכל א ל דירהלכ  

 י ההפעלה.  במאפשר לתכנן מראש את זמנ  

         ים, ום אחר חימבאמצעי  ם המיםיעשה חימו, באמצעות מערכת סולאריתמים ן לא ניתן לספק מים חות כל דיי הורא ת שלהם לפולדיר  

 . זמן לחימום המים )טיימר( קוצבקן התכן ונם. הקיימים בעניי המים המסופקים באמצעותם עומדים בתקנים ש ובלבד  

עליון   גג או בסמוך להשירות או ך נגיש כגון במרפסת במקום מוסתר א: הדוד מיקום ;םליטרי 120: תבולי בק למים חמיםדוד( מכל אגירה )            

    טלציה.מהנדס האינס  תכנון לפי 

 .ת כביסהונ מכ ת.יה, מקלח: קערות מטבח ורחצה, אמבטחיבור מים חמים לכלים 3.6.3

   אין.  :""דלי ברז    3.6.4

 חלטת החברה(.פי הקום ל)מי: יש מים לדירה נההכנה למו  3.6.5

 . : פלסטיחין דלו  לציה,מהנדס האינסטפי תכנון ל ,PPR, S.Pפקסגול, : פלדה מגולוונת, ים חמים וקריםמחומר הצינורות:  3.6.6

 .: פלסטייםשפכ 

   הגז נקודתקור הספקת הגז ועד ממבדירה ת גז ול צנר, מחיר הדירה יכליש: ודת הגז במטבחנק  ור הגז ועדה ממק בדיר צנרת גז 3.6.7

   .וכן הכנה למונה גז דירתי הראשית במטבח                    

 : יש. רההכנה למונה גז לדי  3.6.8

 

 

 (זו  טבלההערות לאחר  )ראה שמל ותקשורתמתקני ח – 5 טבלה מס' 3.7
 

 ון, ראה נספח ג'בית תקע ונקודות טלפר, נקודות מאו יר זיכוי למח
 
 
 

 מיקום 

נקודת 
 ור מא

 תקרה /קיר
 מפסק כולל 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
 מוגן מים   

 ע קת בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .פון נק' טל

 נקודות  3 כ"הס

 ר/ הערותאח

 לדירה  כניסה
 מבואה  או 

1 1 - - - 

 לחצן פעמון+ -
 נטרקום אי -
תאורה ללובי   פסקמ -

 . חדר מדרגותקומתי/
 . לוח חשמל דירתי -
לל  רון תקשורת כו א -

   . ע שק
 טלפוניה/טלוויזיה ן  ארו- 

 דיור  חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1  

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -תריס חשמלי 
לת  הפע חשמל לנקודת 

אה מרפסת  )ר  התריס.
 שמש(. 

 - - - 1 1 ור פרוזד

  3ך מעל דור באורבפרוז
ולל  הכ  ו בפרוזדור מ' א 

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

 1 מטבח 

6 
)אחד מהם  

חד  כפול, א
גן  מהם מו 

מים בדרגת  
44IP    ואחד

מהם מוגן  
רגה  דב

 רגילה( 

- 
 יד() 1

 )תנור( 
- 

מיקום השקעים, בתי  
ל  יה מע ע יהתקה

ה ככול  העבודמשטח 
פשר ובהתאם  הא
  נון המטבח יותקנו לתכ

נפרדים   שקעי כח 
 רר למקח, לתנור, למדי 
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 מיקום 

נקודת 
 ור מא

 תקרה /קיר
 מפסק כולל 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
 מוגן מים   

 ע קת בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .פון נק' טל

 נקודות  3 כ"הס

 ר/ הערותאח

שינה  חדר
   םהורי 

1 
)כולל מפסק  

  מחליף
 (  למנורה

 

4 
שניים ליד  )

 המיטה( 
- 1 1 

נטרקום )נק'  אי -
 שמע/דיבור בלבד( 

    חצהר חדר
 הורים 

 )מקלחת(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

  בית תקע )
 ( נורלת

- 

ה חדר  רא -ם מום מי חי 
 טיה. אמב

והיכן   ןבהעדר חלו 
 , שנדרש 

דה לאוורור  כנה לנקוה
 . כני + מפסקמ

 ד/"ממ
 ח. שינה

מנורה לפי  
הנחיות  
 רף פיקוד העו 

3 - 1 1 
פיקוד   תקנות פי ל

 רףהעו 

  חצהחדר ר
 כללי

 אמבטיה( )

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

נור  תקע לתבית 
ב זמן  תקן קוצ+ החימום
  לל מפסק לדוד הכו 

  קום עפ"י השמש במי 
   התכנון. 
והיכן   בהעדר חלון
 , שנדרש 

ר  ורו ודה לאוהכנה לנק
 כני + מפסק. מ

 מרפסת שרות 
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 מוגן מים 
 סה, )מכונת כבי 

 ש כביסה(יב מי 

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 )מוגן( 

- 
1 
 וגן( )מ

IP44 
- - 

חשמלי +  לל תריס  כו 
מפסק + מנגנון פתיחה  

 ני. יד

 מחסן
)ככל 
 ( דשהוצמ

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של  
המחסן תחובר לשעון  

ליו  רתי א מל הדי החש
סן. או  המחיך משו

לחילופין שהזנות  
החשמל של כל  

ונה  רו למ נים יחובהמחס 
משותף ונפרד  

ד, או  חסנים בלבלמ
ה נפרד לכל מחסן,  מונ

מוכר ועפ"י  להחלטת ה
 בחירתו. 

 סתורמ
 כביסה 

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 למזגן(

- 
 
- 

 

  ותטבלה ואחרלהערות 

 לקה אחת.(, כולל נקודת הדאהיל/ ארמטורה -ה וכיסוינורלא תקרה )לר או גבי קיבית נורה על  = נקודת מאור קיר/ תקרה (א)

  בנפרד(.ו יותר בפנל אחד, נספר כל שקע )שני שקעים א מל רגיל.מתקן חשמלי הניזון מזרם חשד לחיבור "שקע" בוד=  תקע מאור )רגיל(בית  (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5בכבלים  חיבור יבוצעה

החיבור  .נספר כל שקע בנפרד(אחד, תר בפנל )שני שקעים או יו הניזון מזרם חשמל רגיל וי,כיסודד עם שקע במים:   מוגן  בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5לים יבוצע בכב

לכמות  ושאינם תוספתים בסעיף א' (, המצוינ רבתקרה או קית המאור )של נקודו ור בלבד לאופן ההדלקהתא  מאור הדלקה כפולה= נקודת (ד)

 '. ף אות בסעי מצוינמאור הה נקודות

 בהכרח נקודה/ות "כוח". ושאינם (,מעגל נפרדמלי נפרד )כל נק' בגל חשל גבי מעע/ים" הנמצא/ים ע"שק = בית תקע מעגל נפרד (ה)

 בדרגת הגנה גבוהה. זר הקצה מוגן מים רד אך אביפמעגל חשמל נו בהכרח בבית תקע מוגן שאינאו אחר=  P44Iת תקע עם דרגות הגנה בי  (ו)
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ים, בין מחשב –תקשורת  ודת טלפוניה, נקודתות נק וד וכוללד )קומפלט( או לחנקודות ביח 3= )מחשב( רתקשו ץ/תלפון חוטזיה/טלוי ת נקוד (ז)

אינטרנט. /לרשת הטלפונים בור הדירהיללא חלים.  שידורי כבכאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת ר לקליטת שידורי חובה חיבו  –נקודת טלוויזיה 

 כולל כיסוי. 1ול מוד  55א וקופס ההכנה בקיריכוז התקשורת ועד נקודת מר יכהוחוט משינור  כלול צנקודת התקשורת ת

 . (העניין שומר לפי עמדתלדלת כניסה למבנה או לים )אביזרי קצה לתקשורת פננקודה/ות מלאות כולל ום(= ם )אינטרק טלפון פני נקודת  (ח)

  מ"מ.  2.5ד עם כבלים נפרסק לוח למפרות לבר ישי, מחועל גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = ודת כחקנ (ט)

תקנות החשמל והתקנים  דירה, יהיו מוגני מים לפי הנספחים לשטחי חוץ  ח, בחדר האמבטיה ובהמטב ורה בחדרקעים, מפסקים ותאש (י)

 ישראליים. ה

ההכנה   ודתנק ורת ועדז תקשמריכו הכנה לנק' תקשורת )מחשב( חוט משיכה בלבד.שרוול"( ו"ונה לצנרת )אחרת הכו  באם לא צוין"הכנה"=   ( יא)

למניעת ספק  לי(. חום" ולא "תנור להט" )ספיר"מפזר  (,יות הדייריותקן )באחרהרחצה  ת חדרמעל דלת לתנור חימום נמצאבאם ההכנה בקיר. 

 לת שקע מוגן מים. חימום כול ההכנה לתנור י החברה.כי אמצעי חימום לא מסופקים ע" יודגש

ה/ם  ליקים/מכבים את אותדאך מביניהם, הנמצאים בריחוק  ני אביזרים נפרדים שוניםמש וי,קה/ כיבלהדל ניתנותנקודה/ות מאור ה  =חליףמ (יב)

 מאור.  ות/נקודה

 החוק ודרישות מהנדס החשמל.בעקבות הנחיות  ג הנק'יתכנו שינויים במיקום וסו  (יג)

ם. הנקודה תחובר ישירות  ריילכימתוכנן קום התחת למתותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, מי= ר תלת פאזו הכוללת חיב רת מגוריםבדי  ( יד)

 ק בלוח החשמל הדירתי. חיווט לרבות בית שקע והמפסל את כל הקודה תכלו. הנ2.5/5ווט בכבל ל ותחלוח החשמלמפסק תלת פאזי ב

 סמך אחר או במר זה  ו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכעיל יותקנלסות בהערות יש התייח )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם

 ף להסכם הרכישה(.צורש 

 

   מדרגות. בת לתאורת לילה קבועה בחדרומנגנון ש .יש :אורת מו נקוד  :בכל קומה :תיתבואה קומחדר מדרגות/ מ   3.7.1 

  יש. :קומתית האור במבוא דירה להדלקתצן מתוך הלח יש. : לחצני הדלקת אור יש. :גופי מאור  

 . כולל כיסוי 1מודול  55א יר וקופסד נקודת ההכנה בקמשיכה מריכוז תקשורת וע חוטר וול צינות תכלהתקשור: נקודת טלפון חוץ  3.7.2 

 חר לפי החלטת החברה., או אזמזם :צליל .לחצן ג:פעמון: סו 3.7.3 

 "י. תפי דרישות ה , לסטנדרט : סוג :אביזרי הדלקה/שקע 3.7.4 

   .: ישבתוך הדירה ,)כולל שקע רגיל(דירתי ת שורתק ולוח ם(ודולימ 6-ל )כולל השארת מקום פנוידירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 אין.  :שעון שבת : יש.פחת מפסקי  מל.החש פי תכנון מהנדסל :וםמיק  

     כולל קוצב זמן. : יש.חשמלי ש/שממים,  ודת חשמל לדודנק 3.7.6 

  . אמפר 3×  25ת פאזי: : תלדירתי   גודל חיבור 3.7.7 

 כניסה הראשית בקומת דלת הלפתיחת  , כולל לחצןדיבורשמע  קום)אינטר .5 בטבלהרט : כמפויקוםמ: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 ים(. בחדר שינה הור רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 ן. : אי(נפרדתזיה נוספת במעגל סגור )מערכת טלווי  3.7.9 

או   ןלבנייית אנטנת צלחת מרכזחילופין ל  .רב ערוציתלקליטת טלוויזיה לחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהדורי קליטת שי להכנה  3.7.10 

  . דיוור TV-החובה לשידורי יטת קל ל םפר בנינילמס

 : מיתקנים אחרים     3.7.11 

 ש"ע. משותף( ו/או ע"י מאורר דירתי "וונטה" אוחיצוני ) י מפוח חשמלייבוצע ע"  המחויב באוורור מכני לפי תקנות, אוורור חלל  -          

 . 3.5בלת פתחים סעיף ים בטגם תריס ראה הפעלת התריס.שמל לי כולל נקודת חחשמלס יתר  -           

 ארון תקשורת כולל שקע.  -          

 . משולב בארון תקשורת טלוויזיה ארון טלפוניה/ -          

משקולת לסגירה  עם  נהגולל תריס הכ 4ביסה ומעבר חיצוני עבור צינור פליטת אדים בקוטר "למייבש כ הכנה –השרות במרפסת   -

   ל.והזנת חשמ            

 לרשת החשמל הישראלית  ם לחיבור תלת פאזי ויל צריכת החשמל הדירתית. המערכת תתאולבקרה ש   מערכת לניטור -            

 שתנים. החשמל המ זנת תעריפיה ותאפשר              

 רת  ידת תקשודד זרם חשמלי, יחב המומתבססת כל רכי אשר יתת החשמל הדירהמערכת תכלול יחידת מדידה בלוח              

 ומציג אותם בצורה ברורה.  נתונים בצורה מקומיתהצג דיגיטלי אלחוטי המקבל ומעבד את אלחוטי,  לשידור             
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  צריכת האנרגיה וני נת ג לפחות אתמ', הצג יצי 1.5סמוך לדלת הכניסה במקום נגיש ובגובה הדירה ב  םג יותקן בפניהצ             

 לותם הכספית. ואת ע המצטברת  ו השוטפת            

 

 : מתקני קירור / חימום, בדירה       . 4          

 ן. אי  :מרכזי  רתי מיני די  מיזוג אוויר 4.1

    :תכלול אשר, פאזי תלת דרטיתסטנ אחת תמרכזי מיני תלמערכ לבדב הכנה .1

 לכל וקצר יעיל אוויר ורפיז רהמאפש  חרא או במיקום דרוןהמס וא האמבטיה חדר תקרת תי לתחת בצמוד למאייד מתוכנן מיקום

 ;הדירה חלקי

                       מתוכנןה המיקום בין הרצפה  ויבמיל  ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" רבותל הנדרשות התשתיות ביצוע .2

 מוצא. ההכביס לניקוז מסתור או הרצפ חסוםלמ המאייד ניקוז 3*  2.5נפרד  מעגל וחכ קעש ,וכנן למעבההמת המיקום ועד למאייד

 . בפועל מערכתה להתקנת עד ,גבס וחלב כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה

 .קיר המסדרון על התרמוסטט מיקוםל עד יידאהמ ממיקום ירק  לפיקוד ריק שרוול התקנת 3.

 .אוויר יזוגמ נדסמה ידי על ערכתהמ ןנוכלת בהתאם היהי ההכנות מיקום .4

 .המעבים / המעבה למיקום וסתרומ  נעמוצ יקוםמ .5

 במקרה זה ההכנה תכלול:למזגן עילי בממ"ד.   הבאישור פיקוד העורף, תבוצע הכנ .6

 ל.לוח החשממהזנה ישירה   שמל נפרדתנקודת ח -

 יסגר במכסה.נור יבדירה. קצה הציעיל פ המחסום רצפ מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל זצנרת ניקו -

 כנון. תר ע"פ התה במקום מוצנע ומוסה יהיקום המעבמי -

 "עומר", או שווה ערך. רף יותקן התקן מסוג ולחילופין ובאישור פיקוד הע -

 . האווירוג הנדס מיזמ התאם לתכנון ות הנ"ל בכל ההכנ -

 

 לכל מיזוג מאפשר ואינ  ה הדיר  נוןתכ האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל  ל.י( לע6) 4.1מעבר לאמור בסעיף  .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את ולשתכל דירהה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/מזגןל הכנה  בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני מערכת צעותבאמ חלקיה

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת, צנרת חשמל לרבות שותהנדר יותתהתש

  .אין :ת בבניין רתי הניזון ממערכת מרכזי די  מיזוג אויר 4.3

   .: איןזועל בגהפום ר חימתנו   4.4

 רחצה(.  י)בחדר .מוגן שקע כוללתה חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןנור חימום הפועל בחשמלת  4.5

 . אין: וריםרדיאט  4.6

 : אין. טורים חשמלייםקונבק  4.7

 . : איןחימום תת רצפתי   4.8

 : אין.םחרי מיתקנים א  4.9

 

 סן: , במחירהוי אש ובטיחות בדסידורי כיב * .5

 .: יש)באם נרכש( מחסן ב .ע"י רשות הכבאותדרש יככל שי: הבדיר :ת )ספרינקלרים(טי ש אוטומכיבוי א מערכת 5.1  

 .תות הכבאושדרש ע"י רישי ככל: עשן גלאי  5.2  

 יש. :מערכת סינון במרחב המוגן )ממ"ד( 5.3 
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 שונות:ח ו בודות פיתו ע .6

 חניה  6.1 

                        : בתחום המגרש;כולםניה. היתר הב : לפיייניםהבנ  לכל חניהסך הכל מקומות  6.1.1   

  ;ןאי)לפרט(:  ניות במקום אחרח                                

 בתוכנית המכר.  ויןכמצ: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר: יש, ים )פרטית/משותפת(ניה לנכח 6.1.2  

 י  רשמכה )עם הצגת תג נהחניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה ח ובנספח ת המגרש/סביבה/פיתותכני כמסומן בחנייה לנכים              

 . נכה, בין כלל דירי הבית וגם לדייר שאינו נכה רוכש   ובהעדר (,שרד התחבורהמטעם מ                               

 אין. : חניה לא מקורה רצפתמר ג 6.1.3  

 יש. : ישניה מהכב גישה לח 6.1.4  

 נית המכר. : לפי סימון בתכמיקום  אחת לפחות.: הניות לדירמספר ח 6.1.5  

   אין. :הלחני בכניסה חסום מ 6.1.6  

    

 מגרש פיתוח ה 6.2 

 ניסה כ ילשב תכלול החיצונית הרחבה  .יןיבנכל ל הכניסה מבואתל דע מהרחוב תיחיצונ  כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום     6.2.1                    

 .ותלפח ר"מ 20 של טחבש ידולצ מלווה ינוןג בעל ומואר, ]לבנין הכניסה מבואת בברוח פחותל[ מרוצף     

 .על גוון בהירן בהנית  ככלה הריצוף יהי נוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית/טון/ גרב :חומר גמר :מדרגות/ליםשבי  6.2.2  

 .,טבעיתבות/ אבן אספלט/ אבנים משתל : גמרחומר  .ש: ישטחים מרוצפיםמ 6.2.3   

 ם בהתאם במיחסכוני ן גינו  פיתוח(ת אדריכל ה)על פי תוכני  .יש  :צמחיהכנית  מצורפת(. פי סימון בת  )על.יש: תפתחצר משו  6.2.4  

   ת.לאות משרד החקלהנחיו                                

ולא צמחיה  ים בלבד )לא עצים וד ם רדשורשישתילת צמחיה בעלת  ותרתת בטון מ מעל תקר )כולה(. מעל תקרות בטון. חצר,

   .יםשורש  עמוקת

 ב.ערכת ממוחשראש מ יש. כולל: משותפת רשת השקיה 6.2.5  

 טח לש ונהה( הכולה/חלקכוקרה ל תמער )חצר, לפי תוכנית המכ :יציאה לחצר מחדר;  יש: הגן  ות/ה לדירצמודר, חצ 6.2.6  

 שקיה.  כת הוללא מערלא מגונן     

 מים משולי הבניין ( יעשה ע"י הרוכש בעת  הרחקתי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות )לדור שיפוע : סי ערהה   

 . הפרטיתדור הגינה סי     

 , '(שוחות וכו צנרת, מרזב/ים,)ול , חלחםוב ומיבי מה/ות, גז,גיש יתכן: גן  ות/ לדירט מערכות משותפות, בחצר הצמודה פירו  6.2.7  

  (.ושלא בהכרח יוצג בתוכנית המכר ןייהענ ל לפי)הכ בויכי קשורת,ת שמל,ח   

  מ"ר. 7-ת מלא פחושטח יש, ב :גן ות /לדיר משטח מרוצף בחצר הצמודה  6.2.8  

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

 . ברהת החלפי קביעו  הפיתוח המאושרתלפי תוכנית  ממוצע בגובה   

   .אין(: בחלקה קומה פתוחהפולשת )עמודים מ קומת 6.2.10  

 

 רכות משותפותמע .7

 מערכת גז:  7.1 

או רש תוכנית המגעם חברת הגז, ובמיקום המתואר ב בתאום קרקעי-בר גז תתצו צעותאמב דור מרכזיסי :פקת גזכנה לאסה    7.1.1  

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

 בבעלות חברת הגז. הינם ,כאמורהגז  צוברכי מובהר בזאת    

 ;יש: מרכזי לדירה ממקורגז  צנרת 7.1.2  

 .(63.)סעיף  4 ראה טבלה: מיקום: יש. צנרת אספקת גז בתוך הדירה 1.37.  
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 :שדורים לכיבוי אסי  7.2 

 . י רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחותע" שידרש ככל :גותבחדרי מדר  לחץ להפעלת  מערכת 7.2.1  

 הנחיות יועץ הבטיחות.יבוי ו הכ רישות רשותע"י ד שידרשככל : םבמבואות/פרוזדורי מערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 יחות.הבטות יועץ שות הכיבוי והנחי . לפי דרישות ריש :ם(נקלרי פרי מתזים )ס –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

 ות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. דריש : יש. לפי רבות ארגזי כיבוי ותכולתן ת כיבוי לעמדו  7.2.4  

  יבוי והנחיות יועץ הבטיחות.שות הכי רע" ל שידרשככ :לאי עשן ג 7.2.5  

 תפיםטחים משו יבוי בשת כונו טים( ואררזי כיבוי )הידרנ, באש כיבוי ו  י גילו תמערכו ות כבאות, לרב כל סידורי ההערה:      

 ישות רשות הכבאות.י דרמיקום וכמות לפ פרטיים, או               

 

 יש.  :ניוניםבחאוורור מאולץ  7.3 

 אין. : )להזנת הדירות( כזיתויר מראו  ערכת מיזוגמ 7.4 

 . ןאי :יםהדיירוש דר/ים לשימ מערכת מיזוג אויר בח 7.5 

             כניסהה לתד ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר בותתי :מיקום שגוי.  לדואר 1ת, הבילוועד  1לכל דירה,  :דוארתיבות  7.6 

 .  816 י"תו ובנייה  תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות יהיוו  יניםבניהאחד לכל  במקבץאו  , בנייןל כל                     

 : חריםקנים אמית 7.7 

 ין ולטובת בניינים בבני חדר/ים לשימוש כלל הדיירים ותפים(,בחלקים משתאורה ) ים, מערכותר ממים, מאג סניקה ומשאבות ת מערכו  

 לפי תוכנית המתכננים והיועצים.  ות:וכמ וםמיק  .וכו' ייןם לטובת הבנם סמוכיסמוכים, או בבנייני  

 

 תית למערכות תשחיבור המבנה  .8

 הנחיות הרשות המקומית. לפי: חצרל  נפרד יםמונה מיש; : תלבי  ראשי מונה מים : יש; י ר לקו מים מרכזחיבו  8.1  

 יש.  :וב מרכזי לבי חיבור 8.2  

 א כולל התקנת מונה. ליש.  ;מלת חברת החשהתאם להוראו ב ,חשמלחיבור הבניין לרשת ה 8.3  

 . הטלפוניםדירה לחב' ר החיבוולל כקשה להיתר(: לא כנון והבניה )בתנות ה ם לתקהתאב :טלפוניםהכנה לחיבור הבניין לרשת ה 8.4  

   (.3.7.10 הכנה בלבד )ראה גם סעיף  .אין: (רנטאינט/ה)טלוויזי יבור הבניין לרשת תקשורת ח 8.5  

 צועם בפועל ות שביעבוד  שה.במחיר הרכי כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, יש, מדרכה, קירות ת: כברשבמגללי הגובל פיתוח כ 8.6  

 חברה.באחריות ה ינםמקומית איעשה ע"י הרשות ה  

  מכלים ניידים.: ם לאצירת אשפהמתקן/י  8.7 

 . הרשות המקומית ע"י: אשפהנוי פי   

 

 רכוש משותף  .9

 : המשותףיאור הרכוש ת 9.1 

 מכר.הבאם סומנו כמשותפים בתוכנית : מקומות חניה משותפים    9.1.1   

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

  חברה.הלפי החלטת : ם צמודים לדירותסנים שאינמח 9.1.3   

    מ"ר. 20-: לא פחות מ3,4,5ניינים בב "ר.מ 14-א פחות מל: 1,2ינים בבניח: בשט .: ישמבואה )לובי( בקומת כניסה 9.1.4   

 יש.   :יתלובי( קומתמבואה ) 9.1.5   

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

 . 2למסחר:  )בכל בניין(. 1 למגורים: :ותמספר מעלי : יש; תי מעל: יש; מעליתיר פ 9.1.7   

 יש.מיתקנים על הגג:  על ידיוס החלק התפ תפחו: למשותףגג  9.1.8   

 מ"דים.מ -ייםדירת  ניםמרחבים מוגיש  אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.  :תףמשו חדר דודים  9.1.10   

 מוסמכת  ש רשות אחר שתדרו וכל מיתקן,  מערכות סולאריות :ןכגו  (שותפותמ ו/אוערכות טכניות )פרטיות : יש מהגגקנים על מית 9.1.11  
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 . דיןעל פי כל ה   

 . ; ישון שטח ללא גינ : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש חצר 9.1.12   

 חדרים טכניים, מרכז מחזור אשפה ו תקשורת ות לרבותכחדרי מער :תףרכוש משו ם של הבית שהינם ם וחלקים נוספי מיתקני  9.1.13   

  מכר. ה תתף בתוכניום כרכוש משומסומניהכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, ני אשפה וומתק    

 

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

 , )מילוט(.מדרגותי /דרח 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 משותפת.ישה לחניה ג 9.2.3   

 ובי בקומת כניסה. ל 9.2.4  

 י. לובי קומת 9.2.5  

 הגג.על  שותפים(המ) ניםגישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השו  9.2.6  

 חדר מדרגות אל חדר מכונות.גישה מ 9.2.7  

 . ים()משותפ טכני/יםדר/ים תי לחקומ או מלובי  גישה מחדר מדרגות 9.2.8  

 .הגג על שותפיםמ יתקניםס על ידי מ תפו ה –הגג  חלק 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 יש מרחבים מוגנים בדירות(.  -)אין .מקלט"ק /ממ 9.2.11  

 ף. שותרה כרכוש מככל שיוגדרו ע"י החבות פרטיות, חדרים טכניים וחלקים עט חנילמ ומות חניוןק: חלק אחר 9.2.12  

 

 ת משותף בי  9.3 

 ף או בבית  משותחוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית  –)להלן  1974 – ד"רות(, התשל)דיוק המכר לח 6בהתאם לסעיף  )א(  

 של התקנון המצוי    על הבית מבטל או משנה הוראהלהחיל תו ית או שבדען שחל על הבוהתקנו   המיועד להירשם כבית משותף     

 יין; ואלה העניינים:אותו ענ  לפרטים ע המכר לחוזהרף רט או לצ, חייב לכלול במפם המנויים להלןעניינימן ה ייןתייחסת לענהמ    

 מהרכוש המשותף;חלק הוצאת  (1)    

 דירה; ותף הצמוד לכוש המש שיעורו של החלק בר (2)   

 שר אליו; ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשיעור  (3)   

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

 רות; ר די)א( לחוק המכ3בצו בדרך האמור בסעיף ר השיכון ר שקבע של עניין אחכ (5)   

 הו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב ( יראו)א בסעיף  קטןים המנויים מהעניינמוכר שלא מסר פרטים על עניין  )ב(  

   על הבית  המשותף.ו עניין יחולו בי אות וי לגהמצות התקנון שהורא     

 

 וד לדירה: משותף הצמברכוש ה רו של החלקיעו ש 9.4

 ל כל  שלשטח ( 5ק א' סעיף ט מכר זה פררט במפרין שטח הדירה )כהגדרתה ואופן חישובה כמפוס שביהיה קרוב ככל האפשר ליח 

 קול דעת שי ידרש לפיכפי שי ת המשותף,שור ברישום הביאחר הקפרט  בכליחס זה או , זאת בכפוף לכל תיקון ביחידות הדיור בבניין  

 ון השטחים חו בחשבקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקב חליידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחישואו כפי ש /מוכר וה  

 (.6גדרתם במפרט זה פרק א' סעיף רה )כהלדי הצמודים   

 

 :הבית  הולות בדבר ני סדרי קבלת החלט 9.5

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

 

 :אליו קשר ת הבית המשותף ובשירותים המחויבים ב ות בהוצאו ר ההשתתפשיעו  9.6

 קנון שירשם, עם רישום הבית המשותף. תאם לתובההמוסמכות  שות הרשויותאם לדריהמכר ו/או בהתבהתאם להוראות הסכם  

 



 
 

 

                       ______ _____                                           ________ ____ 
 מוכר ימת החת                                                            חתימת הקונה           

 

 , ג' ב'  א',  פחיםנס

 32  מתוך  29 'עמ 02.11.2021יך: תאר/    10משהב"ש מהדורה  - משתכןל מפרט מכר /  שתין מורמודיע  נתיב   /  טים בע"מגר נתיב פרויק ש.    /  יההבנ מסד לאיכות 

 

 המשותף(:שיוחזרו לרכוש או /)ו שותף המ אים מהרכושהחלקים המוצ 9.7

 ים בתוכניות המצ"ב  סומנ מהרכוש המשותף השטחים הבאים אשר מ ויוצא, סכםבהין זה האמור בעניע מבלי לגרומ      

   כם המכר.כר ו/או בהסמפרט המו/או מצוינים ב      

 של החברה. קביעתהלפי  ותף ת בבית המשיה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירו ות החנ עמד .א

השטחים  ן כלבית המשותף לפי קביעתה של החברה. וכלדירות שבויוצמדו וש המשותף הרכיוצאו מ המרתף  סנים בקומתהמח . ב

 ף. הבית המשותמועד רישום כרו עד שהוצאו מהרכוש המשותף ואשר לא נמ

 לעיל(.   9.2.10וגגות )למעט החלק כאמור בסעיף  מרפסות .ג

  .משותף כוש ה מהרמוצא נאים חדר הש .ד

  .מוכרתות השבבעל , יוצמדו החניות והמחסנים לתאים לדירותאו המחסנ החניות ו/ כל א יוצמדוום הבית המשותף ל ככל שבעת ריש .ה

 

 

 

 

  ____________    ____________   ______________ ____ 

 החברה /חתימת המוכר     תאריך          הקונה  תימתח         

 

 

 יםנספח
 

 שותף. ולנציגות הבית המ שיועברו לקונה וספים סמכים נמ ' נספח א
 . לליותהערות כ ח ב' פנס

 טבלאות זיכויים.   נספח ג' 
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 עלי הדירות קונה ולנציגות בם שיועברו לנוספימסמכים  – 'נספח א 

 

 חלק בלתי נפרד של המפרט:יצורפו כ  תוכניות אלו 10.1  

 דירה. הות( של )חיצוני ות כלליות ר ומידידות של כל חדמהכוללת  1:50 -מ טן לא ק מידה דירה בקנהכנית הת 10.1.1   

 בקומה.  המשותף ון הרכוש הכוללת סימ 1:100 -ן מלא קטומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה ית הק תכנ 10.1.2   

 . בקומהש המשותף ן הרכוהכוללת סימו 1:100 -נה מידה לא קטן מיפוסית בקתכנית קומה ט  10.1.3   

 מון הרכוש המשותף  לת סיהכול 1:100 -ה מידה לא קטן מרתף בקנת; קומות ממפולשו כניסה/ קומות ות קומת תכני 10.1.4   

 . 1:200ום מוקטן לקנה מידה בציל ניתן לצרף  תכניות אלו מדים;ירתיים מוצושטחים ד    

 . 1:100 -ית קומת גג בקנה מידה לא קטן מתכנ 10.1.5   

משותפת   חצרהכוללת סימון  1:250יה בקנה מידה יתר בנ בלת הקומית לקלרשות המשהוגשה  כפימגרש נית התכ 10.1.6   

 צמודות.  גינותו

 

 דין לרבות על פיהתאם לכל בת ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכלכל המע שימושו ות תחזוקההורא ירה יינתנובעת מסירת הד 10.2  

 עניין: חוק המכר דירות ב   

 ורם. הדירה על גימ  כל רכיבילתחזוקת ות שוטפ  עולותפ )א(   

 ,  מיזוג אוויררכות מעבטיחות, מערכות המותקנות בדירה לרבות  שירותה ת ותחזוקה מונעת של מערכותתחזוקה כולל )ב(   

 קטרומכניות וכיוצא באלה.מערכות אל   

 . נדרשותאפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם  תדירות ו )ג(   

 שר. ירת קספק ומספר טלפון ליצ ות יצרן/ם בדירה, לרבות שמתקנימו יוד ומערכות היות של צודות אחר ותעטכני  מפרט  )ד(   

 

 רי הגימור של  רכות וחומשל המעתכנית והוראות תחזוקה  ( 1) ה בבנייןראשונסרת הדירה ה לו נמדירה אשר  המוכר ימסור לרוכש 10.3  

 עניין: בר דירות  המכחוק  פי ות עלן לרבאם לכל דיור בהתהבניין שיש חובה למס  

 כל רכיבי הבניין על גימורם.  ות שוטפות לתחזוקתפעול ()א   

 יזוג  ערכות בטיחות, מעליות, מערכות ממבבניין לרבות  ות המותקנותהשיר  של מערכות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת ב()   

 באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי   

 דרשות. אם נ קופתיות,וטפות ותיקורות שן באפיו וירות תד )ג(   

 קשר. פון ליצירת פר טלן/ ספק ומסמותקנים במבנה, לרבות שמות יצר כות הותעודות אחריות של ציוד ומערמפרט טכני   )ד(  

 יה. מיליפקסומספר  יתוח לרבות מספר טלפוןערכות והפמת צוות המתכננים של הבניין, המרשי )ה(   

 ל ותקשורת, מערכות בטיחות  חשמלציה סניטרית, אינסט ות בלבד שלותפ רכות המש( למעAS MADEות )ות עדתכני )ו(   

 ולפיה על רוכש הדירה האמור   ורים הנחיה בכתבלמסמכים האמ יצרף המוכר  וח.רכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתומע   

 יה.עם מינו מידונה( ה שתמת )הראשונהדירו תם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלילמסור או   

 

 

 ברה  או הח לעיל, יר .310חומרי הגימור כמפורט בסעיף כות ו ניות והוראות תחזוקה של המערלקבל לידיו התוכ ןהראשו סרב הרוכש (1)  

 על  אם תפניהול )ב  או חב'לרוכש/ים אחרים לרבות נציגות הבית ו/בכל זמן  שות כן. החברה תהא רשאית למוסרם חובתה לעב כעמדה       

 (. בבניין      
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 כלליות ואזהרות הערות   –נספח ב' 

 רות כלליות למבנה ולדירה הע

 

   .הישראלי,בניה והתקן ון והתקנות התכנרים והמלאכות יהיו לפי דרישות המוצ כל .1

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

  אנטנות  ומיתקני( מ"אק) משותפת לקליטה אנטנות ימיתקנ: 799 י"ת,  שראליי תקן לפי, החובה שידורי לקליטת לאנטנות מיתקן יותקן  בבניין .3

 (.א"אק) אינדיווידואלית לקליטה

 שבכל בטיחהמ אחר הסדר קיים אם החובה דורישי  לקליטת נטנותלא מיתקן נתהתק מחובת החברהאת  לפטור רשאיתמית המקו וועדהה .4

מק  לעו מתאימהה צמחיה רק  וללשת יש  בנויות תקרות למע וקמותהממ  ינותגבו תבחצרו .תשלום בלא  חובה שידורי לקלוט ניתן יהיה דירה

יכוסו   כאמור ג, גז וכו'יזוחשמל, תקשורת, ממים, ביוב, כגון:  מערכות םהאיטו בשכבות פגיעה למניעת, ( ס"מ-----המתוכנן של אדמת הגן )

 . וברותו/או גובה החלל בהן הן עו סגירה אחרת וישנו את צורת ה קלה ו/אבתקר

רלים )ברזל( וכן התחמצנות מינ  ,"עיניים" ם,גידי בדלי מרקם, גוון,יות כגון: היתכנו תופעות טבע לתקנים, בכפוף ויפוי וח  ריצוף טבעית, בבן בא .5

 .ל בכפוף לדרישות ולכללי המקצועהכ מוי חלודהם דת בכתמיובטאמתה

בוצע קיטום פינות לים לא ישיפו ת ו/אופוי קירובחי. ייםראלם הישבתקני במידות לא פחות מהנדרש  בריצוף יעשו מרווחים )פוגות(בחיפוי ו .6

 .)גרונגים(

, כבלים, לצורך מערכות חברת החשמל, בזקאו המגרש, לו/בתחומי המבנה אם תידרש החברה להעמיד שטח/ים כי ב למניעת ספק יודגש .7

בזכות ו שה, כןרך גילצו ןי קני הבניימוש במתת שלרבו ופשיתונה מתחייב לאפשר גישה חאו בניינים אחרים סמוכים, הקהבניין ו/המשמשות 

 ם אלו. יד בית בגין שטחלום מיסי ועתשאלו פטורים מ מעבר כבלים. כמו כן יהיו גופיםרקע לפול בשטח/ים לרבות רצועות הקהשימוש והטי

 ורות. סג ות אופתוח יפים או רעילים, באריזותיים חומרים הפולטים ריחות חרסנים דירתחל איסור חמור לאחסן במח .8

 טרם נמסרה הדירה לקונה. ונה או מי מטעמו בה ע"י הקבדיר עבודות יבוצעו לא .9

ניין.  י צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבות, קורות ומעברתקרות מונמכו  יכול שיהי   ריםרכשו ע"י הדיישי  ככל שקיימים(,)  ניםבמחס .10

 .בתפקודבשימוש ולא יפגע ן שובאופ  בלבדונפרד למחסנים  ש המשותף ת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוהזנ

אך לא   עהפרלולים ליצור התליית כביסה, מקטינים החלל וע  באזורח' מיזוג האוויר באם יותקנו  דוד המים החמים וישל    מםקומי  .11

 רט.ות מן הקבוע במפפח

 בדרישות מדתעו הם עש שלק ביחידות עיבוי שרמת הרויר ע"י הקונה, יעשה שימוש ר מיזוג האובאם יסופקו ויותקנו מערכות  .12

 עים. ומפג לרעשיםהתקנות 

  יובאו ע"י הקונהרים כלשהם שיז פריטים או אב ק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין,זאו נאחריות כלשהי לאובדן, מחסור כר לא יהיה אחראי  המו .13

  פריטיםה,עבודה ביצוע ה או/רים ו החומ ריות בגין אלה כולל לטיבכל האח ,בדירה ובין לאחר מכןי התקנתם לדירה או לבניין, וזאת בין לפנ 

 על הקונה בלבד.תוספות הנ"ל תחול יזרים והוהאב

דירה לרשות הקונה וזאת על מנת  נות מעת העמדת ההשנים הראשו ש  וף לפחות בשלוהמוגן, באופן תכ לאוורר המרחב  כי יש חשוב להדגיש .14

 .גןמרחב המושוי השמהם עת הבטון צא בקירוהנמדמה וטן האאגרגטים )חצץ(, המופק מבב אלהימצגז ראדון אשר עלול  סלק שרידיל

  ניםמחס נות, חניות, גיים, כגון טיבשטחים פרברו תות כלל הדיירים במבנה ואשר יעהמשר  יוב או צנרת או מערכות אחרותיתכנו שוחות ב .15

 פרויקט. עפ"י החלטת מתכנני ויועצי ה ומן יקבעוומרפסות פרטיות, מספרן ומיק

השייכים לכלל  קורת,וב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביות צנרות )מים, ביעוברכן וה, יתו החניהמחסן א  אודירה, ה תלתקר  בסמוךקירות ו ברצפה, .16

   ם.חלקים משותפי הבניין, ומהווים

 ה.לגרום לשקיעות בריצוף ז באריחי "אבן משתלבת" עלולים המרוצפים ילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעהבים כבדים על שבברכנסיעה  .17

 יות הרוכש לא תיפגענה. ה זכוובכל מקר אישור הרשויות.או / אם לצרכי התכנון וקומם בהתה ומיהחניי  ר מקומותיים במספינוכנו ש ית .18

 . למרתפי חניה תת קרקעייםחמימני )גפ"מ(, ונעים בגז פהמכניסה לרכבים אסורה ה .19

 ם. רתף/יפים במאו משות ם פרטייםטחיבש (,)גפ"מבגז פחמימני תקן המופעל חמור להתקין ו/או לאחסן כל מחל איסור בנוסף  .20

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

-עילהמפרט ל ין "( לבוראות"הה )להלן:ן ו/או המכרז וראות החוזה ו/או הוראות הדי ירה בין הכמו כן, במקרה של סת ף לכל דין.ו, בכפהנספח

 ראות. נה ההותגבר
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   זיכויים טבלאות   – 'גנספח 

 

 ים י ריכוז טבלאות זיכו

 
 רות מיוחדות הע

   08.12.2016 - 10 וי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורהיב של משרד הבינ במפרט המחי  הנדרשיםאך ורק  אלו הינם ריכוז זיכויים .1

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

 :  קראמ

 ידה.  יח -יח'

 רובע.  מטר מ  -רמ"

  ך.  מטר אור  -מ"א

 לבן+ חומר שחור+ עבודה.   חומר  -קומפלט

 פריט אחד בודד.   -יטפר

 

 תכולה א נוש
 ך כללי לזיכויער

  ולל מע"מ כ

 ארון מטבח 
י בגובה  , משטח העבודה, חיפו עצמו המטבח  ארון 

ס"מ לכל אורך המשטח, סוללה למים חמים   60
 ט זה ר וגדר במפכמ  הכול מטבח,וקרים וכיור 

 ₪ מ"א  1,000

 מים סוללות ל
 קלחת חדרי רחצה: כיור, אמבטיה, ומסוללות למים ב

 ירה()לפי הקיים בפועל הד 
 ליחידה    ₪ 200

 ₪ ליחידה  75 --- טלפון  נקודת

 ת תקע בי
מים ולא   )לא מוגן קע רגיל במעגל משותףבית ת

 מעגל נפרד / כח(. 
 ₪ ליחידה  125

 דלת כניסה 
 ות ת שיר למרפס

 דלת בלבד. ן כנף ה י זיכוי בג
 משקוף בפתח.  חובה לבצע

 ₪ ליחידה  750

 

 
 

 : החשמל/תקשורתלטבלאות ות  הער
 רט המכר.(, במפ5בלה  )ט 3.7אחר סעיף ות כלליות ל.ראה הער1
 לפני ביצוע.  לזיכויים  מתייחסים חשמל/תקשורת חירוןר המ. מחי 2
 

 
 


