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 ש. גר נתיב פרויקטים בע"מ 
 שם החברה 

                      

 10משהב"ש מהדורה   
 02.11.2021תאריך עדכון:    

 נתיב מודיעין מורשת  שם האתר: 

  
 חדרים  3 מס' חדרים: 

  
 E3 :דירה מדגם 

  
 18,20,22 דירה מס': 

  
 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 מ ,ןיי בבנ הדירה מיקום : 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 ותיל ות קבסטי   : 7סעיף               

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (. 8.1-8.7ת )שתיתת  ו כערלמ בנהר המחיבו  :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   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.   : 9.4סעיף   
 הבית.    החלטות בדבר ניהוללת קב  יסדר : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.   : 9.6סעיף   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.   : 9.7סעיף   

 
 נספחים

 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.  נספח א' 
 . הערות כלליות נספח ב' 
 ים. כויזי ת אולבט '   נספח ג
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 חדרים  3 מס' חדרים:  נתיב מודיעין מורשת  שם האתר: 

 E3 : מדגםדירה   

 __ דירה מס':   

 5 : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ חניה מס':   

 __ ין מס': יבנ   

 __ מס':  מתחם   

 

 "מפרט מכר" 

 1974  – ד של" תות(, ה לפי חוק המכר )דיר 

 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  " תהמוכר/")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 .07208: מס'גוש  1.1 

 . 2/11, מד/מק/11מד/החלה במקום:  תכניתה 1.2 

 

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

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר  2.1

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

 

 ( "הדירה"להלן ) קומה:דירה מס' ו  .3

 

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

  .(ריםומחדר שינה היציאה , מרפסת שמש ))יציאה מחדר דיור( מרפסת שמש מרפסת שירות, חדר רחצה הורים )מקלחת(, ,(אמבטיה) כללי
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   דירהשטח ה .5

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

 ה. קירות החוץ של הדירהחיצוניים של העוברים על פניהם  השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים )א(

   –ניין זה על

  משותף ח ין שטבינה לב רפסת השמש,לבין מהדירה ה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין קיר המפריד בין הדיר  –" קיר חוץ " (1)

 דירה או תוכנית אחרת.לבין נה בי  ואמה בקו

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

 פוי.פני הקיר יכללו את החיבלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר –" צוניים של קיר חוץ החי פניו " (2)

 סכום שטחי כל המפלסים בדירה.כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה בי גטח לורט השפ ויב יחוש מפלסית בדירה רב (ב)

 המשטחים המשופעים והאופקיים;  קי של כל האופחת בלבד לפי ההיטל ה יחושב פעם אשטחו של כל מהלך מדרגות בדיר (ג)

 המדרגות. ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט

  1970 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל נות התכנון והבניה בתק רש דלנם ואהם תבגוש  שטחיםלו רק הבחישוב השטח ייכל (ד)

 )בקשה להיתר(.   תקנות התכנון והבניה –)להלן 

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיף מוד לדירהברכוש המשותף הצחלק שיעורו של ה (ה)

 

 :ן בלעדי אופה ברהדי  שים אתממשה רה או דים לדי ספים המוצמטחים נו פירוט ש .6

מלא דמוי תקרה )לא  ונה למשטח ]קירוי הכו  ות/ת השמש מקורהו /מרפס ן /מתוכה _______ מ"ר. :( 1)שמש בשטח תו מרפס 6.1

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

 ; דת(מהמוצ החניהמקום ימון סם שטחי החניה ע)יש לצרף תכנית  .בתכנית המכרכמצוין  :מקורה מס'חניה  6.2

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

 אין. :(3)בשטחמרתף דירתי  6.4

 אין. : בשטחגג מוצמד לדירה  6.5

 אין. : (4)בשטחחצר מוצמדת  6.6

 : שטח(ו)מהות  טםאת הדירה באופן בלעדי יש לפרשמשים מ ים או המוצמד נוספים זורים,ים/אחלק/אם יש שטחים 6.7

 (. סתור יהיה נמוך ממפלס רצפת הדירהמסומן בתוכנית המכר. )יתכן ומפלס רצפת המש ככל :מסתור כביסה

 

ברה  קנון. החהרשות המקומית והתבקומת קרקע, בכפוף לאישור ין בנילוני ר כשטח משותף חיצעל שטח המסומן בתוכניות המכ הערה:

 החלטתה. ימשיות וצלונים וכו' בצורה ובמיקום לפי ית לתת שימוש מסחרי כגון: דוכנים, סגירת חורף, שולחנות וכסאות, שיה רשאתה

 

 הערות לחישובי השטחים:  

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

עקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים  יים של קירות החוץ או המהחיצונ ם ם על פניהבריהעו

 במרפסת.

הרקיע כפוף  אורלאו /לשמש ו פתהדת חשיאשר מי למות או בחלקה, ו מקורה בשו/א  חשופה כי "מרפסת שמש" הכוונה,הר מוב

 שיש בה כדי להשפיע על לה והן מחוצה  הקרקע ת כלשהי הן בתחוםזיה פיייבנת ובכפוף לחסית לשושנת הרוחולמיקומה בבניין י

 . שיפת המרפסת לשמשח

רה  ו לבין חלק של דייד בינ הקירות; כאשר קיר המחסן מפרשטח ין קירות המחסן בתוספת ח הכלוא ב, הוא השטשטחו של מחסן  .2

 יכלל שטח הקיר במלואו. יח משותף  בל בשטגוחסן ר קיר המרוחב של הקיר; כאשלל רק השטח שמתחת למחצית הייכרת חא

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

ר  של הקיר; כאשר קי ק השטח שמתחת למחצית הרוחבל ריכלי חרת ין חלק של דירה אכאשר קיר המרתף מפריד בינו לב

 ותף ייכלל שטח הקיר במלואו. שטח משב גובלהמרתף 

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

 ר לבין השטח למעשה.המכ
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 ות:סטיות קביל  .7

 ט זה:אותן כסטייה ממפר  הן סטיות קבילות ולא יראו הלןת לורטפוהמהסטיות    

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

 לעיל. 4רה והע 6.6יותר כמפורט בסעיף     

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

     

 לארי שטרנשיין אדריכלים בע"מ.  "(:האדריכל)"להלן "  תרשה להי בקשם עורך ה .8

 ם.  ולפנין הא התקשורת נווה אילן, בניי ית קרי : כתובת 077-4512520 פקס:         02-5792044 : טלפון  

 office@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

  .רון משולמי מהנדסים בע"מ   (:"המהנדסלן " לה) תכנון השלדשם האחראי ל .9

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

     office@ron-eng.co.il          :לא"דו  
 

 

 דה ואביזריה הבניין, המבנה, הדירה, ציוור  תיא ב. 

 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את  וחלקים אחרים חרותמית של דירות אשינויים בחלוקה פניניס שאי להכר המוכר    * 

 . תף ברכוש המשו הבניין או שטחים  חזית   

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

   

 הבנייןאור תי  .1

:  2מתחם ו  1,2.  בניינים :1מתחם שיבנו ע"י החברה בשני מתחמים )ים ניינאחד מתוך חמשה ב מדורג רים "גבוה"גובניין מ 1.1  

 (.3,4,5 םבנייני       

מגורים,  ו/או  ושרות  ת לחניה)המשמשו משותפות/ברצף  נות( יש קומות תחתו1בניינים )למעט בניין ליסה מתחת קומת הכנ    

 קומות למגורים 7-9וללת גם שטחי מסחר, ועוד הכ יין,כניסה לכל בנ/מת קרקעוקומעל,  ד(,לבלמגורים באו ו/  ושרות יהנח

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

פי החלטת ו רב אגפי, לכבית משותף אחד מורכב ו/אשמו ויר ברהחבים, לפי החלטת ההבניינים יבנו במקביל או בשל   

 מוסמכת. ה ותהרש

            

    ,דירות למגורים 24: 4 בניין ב, וריםדירות למג 22: 3 בניין ב ,יםדירות למגור  20: 2 בניין ב ,דירות למגורים 11: 1 בנייןב      1.2                              

  ;םלמגורי דירות 13: 5 יין נבב   

  

 ;ים בלבד, הכוונה למגור)*(דירות 

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

 או לכל צורך אחר. 

 

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

 

 :ל הקרקע(הטופוגרפי שה עקב המבנ תנהלכל בניין מש)כינוי הקומות  לכל הבניינים ברצף/תו פ משות וקרקע נותתו תח קומות     

 ור כינוי או תיא

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות השימוש ג סו

הכניסה  ומת : ק1בניין 

 לבניין

  הקומ: 2,3,4בניינים 

 ונהתחת

 קע : קר1בבניין 

 -2: 2ן בבניי

 -3: 3בבניין 

 -4: 4בבניין 

--- 

קומ  -יםמגור ל  :1ן  ייבנ תית,  מבואה 

מדרגות מעלית חדר  לחד  ,,  רווחת  ר 

 מחסנים, חדר אשפה.  הדיירים, 

מעלית, חדר   קומתית,מבואת   -מסחר

שטחים למסחר )בחלל גבוה(,    מדרגות,

 אשפה. חדר 

,  פרוזדור, חדר חשמל /תקשורת   -כללי 

  ממפלס  )נמוך  ו(חדר שנאים )טרפ

  יותות טכנומערכ  מתקנים הקרקע(, פירים, 

לפי דרישת   או למסחר(/ו )למגורים 

   ת.שויו המתכננים והר

מבואה קומתית, מעלית,   :2,3,4 ניםבניי

מתקנים ומערכות  פירים,  חדר מדרגות, 

דרישת  פי ל   ()למגורים ו/או למסחר טכניות

 המתכננים והרשויות. 

ות,  מיסע  , יםחניות אופנוע  ות, חני כללי:

 חים, למפו  חשמל  מחסנים, חדר  עברים,מ

)למגורים   תו ערכות טכניוממתקנים  , ריםפי 

רישת המתכננים  י דלפ  ו/או למסחר(

 והרשויות. 

 

מיקומם הסופי של המתקנים  

יקבע    והמערכות בקומות השונות

 ים. לפי החלטת המתכננ 

רכות שונות הממוקמות  ומע  יתכן

  ים גם בניין/ים סמוכבבניין ישרתו 

בבניין/ים סמוכים   ימוקמוו/או  

 תו הבניין. וישר

 

 

 

 

 

 

 

 זם. טח ג, מש צובר גז  :בפיתוח

 

 

 

 התחתונ הקומ

 -1: 2ן יני בב

 -2: 3בבניין 

 -3: 4בבניין 

 -4: 5בבניין 

 2: 2,3,4בבניינים 

ה  מבוא גן(, ) מגורים: 2,3,4ם בנייני

מדרגות, , חדר ית, פרוזדור, מעלית מתקו 

)למגורים   תטכניו   ותמתקנים ומערכ  ים, פיר 

ים  המתכננ דרישת לפי   ו/או למסחר(

 שויות. והר

לית, חדר  מע  , קומתיתאה מבו: 5יין נב

מתקנים ומערכות  מחסן, פירים, ות,מדרג

לפי דרישת    )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 כננים והרשויות. המת

נועים, מיסעות,  ניות אופת, חחניו  כללי:

  , פירים, מתקניםמעברים, מחסנים

    )למגורים ו/או למסחר( יות טכנ ות ערכומ

 ות. וימתכננים והרש לפי דרישת ה

ומת הכניסה  : ק2 בניין

 לבניין

ה  קומ: 3,4,5ם יניבני

 תחתונה

 : קרקע 2בבניין 

 -1: 3בבניין 

 -2: 4בבניין 

 -3 :5בבניין 

 2: 3,4בבניינים 

 1: 5 בבניין 

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים :2בניין 

  פרוזדורים, ת, קומתי   אהגבוה(, מבובחלל 

וחת  חדר לרו  גות,מעלית, חדר מדר 

נים, חדר  חס מ ר עגלות,דח רים, הדיי 

   .( גבוה)בחלל  אשפה

שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר   -מסחר

 אשפה )בחלל גבוה(. 

גבוה(,  קשורת )בחלל חדר חשמל /ת -כללי 

)למגורים   מערכות טכניותים ו מתקנפירים, 

ים  ננלפי דרישת המתכ (ו/או למסחר

   שויות. והר

  ת, מבואה קומתי  ,מגורים : 3,4בניינים 

מתקנים   ים,פיר מדרגות,  ר לית, חדמע 

   גורים ו/או למסחר()למ יות ומערכות טכנ 

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 
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 ור כינוי או תיא

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות השימוש ג סו

  ,ואה קומתית ב מ גן(,) מגורים : 5בניין 

  מחסן, פירים,, ות רגמדלית, חדר מע 

)למגורים ו/או   מתקנים ומערכות טכניות 

 ישת המתכננים והרשויות. י דרלפ   ר(סחלמ

,  יםמיסעות, מעבר ,חניות  :חרסמ

מדרגות,  לית, חדר מע  ,פרוזדורים 

 . םסני חמ

מאגר מים וחדר משאבות )בחלל   כללי:

גבוה(, חדר חשמל למפוחים, פירים,  

או  /)למגורים ו ומערכות טכניות  מתקנים 

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.   למסחר(

ניסה  הכ : קומת 3בניין 

 בנייןל

קומה  : 4,5בניינים 

 נהתחתו

 קרקע  :3בבניין 

 -1: 4 בבניין 

 -2: 5 בבניין 

 2: 4בבניין 

 1: 5 יין בבנ

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים :3בניין 

  ים,פרוזדור  קומתית,   גבוה(, מבואהבחלל 

וחת  לרו  חדר מעלית, חדר מדרגות,

מחסנים, חדר   חדר עגלות, רים, הדיי 

   .)בחלל גבוה(  שפהא

  שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר -מסחר

 גבוה(. אשפה )בחלל 

וה(,  שורת )בחלל גבחשמל /תק  דרח  -כללי 

)למגורים   ים ומערכות טכניותקנתמם, פירי 

לפי דרישת המתכננים   ו/או למסחר(

   והרשויות. 

  ת, ומתי מבואה ק, מגורים : 4,5נים ייבנ

  פירים,  מחסן, מדרגות,לית, חדר מע 

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

 שויות. המתכננים והר לפי דרישת   למסחר(

  ומערכות טכניות  ם רים, מתקני י פ כללי:

לפי דרישת    ו למסחר(ו/א רים )למגו 

 המתכננים והרשויות. 

: קומת הכניסה  4בניין 

 לבניין

 קומה תחתונה : 5ן ייבנ

 רקע : ק 4בבניין 

 -1: 5בבניין 
 1: 5בבניין 

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

  פרוזדורים, , קומתית  גבוה(, מבואהבחלל 

רווחת  חדר ל רגות,מדמעלית, חדר 

נים, חדר  מחס  ות,חדר עגל הדיירים, 

   .)בחלל גבוה(  אשפה

שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר   -מסחר

 לל גבוה(. אשפה )בח

  רת )בחלל גבוה(,תקשו חדר חשמל / -כללי 

  )למגורים טכניות  מתקנים ומערכותפירים, 

לפי דרישת המתכננים   סחר(או למ/ו 

   ויות. והרש 

לית,  מע  ה קומתית,ואמב , מגורים : 5 בניין

תקשורת,  / מל שר חחד מדרגות, חדר 

)למגורים   מתקנים ומערכות טכניות פירים, 

מתכננים  לפי דרישת ה  ו/או למסחר(

 יות. והרשו 

  ומת הכניסה: ק5בניין 

 לבניין
 1: 5ין בבני  : קרקע 5בבניין 

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים  :5בניין 

  ים,ור פרוזד תית, ומק  (, מבואהוהגבבחלל 

  חדר לרווחת  ות,חדר מדרגמעלית, 

מחסנים, חדר   חדר עגלות, ם, ירי הדי 

בחלל גבוה(, מרפסת שמש  ) אשפה

   משותפת.
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 ור כינוי או תיא

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות השימוש ג סו

שטחים    ת, חדר מדרגות,לי מע  -מסחר

דר אשפה )בחלל  בחלל גבוה(, חחר )למס 

 גבוה(.  

  טכניות  ת ומערכו ם  מתקניפירים,   -לי כל

לפי דרישת   ()למגורים ו/או למסחר

   יות.ו ש רהמתכננים וה

 

 :1ין ני בב

 כינוי או תיאור 

 הקומ

ומות מתחת/מעל  ק

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות וש השימסוג 

 --- 1 מסחר /מגורים קומת

לל  בח -מבואת כניסה )לובי  -מגוריםל

מעלית, חדר   ת,מתי קו  גבוה(, מבואה 

   . חדר עגלות מדרגות,

רים,  זדו ו ר פקומתית, אה  מבו  -מסחר

ר  למסחשטחים   חדר מדרגות, ית,מעל

 בחלל גבוה(.  )

  מתקנים ומערכות טכניות פירים,   -כללי 

רישת  י ד לפ  )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

קומה החלל הגבוה מקומת  מה חלק

 הקרקע. 

 1 2 רים מגו קומת

, חדר  מעליתה קומתית, , מבואיםמגור

  יותכנמערכות טים ו מתקנפירים,   ,מדרגות 

ת  לפי דריש מסחר(ם ו/או ל)למגורי 

 נים והרשויות. תכנהמ

--- 

 3-6 ת מגורים וקומ
2 

 )בכל קומה( 

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  מערכות טכניותים ו מתקנ, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   ()למגורים ו/או למסחר

   שויות.ים והרננ המתכ

--- 

 1 7 קומת מגורים 

, חדר  יתלע מאה קומתית, מגורים, מבו 

  ניותטכ   רכותמתקנים ומע , פירים, גות מדר

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

   המתכננים והרשויות.

--- 

 ונה ם עלימגוריקומת 

 )פנטהאוז(
8 1 

, חדר  מעליתקומתית, מבואה  ,ריםמגו 

  תטכניו  ותמתקנים ומערכ ים, , פיר מדרגות 

רישת  לפי ד  )למגורים ו/או למסחר(

   ויות.ם והרש מתכנני ה

--- 

 ןגג עליו

 )ראשי(
--- --- 

מערכות סולאריות, מתקנים  ת, רגו דמחדר 

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות  

סחר(, לפי דרישת  למגורים ו/או למ

 יות. הרשו המתכננים ו 

--- 

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

 . )הראשי(  כלל הגג העליוןלא נהקומות ן במניי 9 נייןקומות בב הכל סך 
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 :2 ן ייבבנ

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  ייןהקובעת לבנ

מספר דירות  

 בקומה
 הערות שימוש ג הוס

 2 1 מסחר /מגורים קומת

,  עליתור, מפרוזד ת,  , מבואה קומתי ריםמגו 

רכות  מתקנים ומע , , פיריםחדר מדרגות

לפי דרישת   למסחר(  רים ו/או מגו )ל תטכניו

 שויות. והרנים  המתכנ

חלק מהקומה החלל הגבוה מקומת  

 הקרקע. 

 2-4 ת מגורים וקומ
4 

 ה( )בכל קומ

,  עליתור, מוזד רפמגורים, מבואה קומתית,  

  ומערכותמתקנים , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   ו/או למסחר(ורים  למג ) טכניות

 ים והרשויות. המתכננ 

--- 

 3 5 רים גוקומת מ

,  ליתמע  דור, פרוז, מבואה קומתית,  ריםמגו 

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

שת  דרי לפי  )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
6 1 

, חדר  מעליתת, , מבואה קומתי ריםמגו 

  ותטכני  ומערכותמתקנים , פירים, מדרגות 

דרישת   פי ל או למסחר(ו/)למגורים 

 יות. המתכננים והרשו 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

מתקנים  מדרגות, מערכות סולאריות, חדר 

  ות/ פרטיותטכניות )משותפ  ומערכות 

(, לפי דרישת  ו למסחרים ו/אור מגל

 רשויות. המתכננים וה

--- 

 למגורים.  ות ללות דירהכו  ללו רק קומות במניין הקומות נכ 7 למגורים  תקומו הכל סך 

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

 

 :3בבניין 

 כינוי או תיאור 

 קומה

חת/מעל  ת מתקומו

 סה כניקומת הלמפלס 

 )ד(  ובעת לבנייןקה

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש הש סוג

 2 1 מסחר /יםמגור מתוק

,  יתר, מעלפרוזדו מתית,  מגורים, מבואה קו 

מתקנים ומערכות  ים, , פיר מדרגותר חד

לפי דרישת   ורים ו/או למסחר(למג ) ותטכני 

 המתכננים והרשויות. 

ומת  חלק מהקומה החלל הגבוה מק

 הקרקע. 

 2-4 ת מגורים וקומ
4 

 )בכל קומה( 

,  ר, מעליתזדו פרומגורים, מבואה קומתית,  

מתקנים ומערכות  פירים,  , רגותמד חדר

שת  דרי פי ל או למסחר(/)למגורים ו  תטכניו

 ננים והרשויות. המתכ

--- 

 3 5 ם וריגת מקומ

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

  ומערכותמתקנים , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   מסחר(או ל)למגורים ו/ טכניות

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 נה ליומגורים עקומת 

 האוז(נט)פ
6 1 

חדר   , מעליתמתית, מגורים, מבואה קו 

  רכות טכניותם ומע מתקני ם, ירי פ  ,מדרגות 

לפי דרישת   למסחר(  או /ים ו)למגור

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ר טו נר ג  מדרגות, מערכות סולאריות,חדר 

מתקנים ומערכות תף לכל המגרש(, )משו 

ם ו/או  מגורי יות לפרטכניות )משותפות/  ט

 הרשויות. המתכננים ו ת למסחר(, לפי דריש

--- 
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 כינוי או תיאור 

 קומה

חת/מעל  ת מתקומו

 סה כניקומת הלמפלס 

 )ד(  ובעת לבנייןקה

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש הש סוג

 ו רק קומות הכוללות דירות למגורים. כלל ות נבמניין הקומ  8 ת למגורים סך הכל קומו

 י(. )הראש ג העליוןת לא נכלל הגבמניין הקומו  10 סך הכל קומות בבניין

 

 :4בבניין 

 כינוי או תיאור 

 קומה

מעל  /מתחת קומות

 ה יסכנת הקומלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

ירות  מספר ד

 קומהב
 תרוהע ג השימוש וס

 2 1 מסחר /ריםמגו קומת

,  פרוזדור, מעליתתית,  קומ ואה מגורים, מב 

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   חר(ו/או למס   )למגורים טכניות

 ם והרשויות. כנני המת

מת  חלק מהקומה החלל הגבוה מקו 

 הקרקע. 

 2-4 רים מגוקומת 
4 

 )בכל קומה( 

,  דור, מעליתוזפרה קומתית,  מגורים, מבוא

מתקנים ומערכות  פירים,  , חדר מדרגות

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( ותטכני 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 5 קומת מגורים 

,  , מעליתרזדו פרומגורים, מבואה קומתית,  

ערכות  מתקנים ומ, פירים, חדר מדרגות

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

 והרשויות.   המתכננים

--- 

 ונה ם עלירימגוקומת 

 האוז(נט)פ
6 1 

, חדר  מעליתית, ומתאה קמגורים, מבו 

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   ר()למגורים ו/או למסח

 . ויות המתכננים והרש 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  תקניםות, מאריות, מערכות סול רג מדחדר 

ת/ פרטיות  ניות )משותפו ומערכות טכ

ישת  חר(, לפי דר מס גורים ו/או ללמ

 המתכננים והרשויות. 

--- 

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

 . )הראשי(  הקומות לא נכלל הגג העליון יין במנ 11 סך הכל קומות בבניין

 

 :5בבניין 

 יאור או ת ינוכי

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 סה כניקומת הלס למפ

 )ד(  יןניהקובעת לב

ות  דיר מספר

 בקומה
 ותהער סוג השימוש 

 1 1 מסחר /מגורים קומת

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   חר(ו/או למס  ורים )למג

 יות. המתכננים והרשו 

ומת  וה מקל הגבהחלחלק מהקומה 

 הקרקע. 

 2,3 ם ת מגוריוקומ
3 

 ה( קומ )בכל

, חדר  מעליתית, קומתמבואה  ם,מגורי

  מתקנים ומערכות טכניותם, פירי ,  מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 . המתכננים והרשויות 

--- 

 2 4 קומת מגורים 

, חדר  מעליתקומתית, מבואה  ,ריםמגו 

  תטכניוות  מתקנים ומערכ ים, , פיר מדרגות 

רישת  לפי ד  )למגורים ו/או למסחר(

 ויות. ם והרש מתכנני ה

--- 
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 יאור או ת ינוכי

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 סה כניקומת הלס למפ

 )ד(  יןניהקובעת לב

ות  דיר מספר

 בקומה
 ותהער סוג השימוש 

 עליונה  ריםמגוקומת 

 )פנטהאוז(
5 1 

, חדר  מעליתם, מבואה קומתית, יורמג

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   או למסחר(רים ו/)למגו 

 ננים והרשויות. המתכ

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ולאריות, מתקנים  ת ס מערכות, מדרגו חדר 

ות/ פרטיות  כניות )משותפ ומערכות ט 

מסחר(, לפי דרישת  רים ו/או לו גמל

 ויות. הרש ים ו המתכננ 

--- 

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

 )הראשי(.  עליוןבמניין הקומות לא נכלל הגג ה 10 בבנייןמות סך הכל קו

 

  :הרותהבו  תרו הע

  .הבניה ירה בהתאם להית ייתכנו שינויים בטבל (א)

 ה  ין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבנילצייש  לבניין, אחת כניסהמ יותרקרה שיש במ ב()

 )בקשה להיתר([.   

 

 :בכל בניין  (ראשי ) ףמשות דרגותר מחד 1.4  

  .למפלס הגג דע נהתחתו ה קומ ממפלסמקורה  :חדר מדרגותאפיון כל  ;1: יין ל בנכבת המדרגו  י מספר חדר    

פלס מרתף  מקורה ממ 5. בבניין 2מקורה ממפלס קומת הקרקע עד למפלס קומה  1חר. בבניין למסיש, : חדרי מדרגות נוספים

 ע.הקרקעד למפלס קומת  -3

תחנות.  10: 3,5ים יינ בבנתחנות.  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 . בבניין2קרקע עד לקומה מקומת ה 1ניין . בביש, למסחר :מעליות נוספות  

 . אין מר:עמדת שו  1.6 

 

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

 . 1969-ן תשכ"טז' בחוק  המקרקעי  59 בהתאם לסעיף חב' הניהול         

 

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

 

 , ילהבשילוב רג: מתועשת ובניהשיטת ה; דשלה ת מהנדסתכניו לפי  :ין הבני שלד           2.1

 ;  השלד בי מהנדסחישו  לפי :עובי  .םטים מתועשים/טרומייו/או בטון מזוין מאלמנ בטון מזוין :חומר: ת קומת קרקערצפה ותקר         2.2

   .1 לקח 1004י מס' תקן ישראל פיל  :בידוד אקוסטי   .1045 ס'ל מישרא  תקןלפי  :תרמי בידוד                 

 ד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.  נג  יהיהריצוף בניין המגורים          

   .1045מס'  לילפי תקן ישרא :מי בידוד תר; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .ין: בטון מזוחומר: תיתקרה קומרצפה ות         2.3

   .1חלק  1004ראלי מס' לפי תקן יש :בידוד אקוסטי           

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

   .1045ס' לפי תקן ישראלי מ :בידוד תרמי  ת היועץ.נחיולפי ה  :שיפועי ניקוז ואיטום   

או בלוק   ון,י בטובצד הפונה לדירות, בלוקל קיר החוץ ש בדופן פנימית  תועש,כלול מבאם מ . מתועשת בשילוב רגילה  :חוץ  תרו קי  2.5

 :  1045ישראלי מס'   לפי תקן :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי תאי   
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 אלי. הישר ניםרוק" של מכון התקקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן  י קרות ו ת עי צב                  

 : גימור קירות חוץ  2.6

 בהיתר הבניה.  איםהתנ  לפי . הכלאבן מלאכותית  ואו/  טבעיתן אב: עיקרי  ,פוי צי /חיפוי  2.6.1

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

 ת. ומיאום עם הרשות המקוחלוקת הציפויים בת , גווןאי לשנות סוגה רש: האדריכל יהיחיפוי אחר 2.6.3

 

 ולב, לפי ש מ אוו/  איטונג(כגון ק תאי )בלואו ו/בטון   קיאו בלוו/  ויןמז : בטוןמרו ח: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

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

 .כלריפי תכנון האדהנדס, גובה לוק ו/או משולב לפי תכנון המ בלו/או ון : בטחומר וגובה: מרפסות )ככל שיש(קיר הפרדה בין  

 : (ין )בכל בני  ראשי  מדרגות חדר 2.8

דרגות  י המ הבידוד האקוסטי לחדר  ;מהנדסלפי חישובי ה  עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: קירות מעטפת 2.8.1  

 ין.י הוראות כל דוהמעלית יבוצע על פ

"  ירוק בעל "תו תקן ,עד לתקרה ליוצבע אקריח וף + טי הריצ נלים( כדוגמתחיפוי בשיפולים )פ: חומר: ניםרות פקי  גימור 2.8.2 

 טעם מכון התקנים. מ

   מכון התקנים. טעם ירוק" מ בעל "תו תקן סינטטיוסיד  שכבות 2: טיח חומר: גימור תקרה. תקרה :עד לגובה  

רישות בהתאם לד (,בןצמנט ל)ראצו פורצלן או ט  מאבן נסורה או גרניט היורים יהמגו ייןמדרגות בנ :דסטיםמדרגות ופו       2.8.3 

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

 החלקה. 

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

   .המדרגות  חדר באמצעות: עליה לגג 2.8.5 

  : (ין )בכל בני יתקומת)לובי( ה מבוא 2.9

ן, ורצל נסורה או קרמיקה או גרניט פגימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן : חומר: מבואה קומתית פניםות קיר גימור 

 לתקרה. )"בעל תו תקן ירוק"(  עדרילי בע אקוצ הקשיח יבוצע טיח ופי הדלתות, מעל החיפויעד לגובה משק

 ה של תקרה מונמכת לא יבוצע טיח מעל תקרה זו(.  מקר)ב "טי "בעל תו תקן ירוקסינטסיד טיח +  :רחומ: תקרהור גימ 

 ט פורצלן. אבן נסורה או גרני: ריצוף 

 :(ין )בכל בני  שיתרא יסה( כנמבואה )לובי  2.10

ל החיפוי  כניסה, מעה לתגובה משקוף ד, לפחות עד לה )רגיל או גרניט פורצלן(רמיקאו ק ורהאבן נס : חומר: יםימור קירות פנג

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

 או תקרה דקורטיבית.  ו תקרת משנהא/ו (,תו תקן ירוק"פוליסיד )"בעל סינטטי דוגמת  סיד: טיח + חומר: תקרהגימור 

העומדים בתקן  ו מ"ר,  0.64-מ תח הבודד לא יפ. שטח האריח ריחים מסוג גרניט פורצלןאו א  )שיש(רה אבן נסו :חומר: ףריצו 

 .  החלקהעת למניהישראלי 

, בחזית 816נון ובניה ות"י התכ ת חזית אלומיניום לפי תקנותתיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלו

 מית. ת הרשות המקוצוב המספר יהיה לפי דריש ר, עיומוא   ונין מספר בניין חיציותק  יןהבני

בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון צבוע פנים או בבטון ח יט : הגימור קירות חני : מקורה מר חניהות גודעב 2.11

    כון התקנים.ין סינטטי, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מלבבמע : בטון צבוחומר: גימור תקרההתקנים.  

 ה.משתלבת, לפי החלטת החבר או באבן קחלמו בבטון יעשה החניות או תף המר רצפת גימור: מקורה ת חניהר רצפוימג 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

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

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

סינטטי. כל הצבעים,  בטון צבוע בצבע   –. בחדרים טכניים ולבש ו מו/א  ו/או תקרת משנה נטטיבצבע סיוע בצ טיח -תם/עגלואופניי 

 ים. " מטעם מכון התקנבעל "תו תקן ירוק 

 . ולבאו משאו פורצלן  : אריחי קרמיקה או טראצוגימור רצפה               

 כל דין.  בהתאם לדרישותצלן(, ט פורני)גרבקרמיקה  והקירות יעשהעבודות גמר של הרצפה  אשפה:ר חד 
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  :רותעה

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

    .למניעת החלקה 2279 לי ארהיש תקן הבהתאם לדרישות  יהיה נגד החלקה ובשטחים המשותפים( ירות)בד  בניין בריצוף . 2

 

 פתיחה חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר שמן.  גת, בעלתניום מזוגדלת אלומי, יש: ן בנייכל ל דלת כניסה 2.13

(,  ניהר הבהרשויות והיתלפי דרישות  אלומיניום מזוגגאו   )מתכת כניתעפ"י ת .1בבניין  : ישין יבננוספת ל, דלת כניסה/ יציאה   

   ת.לחצר/חניה חיצוני אה/כניסהצייב 

 מן. כולל מחזיר שדלתות אש,  :תחדר מדרגו ות דלת 2.14

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

  אין. :קומתי לובי ת תו דל 2.15

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

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

   .להדלקת  אור בחדר המדרגות                 

  האדריכל. חירתן לפי בלבד(  בגווהחיצוני ב םלקפוי אחר )בחיע בתנור או צפח מכופף צבו :חומר :ומים גז ,חשמלות ארונדלתות ל 2.17

ת מונה נפרד לכל התקנ או לחילופין  ,משותף נפרדה למונ יחוברו הזנות החשמל של כל המחסנים :דירתייםתאורה במחסנים      2.18

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

   הבניין/ים לפישל  רכת החשמל של הרכוש המשותף הזנה ממע : יש.פותמכניות משותרו למערכות אלקטלתאורה ו שמל חיבור ח    2.19

ך וישרתו גם ין הסמוך ו/או ימוקמו בבניין הסמובבני  קמוומות אשר ישרתו הבניין, אך יהחשמל )יתכנו מערכות משותפתכנון מהנדס   

 השונות(.  לאישור הרשויותף ופ, בכייןהבנ 

 

 פרטי זיהוי(  –ר בפרק א' מולארה )בנוסף תיאור הדי  .3

 

 גובה הדירה*:  3.1 

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

 מ';  2.05 -ות מ: לא פחי שרות ופרוזדורחדר  גובה   

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

 מ';  2.05 -מ : לא פחותשה(*גובה חניה מקורה )באם נרכ  

 

 ות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי חת קורות, מערכט תלמעהערה: * 

 ן. הקבוע על פי די יפחת מן הגובה המינימלילא  דירה על פי התקנות גבי חלקיהקבוע ל  

 

 .ם אותהשי המשמלה או ם די טחים המוצמבדירה ובש רים וגימוריםדימת חרש – 2 'סמלה טב 3.2 

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

 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) גמר קירות ותקרות
 (4)פויומידות אריחי חי

 )בס"מ( 

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

 ריצוף 
מ"א  "ר/  יכוי לממחיר לז

 שים ים חדקלשב
 הערות 

 כניסה 
 בטון בלוקי בטון,

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

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,

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

 מטבח 
 בלוקי בטון ,ון בט

 (1) 

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

)באם   חלון אזור  למעט  ות.לפח מס" 60
 קיים(. 
 המשך. הערות ב רוט ב ראה פ

 --- ( 4)ראה  חתון ת רון  על משטח א מ   וי חיפ 

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ר פרוזדו 
 בלוקי בטון   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)פויומידות אריחי חי

 )בס"מ( 

 ( 4)פוי וחי (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) 
 . ות בהמשךערראה פרוט בה  אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 חדר רחצה הורים 
 )מקלחת( 

 בלוקי בטון בטון,
 (1) 

משקוף הדלת  חיפוי קירות לגובה   אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
  קרילי בעלומעל טיח + צבע א לפחות. 

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

 --- ( 4)ראה  י קרמיקה פו חי 

 ממ"ד 
 בטון מזוין  
 א ג"לפי הוראות ה

 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין  ( 3)ראה  הג"א לפי מפרט 

 חדר רחצה כללי 
 יה( אמבט ) 

 בלוקי בטון בטון,
 (1) 

  הדלת ף  קו משה  רות לגוב חיפוי קי  אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  

 "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. 
 --- ( 4)ה רא קרמיקה וי חיפ  . משךה ב  ראה פרוט בהערות  

 פסת שרות ר מ 
 בטון, בלוקי בטון  

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

 ת שמש  ו מרפס 
 בטוןי וקבל  בטון,

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

 ה גם פרוט בהערות בהמשך. רא

 מסתור כביסה 
 וןטב בלוקי  ון,טב 

 (1) 
 3.4ה סעיף אר אין  אין ( 2) ראה

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד ככל  ) 

 טון  ב בלוקי  ,בטון 
 (1) 

צבע  קירות גימור  .טיח 
ה סיד  אקרילי. גימור תקר

 סינטטי.  

 ( 5)ן גרניט פורצל

 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין 

 לבחירת היזם/קבלן

 
 

 לטבלה: והבהרות הערות 
 

כאלה, ניתן   שיהיוככל  -ה למחצ שים/מתועשיםפנים של קירות מתוע)בדופן  בלוק תאיטון/ב בטון/בלוקי : קירות חוץ :תו חומר קיר  ( 1)

:  1045דה בתקינה הרלוונטית לרבות בת"י הכל בכפוף לעמיאי. שויה מלוחות גבס, או בלוק תשמעטפת הפנים של קירות אלו תהיה ע

  לבכ  רחצה בחדרי גבס. בטון/בלוקי בטון תאי/בלוקי  : בטון/בלוקימ היונימית(: י )חלוקה פ יםנפבידוד תרמי של בנייני מגורים(. קירות ה

 למים" או מבלוקי בטון".  הקירות בבלוקים המוגדרים ע"י היצרן "כעמידים יבנוה מקר

 : לבן. ון גו העורף.ד וק בממ"ד לפי הנחיות פ .ודרישות התקנים הרלוונטים  תכנון המהנדסלפי   + צבע אקרילי: טיח ר קירותמג ( 2)

 קירות אלו יעשו מלוחות גבס. ים שלת הפנעטפכן שמ ת למחצה, יתאו מתועש וצעו בשיטה מתועשתהחוץ יבירות ק באם

 לבן.  :גוון  .בסיד סינטטיצביעה   .תכנון המהנדספי ב, ל/טיח גבס/ בגר/ או משול לגיר : טיחמר תקרותג

 .  אקריליע י(: צבחיפו)בתחום ללא רחצה דרי בחגמר קירות 

 . לי הישראקנים הת מכון  ירוק" מטעם יהיו בעלי "תו תקן וקירות פנים ת צבעי התקרו  לכ

סוגי ריצוף לבחירת   . R-9נגדות להחלקה ת התבדרגות ו ות התקינה והחקיקה הרלוונטיודריש   2279סוג א'. העומד בדרישות ת"י  :ריצוף ( 3) 

, גרניט אצו, שיש ן: אריחים מסוג טר ם למפורט להלתאר המוכר, ובה קים שבהם יבח הקונה  מתוך כמה אפשרויות שיציג המוכר ו/או הספ 

  33/33, ס"מ    60/60  ות ידבמ.  טרלי ני   -מהן היא בגוון בהיר חת  שא  דוגמאות/גוונים לפחות   3  -סדרות של ריצוף ו   4  מביןה  לבחיר   פורצלן.  

עט ירה למבכל הדאלו.   ים רש לחדרמהנד   פחותה א תהיה  דרגת מניעת ההחלקה ל במידה חלופית אחת נוספת.  וכן  .  ס"מ   45/45,  ס"מ 

   ת.ה ומרפסוחדרי רחצ

התנגדות דרגת  וב  ת ו ונטית התקינה והחקיקה הרלוודרישו   2279. העומד בדרישות ת"י  סוג א'  :מרפסת שרות /רחצהרי בחדף יצו ר - 

לפחות שאחת ם  ני וגמאות/גווד  3  -צוף ו רי ל  סדרות ש   4, אריחים מסוג קרמיקה לבחירה מבין  R-11וברצפת תא מקלחת R-10   להחלקה 

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

   חר על ידה. יב ש  שתציג החברה או הספק, דוגמא/גוון/מידה,  סוג/ הרוכש תעשה מאחת מ  בחירת   לו. הנדרש לחדרים אותה מ פח  ה י א תהל 

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

  ובדרגת המתאימים בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז,)דמוי מלבנים(,  במידות אחרות נוספות יחיםלפחות, או גם אר ס"מ   33/33  במידות 

)במקומות   הספק, שיבחר על ידה.  ג החברה או ר שתצי בח ממתעשה    רוכש רת ה בחי   .שםוף חשוף לגיצלר ינה פחותה ההחלקה שא

 ים(. בשיפולשבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך 

 בכוונתו להציג לקונה מבין האפשרויות המפורטות.  חיפויסוגי  אילוהמוכר יבחר  ( 4)
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-ניטרלי. במידות כ  –ת מהן היא בגוון בהיר  שאח ונים גו/ ת דוגמאו  3חות  לפ ן  מבי  הרוכש   ת יר. לבח -קה  א'. קרמי  סוג  :חצהר י בחדר  חיפוי   

עד גובה קו משקוף  . בחדרי רחצה,מהמחירנוי ירת הקונה ללא שי מידות לבחבקה בקרמי )חיפוי קירות  ס"מ.   30/60-ס"מ או כ   25/33

 (. לירי+ צבע אקיחט ועד לתקרה  מעל החיפוימ'.  1.50ד גובה חיפוי בחדר שירותים עהדלת. 

ינוי  שכל ס"מ ללא  33/33, ס"מ   20/50יע אריחים המידות דומות למפרט וכן במידות נוספות  כר יהיה רשאי להצ נה המו וקבהסכמת ה 

ים  ירות. הקירות, הרצפות והנקזמובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הק תבוצע סיגרה לויהלצנרת ג במחיר הדירה.

 למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.  םרלוונטיידרישות התקנים ה ן ולפיידראות כל י הולפו טובים יאטמבאזורים ר

 ניטרלי.  –אות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר  דוגמ   3ש מבין לפחות  הרוכ סוג א'. לבחירת   -  קרמיקה  ת ירו חיפוי ק :מטבחחיפוי ב

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

חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו   BIת  כאשר התנור אינו ביחיד  ון. תתח  ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה )מעל ארון   60

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

 מ"ר.  .200  -כ   ד ע   ד לבחירת הקבלן/יזם. שטח אריח בוד  גרניט פורצלן   מסוג  :)ככל שנרכש( ריצוף במחסן  ( 5) 

 

  הערות:

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

 ו ע"י החברה. נבחרמאלו ש םשונים, גקים ספמ ים שוניםצרמו

כדוגמת החזית  נוי ולב עם זכוכית מחוסמת או בשם מעיצוב מעקות המרפסות )באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה( מעקה אלומיניו – מעקה

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

 נטים למניעת מעבר מים  וותקנים הרלישות הרדין ולפי כל דת אומו לפי הור רטובים ייאט ות, הרצפות והנקזים באזוריםהקיר –איטום 

 / חדרים סמוכים. לחלקי בניין 

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

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

 לויה  רת גלצנ יב.מהנחיות המפרט המחי פחתובכל מקרה לא י .גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה - קירותציפוי  /חיפוי 

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

   ס"מ, לפי החלטת החברה.   60  -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ   , PVCאו    לומיניום יל א ופ פר ינות מ עו פ יבוצ   –חיפוי  פרופיל פינות ב 

 שהאבן  , לפיהן היות 2חלק  5566להוראות הבאות מתוך ת"י לב  יש לשים -שטח המשותף/פרטי(ב נו אריחי אבן טבעית )ככל שיותק

הרצפה עלול  המשמשים במערכת  או האריחים לוחותה ן גוו, כן כמו .םרקלי גוון ומגידים והבד ,בעי, עלולים להיות בו נימיםט היא חומר

 . וקה רות תחז הלוחות או האריחים הנשמרים למט בין  לוחות או האריחים שברצפה ל ה ין  להשתנות בחלוף הזמן, ולפיכך עשוי להיות שוני בגוון ב 

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

  כנוןו/או משולב, לפי ת פלדה או/ו ן ( עץ ו/או בטוככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכר) – , קורה/ותהרגולפ

  האדריכל.

ם  יר וואז רכותלמע ותונן מטבח, ארפים, בגב ארועט בשולי קירות וחזיתות מחולמ ס"מ לפחות,  7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף   –שיפולים 

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

  לפחות. מ"מ 3של  חים )פוגות(ארי ביצוע מרווח ביןנדרש פוי, יוח  נים לריצוף לפי דרישות התק – מרווחים )פוגות(

 

 מסמך אחר ב או  זה רכבמפרט מ בלה,בטך אם צויין כו בפועל רק בהתייחסות בהערות לעיל יותקנ)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש 

 שצורף להסכם הרכישה(.

 

 ארונות: 3.3

להתקנה שטוחה של הכיור/  מתאיםך פתח הוחיתר, רות, מדפים, תושבת לכיוימג הארון יכלול דלתות, ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 .כליםח די(, הכנה למת חשמל להצתהפתח, נקודת גז לבישול ונקוד )כולל:  הכנה לכיריים מובנות

. עומק   MDFעובד )סנדוויץ'(, וגב הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ )סנדוויץ'( או פים יהיו מעץ ממדן והור גוף הא

ס"מ לפחות מעל סף  90 -ס"מ לפחות. גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ 60-כ ת, יהיהדלתוהארון, כולל חזית ה

 ארון. למניעת רטיבות של תחתית החיפוי עמיד למים ס"מ וב 10  -של כ גובהב ל(הגבהה )סוקתחתית הארון הרצפה. ב

 תקנו "פתרונות פינה". הפינה של הארון יודות כל גובהו ולכל עומקו. ביחילת, ס"מ לפחו 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב 
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  לי( שיוצגו ע"יטרר ני יהואחד בן לבד אחם ות )מהלפח גוונים 5תוך . לבחירת הרוכש מקהיי פורמ: ציפוי חיצוני : מתכת. ידיות

 בגוון לבן.מין ו מלא ו/ קהי יפורמ: פנימי וגמר מדפיםציפוי החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה. 

 ;ראה הערה בהמשך ת:דו מי  ( 1)

   ג'ראה נספח  :התחתון מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח   

     

מאבן   ס"מ 2-בעובי לא פחות מ שטח עבודהמהקונה  לבחירת :ריאו ת :ו לכל אורכ ן ון מטבח תחתו משטח עבודה מעל אר

עם שוליים  י העניין(,  פל 1,2)חלקים  4440 דרישות ת"יל ונהטבעית או פולימרית )כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך(, הע

קנט   קןות י טחשבהיקף המ וחה של כיור.המשטח יותאם להתקנה שט קפם. ס"מ ביחס לחזית הארונות בכל הי 2בהבלטה של 

  לככ עם עיבוד בחזית המשטח י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשא ודו יקבע ע"י המוכר )הקונה רשאופן עיב  מוגבה ןוליע

 . משטחקף ההנדרש כולל אף מים בכל הי

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

  3ה ר תציג בפני הקונה/המוכרבידו. בח ו עלר/בחם שיהספק/י המוכר ו/או  דוגמאות שיוצגו ע"י מגווןך לבחירת הקונה מתו גוון:

 (.ו בהדבקה ולא לוח בודד אחדייה  . לוחות השיש/אבן קיסר()אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי גוונים לפחות

  

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

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

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

 ן.התחתו בח טמ עליון יהיה בהתאם לארון ההבח מבנה וציפוי ארון המט

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

 

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

 ש/ ניאו קוורץ משולב בכיור. שטח העבודה אינטגרלי מחרס/ שי. מ תות, מדפים, צירי נירוסטהלד

לפי החלטת   גוון: ון.לפי יצרן האר מין 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 

 

               :הערות

 פעמיים מחושבתשקיימת הקיר )פינה ככל  ה לאורך . המדידךמטר אור 5-כמטבח ארונות  ת שלכללי  אורך מדידת ( 1) 

באורך   המשולבים בתוך הארונות יכללו )למעט מקרר(  ו"בוכי תנור, כיריים ח,יועדים למדי מה (. חלליםון באורך האר

  .הז רו אי ה מתי יחשבו כסטי  בח, לאמטארונות ה אורךמידות ב 5% -טיות עד כסהארונות. 

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

 שותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.ים מלטן/תח/י גישה לקו פ קיימים

 .הקונה חלטתהל נםהי  תחתון  בארון  מובנים 'ו וכ תנור ,מדיח של הארון לצורך התקנה תכנון  ( 3)

 מותבמקו  ,ומדפיםדלתות  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 קנתתהל שיועדו 

ה תנחה עד שהחברקבע ובמו הלוח זמנים שהחברה ת ל פי הקונה לדווח על בחירותו עת באחריו למדיח תחת הכיור. 

 . ת הרוכשא
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 מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

 תקן תליית הכביסה.ה למירו תהיה גישה ישנממיר חוץ אשר פתח בק              

נימלי של ך מי חבלי כביסה פלסטיק, באור 5 כולל גלגלות, ניצבים ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: )קטנה( מיתקן לתליית כביסה 

 . סה"כמטר  8 -ת מוכולל חבלי כביסה באורך של לא פח ס"מ 120ימלי של ורך מינ אבמתרומם או מתקן  , ס"מ 160 

 .מרפסת/בחצר מתקן שווה ערךתקן יואפשר ש  :גג/הגן ת לדירו  

ו נצפה בחזיתות  שאינקיר המבנה, במקום מוצנע ו למתקן ש"ע לתליית כביסה בחצר או במרפסת משמעו מתקן ממתכת מגולוונת ע 

 ם יהיו  ילבס"מ. הח 160ינימאלי של מחבלי כביסה באורך  5יר. המתקן יכלול לפחות בע לקומקו  ציבן יהיה יהמתק נה.המב 

      וניתנים למתיחה. UVת מידים לקרינם, עייאיכות  

יום או  זרועות, מאלומינ   3ת לפחוב )קרוסלה( עם עמוד הכולל בהדייר יהא רשאי, עפ"י החלטתו, להמיר מתקן זה במתקן מסתו 

 ומקבוע.המתקן יהיה יציב ולוונת. ממתכת מג 

 . 5100ות ת"י יש. הכל לפי דרו/או משולב םאלומיניומסתור כביסה:  

ת פריטי  ימסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיבוי של המזגן/ים, במקרה זה עלולה להיווצר הפרעה לתלי חלל : בהרעה

 . משהב"ש( )הנחיות ט המיוחדת מהשטח המצוין במפריפח כביסה גדולים שלא 

 

   בס"מ(דות )מי  בדירה םרשימת דלתות, חלונות ותריסי  – 3טבלה מס'  3.5

יים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברים  ו ו שיניתכנ: רהעה 

  פות בהמשך.ערות נוסאה גם הוהבניה. רת התכנון נדרש בתקנו ת מהטח החלונות לא יפחבדלתות ושהחופשיים  

 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  הפתח
 ( חב)גובה/ רו 

עץ ) מרחו
מיניום/  ואל

 מתכת/ אחר( 

)ציר  תיחה ג פוס
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ נגרר/

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 חר( מתכת/ א

יחה  סוג פת
  / כע"כ/יר)צ

 ס/אחר( נגרר/כי 

ת  כמות ומיד
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 שלבים  מרחו
יחה)ציר/  פת סוג

  /נגרר ע.כ/כ.
 י/אחר( חשמל/כיס

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  וןבטח פלדה

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 כ כ.ע. נגרר   זוגג אלומ' מ

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור

 יחשמל  גלילה 
 כולל גיבוי ידני

280/215 --- 280/215 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 גלילה ידני

--- 120/115 120/115 

חדר שינה  
 הורים

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ.ע.כ   ררנג ג אלומ' מזוג 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 גלילה ידני

80/210 120/115 120/115 

1 

 כ.ע.כ   ררנג ג אלומ' מזוג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור

חשמלי  גלילה 
 ניי ידכולל גיבו 

180/215 --- 180/215 

 "ד  ממ
ש  שמ)מ

 כחדר  
 (שינה

1 
פי  פלדה ל 

 א  הג"
.  ציר )רגילה(

 ץ ה חויחפת

1 

 אלומ' מזוגג 
 כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  לכיס נגרר   אלומ'  אלומ' 

70/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

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

          חיות הג"א. הנה לפי ילאו ציר רג   יס. לכ
--- --- 
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  הפתח
 ( חב)גובה/ רו 

עץ ) מרחו
מיניום/  ואל

 מתכת/ אחר( 

)ציר  תיחה ג פוס
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ נגרר/

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 חר( מתכת/ א

יחה  סוג פת
  / כע"כ/יר)צ

 ס/אחר( נגרר/כי 

ת  כמות ומיד
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 שלבים  מרחו
יחה)ציר/  פת סוג

  /נגרר ע.כ/כ.
 י/אחר( חשמל/כיס

ח. רחצה  
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

70/210 60/90 --- 

  הח. רחצ
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 יפ( )ק

--- 

--- --- --- 

80/210 60/90 --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 לה ציר רגי 

1 

   ציר רגילה  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

80/210 90/115 --- 

ירתי  ד מחסן  
 צמוד 

ככל  ) 
 ( שהוצמד 

 ח עץ/פ 1
טת  לפי החל

 החברה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 ך אחר שצורף להסכם הרכישה(.בטבלה, במפרט מכר זה או במסמ  צוין ם בא בפועל רקהקיים )

נט פולימרי בתחתית  ויכללו התקנת קות למים נה עמיד יי ר רגילה. הדלתות תה ובפתיחת צי 23אלי מס' דלת עץ לבודה בהתאם לתקן ישר = עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר,  מיניוםהנחיות יועץ האלולפי  סוג פרופיל:, יום= אלומינ אלומ'  ' בהמשך(. ט יתר בסעיף י פרו ס"מ לפחות )ראה 7הדלת בגובה 

גומחה )כיס( בקיר,  כנף ו/או לתוך נגררת על= כנף  .כניגרר כ.עמשתפלת,  = רגילה+ פ()דרייקיוי סב נט= פתיחה משתפלת )נטוי(, קיפ  יחה,פת

מי  ליאוריתן מוקצף כולל אטם גותריס עשויים פח אלומיניום במילוי פוי היהיו שלבהזזה  י גלילה או: בתריס תריסים ,ית= כנף בתנועה אנכ גיליוטינה 

מ' יורכב ארגז תריס  2.5ברוחב מעל  ובפתחים  דר דיורבחתח והוראות היצרן. ם למידות הפ יהיה בהתא ין השלבים לאטימה מוגברת. עובי הפחב

   .ו/או חשמליריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה = תגלילה  . ה ידנינגנון פתיחגנון חשמלי ומ ם מנגלילה עם שלבי תריס כנ"ל ע

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

 לסה"כ הדלתות/ה תתאים ית בדירללובלבד שהכמות הכ להבטבמחדרים   של אחד ראויבתתפים לשני חדרים יכולות להופיע משו ,לתות/חלונותד .ב

 . מיזוג האווירכת פקוד מערכנה לתס"מ כה  3ד  הו מעל רצפה עיוגבחלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים  

ות וחהמורכבים משני ל, ןדרישות התק  לפי טיחותיברגיל/( Double Glazingכפול ) שקוף גוג זי מאלומיניום עם ,עט ממ"ד()למחלונות/ ווטרינות  .ג

ביהם יהיו בעלי תו  רכיחלונות וה. ון(חר לפי תכנאו א מ"מ 6של ובי עם מרווח אויר בעלפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי הםווח אוויר ביני ית עם מרזכוכ

ידי   תקנו עליוה ונעילה. החלונות  נגנוני פתיח מובנות, מ תצירים, גלגלים, ידיו ,EPDMי גומי אטמ ריים, ובכללם: סרגלי זיגוג,תקן ואביזרים מקו

 לכל במסילות. אין :תשתו ר .העורף פקוד לפי הנחיות , נגרר פלדהף כנם יהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עבממ"ד  היצרן.ין מורשה מטעם מתק

 .אחת שתר נף לכ כהכנה במסילה נוסף  נתיב יותקן ,החלונות

טבחים הפונים למרפסת שירות גם החוץ, לרבות במלאוויר רור ישיר וללא אוים ובמטבחים דרים סניטרי שירות, בח יבחדר -אוורור לאוויר החוץ  .ד

 . מכני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסוירר יד במאוור מצו צינו  יבוצע ו/או בחלון,   תריסאם איננה סגורה ב

ע בים בזיגוג קבו ם המשוליתכן פתחי יניום.יועץ האלומ וו/א  האדריכלפ"י תכנון עסוג פרופיל, גוון,  .ים אלומיניוםעשוי מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .מחסום, ו/או קירות מסךהמשמש כמעקה/

 נות, מנגנוני פתיחה  מוב , צירים, גלגלים, ידיותEPDMם, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי רייזרים מקוואבי בעלי תו תקןיהיו רכיביהם ות ו החלונ   

   ;צרןיה מטעםמורשה  מתקין ידי על קנויות חלונותהונעילה.    

 יכל. האדר בחירת עפ"יב"( שקופה או עמומה )"חלבטיחותית זכוכית תותקן  ת(,)באם יש חלונו  רחצהי רבחד .ו 

 . יבוי אש ודרישות כ   ל אדריכ ה   ן תכנו ו רפפות קבועות, לפי  א / ו   אוורור מכני ו/או סבכה בדלת ו/או  ( יעשה באמצעות חלון  נרכש מחסן ככל ש )   המחסן אוורור   .ז 

  ערכותמ, (לסקופיתטית/נורמ )פ עינית הצצהסגר בטחון פנימי נוסף,   5044ראל תואמת לתקן יש רב בריח, ביטחון(לת פלדה )ד. ניסהת כדל .ח

מ"מ   1.25בי של נת בעוו בניה מפלדה מגולו שקוף מ .ן, מעצור דלת ומספר דירהתחתו  מברשת סף  ,נעה ו"רוזטות"ידית  מגן צילינדר,צירים, 

 וון לפי בחירת המוכר. בתנור. גמר לג י ויניל או צביעההיו בחיפוימשקוף וה ת. כנף הדלתלפחו
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  בטחון/אש.קנו דלתות בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותשות הכבאות, הנחיות רלפי  .חירת החברהבפי ון לגו וניל,   ציפוי דלת ממ"ד .ט

חוזק,   – כל היבט תפקודישווה ערך ב אורד וי פלקסבולעם מי גרתדבקים על מסתי לוחות מועשויה משכנף הדלת תהיה  פנים: תותי דלמכלול .י

 , עםבמיםהמתאים לעמידות  ציפוי חיצוני מתועשפורמייקה או צבע או  גמר. משקוף הדלת לסוגתאם אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים יותקנו בה

  בעל 23מס' תאם לתקן ישראלי בהת יהיה  לקוף הדמש .דדים לפחותצ 3-מצופה בת )קנט( בהיקף כנף הדל  .ני הצדדיםת משידיות מתכו מנעול 

י אמבטיה / מקלחת מנעול סיבובי  בחדר למים.  היה עמידנתו יוף לאחר התקהמשק. מהאטי יכולל פסבגמר תואם לדלת שות פולימרי או עץ הלב

ה ו/או  וצגו על ידי החברלבן(, שי םאחד מהת )גוונים לפחו 3וכש מתוך בחירת הר ל גוון:   וגג בכנף הדלת., מזאור-"תפוס פנוי" וצוהר/ צו דמוי

 שיבחר/ו על ידה.  הספק/ים

  בנוסף, .רג קבוע, אין לקבוע סות כלל הדיירים בקומה(אמור לשמש א  )בחרום יקומת כפתח חילוץ וכרזהמ   בדירהבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ  .יא

 וכיון הפתיחה.  לרבות סוג הפתיחהון/תריס, לסוג החח, במידות הפת כנו שינוייםחילוץ יתי הרשויות המוסמכות כפתח ז ע"בפתח שיוכר

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כ חיצונית. רת,נגר/פתחתה, הנת פלדה אטומה דלהינ דלת כניסה למרחב מוגן :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

רור מעוגלים  וג וכן  פתחי אוויום + זיגנ אלומי לוןם לפתיחה. חכנפיי 2או /ת לכיס ו כנף אחת או שתיים, הנגררולדה ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פ

ח  פתוליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,יות לפי הנח)ויר סינון א מערכת התקנת רוק.ם לפיתניחסומים בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, ונ וטרים שונים,בק

הרי  ן, מתקן הסינוהחברה ע"י סופק  ש שבאםודגי (.2010אי קנות הג"א מ)ת יצרן.מידות המערכת לפי מידות הית. הפרעה מקומ  רו צתיהאוורור 

שהוסמכו לכך ע"י  וספת ע"י הגורמיםות ואטימות נ יקת תקינבדיב הרוכש, יחי ע"י רוקויפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ונבדקו  והתקנתו   תקינתוש

ע בפועל בפועל יגבר הביצון הביצוע ימכר לבט הר ו/או במפרתוכניות המכהמצוין ב י בכל מקרה של סתירה בין גש כלמניעת ספק יוד יקוד העורף.פ

 הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף. התואם 

ים  ביזרא הצורך בהתקנתעקב , "נטו" אינן מבטאות מידות פתחיםורות בס"מ, משועבניה ות הינן מיד, 3' מסות בטבלה פורטת המהמידו – מידות .יג

 מסך ת/ חלונות/ויטרינות/קירותשל מלבני דלתו ,היקפיים למיניהםפרופילים וקופים  מש סמויות וכן או מסגרות /סמויים וכגון: מלבנים משלימים 

   והבניה.  בתקנות התכנון כנדרש לפתחים אלו  ח,ממידות/שט חת לא יפ יםמתקבלדל הפתחים הה גומקר בכל .)לפי הענין(

 

 .זו(לה רות לאחר טבהעגם )ראה  ים בדירהמתקני תברואה וכלים סניטר – 4טבלה מס'  3.6 

 
 

 מיתקן
 ום מיק

 מטבח 
 הורים  חדר רחצה

 )מקלחת(
 כללי חדר רחצה

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

 מטבח כיור 
 כפולה( /בודדת)

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

 --- --- --- --- א'  סוג 

 זיכוי ₪  
 
 אין

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

 כיור רחצה 

 --- --- ן משולב בארו 40/50 --- ( ממידות )בס"

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  א'  --- סוג 

 אין  --- יכוי ₪  ז
 'ראה נספח ג

 
--- --- 

 ידיים  טילתור לנכי 

 --- --- --- --- --- מידות )בס"מ( 

 --- --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- ₪  זיכוי 

 ( ')בטיפהארגז שו  להאס

 --- --- דות היצרן לפי מי יצרן לפי מידות ה --- )בס"מ( מידות 

 --- --- א'  א'  --- סוג 

 --- --- אין  אין  --- ₪   זיכוי 
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 מיתקן
 ום מיק

 מטבח 
 הורים  חדר רחצה

 )מקלחת(
 כללי חדר רחצה

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

 --- בס"מ( ות )מיד
 הוראות כל דין לפי 

 ראה בהמשך 
70/170 

 טיה( )אמב
--- --- 

 --- סוג 
 משופע צוף רי

 מקלחת()
קרילית  א יה אמבט) א'

 ( או פח מצופה אמייל
--- --- 

 --- --- יןא --- ---   זיכוי ₪

ם  למים קרי  סוללה
 כיור,ל חמים/

 () ה( )דמהמשטח

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

 --- --- א'  א'  א'  סוג 

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

מבטיה למים  לא סוללה
 )ו( קרים וחמים

 --- --- דגם
  דרך-רב

 )אינטרפוץ 
 )ו(( או סוללה3דרך   

--- --- 

 --- --- א'  --- --- סוג 

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

סוללה למקלחת למים  
 )ו( קרים וחמים

 --- דגם
  דרך-רב

 )אינטרפוץ 
 (ו)וללהס( או 3דרך   

--- --- --- 

 --- --- --- א'  --- סוג 

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

 --- יש  --- --- --- ()ט לניקוזוכביסה כונת ים מחיבור מ

ליטת פ לשרוול צוניתבדופן חי  4פתח "
, כולל תריס הגנה מייבש כביסהמ  אדים
 גירה לת סקו ומש

 --- יש  --- --- ---

לחיבור מדיח  וניקוז,  םחיבור למי  הכנה
 )ט(כלים

 (ה משולבת בניקוז כיור המטבחההכנ)
 --- --- --- --- יש 

 --- --- --- --- ין א ( )ברז ניל למקרר נק' מים

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

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

 

 : אחרותו  טבלהל תו ערה

 שה(.הרכי או במסמך אחר שצורף להסכם  בטבלה, במפרט מכר זה  צוין על רק באם בפו )הקיים 

כיור רחצה קנה שטוחה. נירוסטה, בהת/ לבחירת הקונה, חומר סילי קוורץ: ס"מ( 80/46פולה ס"מ או כ  40/60 ת במידות)בודד חכיור מטב (א)

 תוצרת לפי ס"מ. 40/50-חרס מידות כ: )באם אינו אינטגרלי( כיור רחצה החברה.יבחר ע"י שספק, /י היצרןת לפבמידו לחני )אינטגרלי(:שו 

  חברה.י בחירת הה לפהחברהחלטת 

 תוצרת . 1385עפ"י ת"י  (ליטר 6ל שארוכה ר וליט 3קצרה של  בעל קיבולת הדחה) דו כמותי חרס,/בלוקמונו  טיפה :ארגז שנחת. מו: אסלה )ב(

 .ל צירי נירוסטהבעכבד  פלסטי)מושב(  :כיסוי אסלהת החברה. החלטלפי 

 בפינות ומיטת תמיכה . מילוי עץ וי פוליאסטרבעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפ גני,מ"מ הומו 3.5לי בעובי אקרי ומרמח תהיה אמבטיה:

 לפחות מצופה אמאייל.  מ"מ 2.5י בפח בעון מלחילופי . גלווןמפרופילי ברזל מ
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 לניקוז שיפועים עם  2272 י"ת תבדרישו העומד גמרב, דין כל וראותבה הנדרש פי על מהמידות יפחת  לא המקלחת טחמש :מקלחת

 ;חהמשט

עזרת ידית  ים/קרים בממים לחות דו כמותי )ויס  בעל מנגנון קרמי קל, דגם מערבל מיקסרפוי כרום ניים יהיו בציכל הסוללות למים חמים וקר )ג( 

וונטית בארץ, ככול ה הרלקינ ישות התים בכל דרלמים חמים העומד  סדרות 3ל המוכר להציג לבחירת הקונה מתוך ם, עאחת( יכללו חסכמי

 . 1385ועומדת בדרישות הת"י נה, שיש

מ  ס" 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -בגובה כ הקל, פיני  בציפוי כרום ל,פרח/מערב: דגם: ח. לקערת מטבלל חסכם()כו  ים/חמיםללה למים קרסו  )ד(

 רץ.ית באונט נה הרלוישות התקיהעומדים בכל דר למים חמים סדרות 3לבחירת הקונה מתוך  חות.לפ

 15ות ולעומק ס"מ לפח 15 -רך כ באו פיהכרום ניקל,  בציפויערבל דגם: פרח/מ :)כולל חסכמים( לכיור/י רחצה, מיםים/חסוללה למים קר )ה(

 מדים בכל דרישות התקינה הרלוונטית בארץ.העו למים חמים סדרות 3ונה מתוך לבחירת הק לפחות,"מ ס

טיה וכן  בוי האמתחתית למיל  יציאה קס מהקיר, הכוללתוקרים, מי  חמיםלמים סוללה  :באמבטיה :)כולל חסכמים( סוללה למים קרים/חמים (ו) 

 מ לפחות ומזלף.ס" 60פי ומוביל אנכי באורך צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקו  

 וונן, מוט  מתכ מתלה כולל צינור שרשורי,בציפוי כרום ניקל מיקס מהקיר. , דרך( 3אינטרפוץ  -ב דרך )סוללה ר -ר הקימדגם:  :קלחתלמ  

 וטר ס"מ וראש מקלחת בק 30באורך מזלף. לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר מ לפחות ו"ס 60ך ל אנכי באור ומובי  החלקה טלסקופי  

 "מ.  ס 15  

 בלןברה/קשיוצגו ע"י הח 1385ועומדת בדרישות ת"י לפחות תוצרת הארץ כשאחת  סדרות 3בחירה מתוך חת, למקלאמבטיה/הלות סול

 . )ככל שידרש( ניל ירזבולביוב,  חיבור :כוללת אסלהשטיפת ארגז/י כיורים ו  התקנת ( ז) 

 .: לבןגוון הקבועות (ח)

 דלוחין או שפכים. לקו  בורוחי מיםחמים ים, : מים קרה כוללתהכנת חיבור למכונת כביס (ט)

 ח.המטבקערת ברז והכנה לחיבור לביוב, ולסיפון למדיח כלים כוללת:  כנהה  ( י)

ן  הסופיות הינ   שוערות, המידותהרי אלו מ אביזר ומצוינות מידות של הכלי בס"מ,תקן ו/או מו/או   כלי תברואתייש בה : בכל משבצת שדותמי  ( אי)

 החברה. ע"יבחרו שנ היצרן, וו/א  הספקבהתאם למידות 

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

 . שת העירוניתקת מהרבטמפרטורה המסופ  : מיםקרים מים (גי)

  החלקמניעת הל אליישר שעומדים בתקן ותקבועלרכוש  החזקה בדירה, ישבמקרה של שינוי לאחר קבלת  -צה )אגנית/אמבטיה(קבועות רח ( די)

  .R-11 -פחות מ ולא

 דה או הכיור.  משטח העבו ישורעל מ  = קרי ברז הממוקם פרח קבוע. ראש ברז הנשלף מתוך שרוול=  נשלף ( טו)

  ים, בעזרת ידית אחת. לקרים /חמ ות מיםיקסר( = ויס)מ רבלמע

 שניהם.  ו/או ברזלפיית  וו/א קלחתים/קרים, לראש מוקת כניסה/יציאה, של מים חמ)אונטרפוץ( = חל דרך-רב

 וכו'(. לחות/פתחי ניקוז )ברזים/מק טיותסטנדרון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה היש לקחת בחשבז( ט)

, , שטח תא המקלחתלא התאמת קוטר צנרת הדלוחיןלת החזקה בדירה( כגון ראש מקלחת דמוי "גשם", ל)לאחר קב לור לעישינוי מהאמ 

יקוז ת הנ קיבולדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת ממפל המים להמים, עלול לגרור הצפה בח גלישתני הקפי מפ חסוםומ

 .ברצפה

  גון  יש לנקוט באמצעים מתאימים כשרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקה, לחת וככל קגם למ  אמבטיה הינוימוש ב( הואיל והשיז)

  ה.החלק  יעתדות למנעהמיוקות הדבקת מדב

  ל כיבוי לאמקרה שיתוק זרימת הגז במנגנון לנ  לליםם הכוים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש להשתמש בכירייככל שמיקום הכירי  (חי)

 ת הבישול. להבה/ו של רצוני

 או במסמך אחר  זהמכר  פרטטבלה, במכך בין ו בפועל רק באם צ  תייחסות בהערות לעיל יותקנו )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש ה

 כם הרכישה(.שצורף להס
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 ל הבניין(, ברצפה, ותפים לכלכן ומש תוב )בחלקם יטני ביתחי ביקורת לקולצנרת ופ: חררך אל צו אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכ   3.6.1 

 אש(.   וכמות, עפ"י דרישות כיבוי מיקום) י כיבוי,זן מתיתכהאינסטלציה.  דסבמיקום וכמות עפ"י החלטת מהנבקירות או בסמוך לתקרה,   

 בין   בלי פיקודגז וכ תוצנרת להעבר מפוצלו/או יני מרכזי קוז למזגן מ. נילציהלפי החלטת מהנדס האינסט, מיקוםארון למחלקי מים ב  

 .  למאיידד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום המיוע  

 הערה:  

 דמוי  ת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות התקנדרשו(, יתכן ויחייבו י ש ככל) בוי,זי כי ב/מתביו במעבר צנרת מים/הצורך   

 ,  פהרות ורצבסמוך לקי ו ו/ארה סמוך לקירות ותקב ,"ספסלים"או  "רותעמודים או קו "  

  חי פת וידרשו תכן י   ן הבניי רים לגובה דס האינסטלציה בקולטנים העובי לפי הת"י, והנחיות מהניש לקחת בחשבון כ ,בנוסף  

 תחזוקה.  צרכי שה לגי  פשראותם ויש לאלחסום ביצוע פתחי ביקורת אלו , אין   שדריי קורת, ולכן בדירות בהם בי   

 

ל דין. התקנת המערכת  תהיה לפי הוראות כאולצת באמצעות מערכת סולארית משותפת מלדירות ת מים חמים הספק: מיםחימום    3.6.2

 .  ימר(ים )טי ם החמים והתקן קוצב זמן לחימום המ בות גיבוי חשמלי לדוד המילר 579י תקן ישראלשות  דריית תהיה בהתאם להסולאר 

זמן )טיימר( הכולל מפסק עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב חימום  לארית וכוללכת הסווד( המחובר למערכל אגירה )דקן מיות ל דירהלכ  

 ההפעלה.  במאפשר לתכנן מראש את זמני  

         ים, ום אחר באמצעי חימ ם המיםיעשה חימו, באמצעות מערכת סולאריתן לא ניתן לספק מים חמים כל די ותלפי הורא  שלהםות לדיר  

 . (זמן לחימום המים )טיימר התקן קוצבכן והקיימים בעניינם. בתקנים ותם עומדים באמצע שהמים המסופקים ובלבד  

עליון   גג או בסמוך להשירות או יש כגון במרפסת במקום מוסתר אך נג: הדוד מיקום ;םליטרי 120: תליבובק למים חמיםד( מכל אגירה )דו             

    אינסטלציה.דס המהנ תכנון לפי 

 .ת כביסהת. מכונ רות מטבח ורחצה, אמבטיה, מקלח: קעם לכליםים חמי חיבור מ 3.6.3

   אין.  :""דלי ברז    3.6.4

 רה(.י החלטת החבפם ל)מיקו : יש ים לדירהנה מהכנה למו  3.6.5

 . : פלסטידלוחין  ינסטלציה,ס הא מהנדלפי תכנון  ,PPR, S.Pפקסגול, : פלדה מגולוונת, חמים וקריםים חומר הצינורות: מ 3.6.6

 .פלסטי :יםשפכ 

 הגז   ודתר הספקת הגז ועד נקממקובדירה ת גז ול צנררה יכל, מחיר הדי יש: ה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבחבדיר צנרת גז 3.6.7

   .הכנה למונה גז דירתי וכןהראשית במטבח                     

 : יש. הכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

 

 (זו  להטברות לאחר הע ראה) מתקני חשמל ותקשורת – 5 'ה מסטבל 3.7
 

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

 מיקום 

נקודת 
 מאור 

 תקרה /קיר
 סק כולל מפ

 תקע  יתב
 רגיל 

 תקע  בית
 מוגן מים   

 ע תק בית
 במעגל  וחכ

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .פון נק' טל

 ת קודו נ 3 כ"הס

 אחר/ הערות

 לדירה  כניסה
 אה מבו  או 

1 1 - - - 

 לחצן פעמון+ -
 אינטרקום  -
מפסק תאורה ללובי   -

 . ותחדר מדרג קומתי/
 . לוח חשמל דירתי -
לל  ן תקשורת כו ארו -

   . שקע 
 ה/טלוויזיה טלפוני ארון  - 

 דיור  חדר
 לאוכ ופינת

2 3 - 
1  

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -תריס חשמלי 
לת  הפע חשמל לנקודת 

)ראה מרפסת   .תריס ה
 שמש(. 
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 מיקום 

נקודת 
 מאור 

 תקרה /קיר
 סק כולל מפ

 תקע  יתב
 רגיל 

 תקע  בית
 מוגן מים   

 ע תק בית
 במעגל  וחכ

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .פון נק' טל

 ת קודו נ 3 כ"הס

 אחר/ הערות

 - - - 1 1 ר ו פרוזד

  3ך מעל דור באורבפרוז
מ' או בפרוזדור הכולל  

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

 1 מטבח 

6 
)אחד מהם  
  כפול, אחד 

מוגן   מהם
דרגת  מים ב

44IP    ואחד
מהם מוגן  

דרגה  ב
 רגילה( 

- 
 יד() 1

 )תנור( 
- 

מיקום השקעים, בתי  
ל  יה מע תקע יהה
עבודה ככול  הטח מש

האפשר ובהתאם  
  מטבח יותקנו נון הכלת

נפרדים   שקעי כח 
 למדיח, לתנור, למקרר 

שינה  חדר
   םהורי 

1 
מפסק   )כולל

  מחליף
 (  למנורה

 

4 
יים ליד  )שנ 

 המיטה( 
- 1 1 

נק'  אינטרקום ) -
 שמע/דיבור בלבד( 

    רחצה חדר
 הורים 

 )מקלחת(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

  בית תקע )
 ( לתנור

- 

ראה חדר   -ם מי מום חי 
 אמבטיה. 

כן  והי  ןו בהעדר חל
 , שנדרש 

דה לאוורור  כנה לנקוה
 מכני + מפסק. 

 ד/"ממ
 ח. שינה

מנורה לפי  
יות  הנח

 רף פיקוד העו 
3 - 1 1 

פיקוד   תקנות  לפי
 העורף

  ר רחצהחד
 כללי

 אמבטיה( )

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

נור  תקע לתבית 
תקן קוצב זמן  + החימום
לדוד  פסק  לל מ הכו 

  השמש במיקום עפ"י 
   ון. התכנ

היכן  ו  העדר חלוןב
 , שנדרש 

ורור  הכנה לנקודה לאו
 מכני + מפסק. 

 מרפסת שרות 
1 

 מוגן מים( )
- - 

2 
 מוגן מים 

 סה, כונת כבי )מ
 ה(כביס יבש מי 

- - 

 סתמרפ
 ( דיור) שמש

1 
 )מוגן( 

- 
1 
 גן( ו )מ

IP44 
- - 

חשמלי +  לל תריס  כו 
מפסק + מנגנון פתיחה  

 ידני. 

 רפסתמ
ח.  ) שמש

 ( ינה הוריםש

1 
 גן( )מו 

- 
1 
 וגן( )מ

IP44 
- - 

חשמלי +  לל תריס  כו 
מפסק + מנגנון פתיחה  

 ידני. 

 מחסן
ל )ככ

 ( דשהוצמ

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של  
עון  ר לשהמחסן תחוב

ו  רתי אלימל הדי החש
יך המחסן. או  משו

  לחילופין שהזנות
החשמל של כל  

ונה  רו למ נים יחובהמחס 
משותף ונפרד  

למחסנים בלבד, או  
ה נפרד לכל מחסן,  מונ

ר ועפ"י  כהמו  להחלטת
 בחירתו. 

 סתורמ
 יסה כב

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 למזגן(

- 
 
- 
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  לטבלה ואחרותהערות 

 לקה אחת.(, כולל נקודת הדרהאהיל/ ארמטו -לא נורה וכיסוירה )לר או תקגבי קינורה על בית  = נקודת מאור קיר/ תקרה (א)

  בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.  ו יותר)שני שקעים א רגיל. לחשמ ן מזרםמתקן חשמלי הניזו= "שקע" בודד לחיבור  תקע מאור )רגיל( בית (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5בכבלים  ור יבוצעחיבה

החיבור  נספר כל שקע בנפרד(. אחד,תר בפנל )שני שקעים או יו להניזון מזרם חשמל רגי כיסוי,ד עם שקע בודמים:   מוגן  יל()רג בית תקע מאור  (ג)

 ות. ממ"ר לפח 1.5לים יבוצע בכב

מות לכ ושאינם תוספתר(, המצוינים בסעיף א' רה או קיבתקשל נקודות המאור ) ד לאופן ההדלקהור בלבתא  אור הדלקה כפולה=מודת נק (ד)

 ף א'. בסעי  מצוינותמאור הה נקודות

 "כוח".בהכרח נקודה/ות  ושאינם שמלי נפרד )כל נק' במעגל נפרד(,גל חל גבי מעע/ים" הנמצא/ים עשק" = בית תקע מעגל נפרד (ה)

 הה. גבו בדרגת הגנהפרד אך אביזר הקצה מוגן מים ל חשמל נמעגבית תקע מוגן שאינו בהכרח באחר=  או  P44Iתקע עם דרגות הגנה  בית (ו)

ים, בין מחשב –קודת טלפוניה, נקודת תקשורת ות נוד וכוללד )קומפלט( או לחיחנקודות ב 3= )מחשב( ץ/תקשורתון חוטלפזיה/טלוי ת נקוד (ז)

אינטרנט. /יבור הדירה לרשת הטלפוניםללא ח.  ליםואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כב כאמור,לקליטת שידורי חובה  יבורח –יה נקודת טלוויז

 כולל כיסוי. 1ול מוד  55א וקופס ההכנה בקירת מריכוז התקשורת ועד נקוד יכהוט משינור וחכלול צתקשורת תדת הנקו

 . (נייןהע עמדת שומר לפיללת כניסה למבנה או דלים )יזרי קצה לתקשורת פנבלל אאות כונקודה/ות מלום(= נקודת טלפון פנים )אינטרק  (ח)

  מ"מ.  2.5סק נפרד עם כבלים ח למפרות ללובר ישי, מחופרדלי נעל גבי מעגל חשמ בית תקע כוח = קודת כחנ (ט)

נות החשמל והתקנים  קפי תמים ל דירה, יהיו מוגניבח, בחדר האמבטיה ובשטחי חוץ הנספחים להמט ורה בחדרקעים, מפסקים ותאש (י)

 ים. ישראלי ה

נקודת ההכנה   ת ועדז תקשורמריכו ת )מחשב(קשורהכנה לנק' ת "שרוול"( וחוט משיכה בלבד.לצנרת ) ונהבאם לא צוין אחרת הכו "הכנה"=   (יא)

למניעת ספק  (. יפירלהט" )סחום" ולא "תנור ל"מפזר  יותקן )באחריות הדייר(,ר הרחצה ת חדמעל דלת לתנור חימום נמצאה באם ההכנבקיר. 

 חימום כוללת שקע מוגן מים.  נה לתנורההכ צעי חימום לא מסופקים ע"י החברה.כי אמ יודגש

דליקים/מכבים את אותה/ם  אך מביניהם, הנמצאים בריחוק  יםוי, משני אביזרים נפרדים שונכיב /להדלקה ניתנותת מאור ה דה/ונקו =חליףמ (יב)

 מאור.  נקודה/ות

 דרישות מהנדס החשמל.החוק ובעקבות הנחיות  הנק' וסוגמיקום יתכנו שינויים ב (יג)

ת  לכיריים. הנקודה תחובר ישירווכנן קום המת תחת למהמטבח, מרון תותקן נקודת תלת פאזית באור תלת פאזי= וללת חיבהכ בדירת מגורים (יד)

 בלוח החשמל הדירתי.  מפסקשקע והחיווט לרבות בית . הנקודה תכלול את כל ה2.5/5חווט בכבל ל ותלוח החשמלמפסק תלת פאזי ב

 ך אחר או במסמר זה  במפרט מכלה, לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבבהערות  סותכי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייח )מובהר

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

   דרגות.מ חדר בועה בבת לתאורת לילה קומנגנון ש .יש :ת מאורו נקוד  :בכל קומה :תיתבואה קומחדר מדרגות/ מ   3.7.1 

  יש. :קומתית אור במבואה ה להדלקתדירצן מתוך הלח יש. : לחצני הדלקת אור יש. :גופי מאור  

 כולל כיסוי.  1מודול  55א יר וקופסד נקודת ההכנה בקוער וחוט משיכה מריכוז תקשורת צינו ת תכלול התקשור: נקודת חוץ  טלפון  3.7.2 

 לפי החלטת החברה. רו אח, אמזםז :צליל .לחצן ג:פעמון: סו 3.7.3 

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

   .: ישבתוך הדירה ,ל()כולל שקע רגידירתי תקשורת  ולוח ודולים(מ 6-ל קום פנוירת מ )כולל השאדירתי  לוח חשמל 3.7.5  

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

     כולל קוצב זמן. : יש.י חשמלש/שממים,  ת חשמל לדודדנקו  3.7.6 

  . אמפר 3×  25: תלת פאזי: דירתי   דל חיבורגו  3.7.7 

 הכניסה הראשית בקומת דלת לפתיחת  , כולל לחצןדיבורע שמ קום)אינטר .5 : כמפורט בטבלהוםמיק: יש, רכת אינטרקוםמע 3.7.8 

 (. םהורישינה  בחדר  רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

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

או   ןלבנייית כזאנטנת צלחת מר.  לחילופין ערוצית לקליטת טלוויזיה רבים לכבללחיבור  הכנה :טלוויזיהקליטת שידורי הכנה ל 3.7.10 

  . דיוור TV-החובה לשידורי ליטת קל םפר בנינילמס
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 : חריםמיתקנים א     3.7.11 

 ש"ע. ונטה" אוי "וחיצוני )משותף( ו/או ע"י מאורר דירת מפוח חשמלי י באוורור מכני לפי תקנות, יבוצע ע"המחויב  אוורור חלל  -          

 . 3.5טבלת פתחים סעיף ים בגם תריס ראה הפעלת התריס.ל שמלי כולל נקודת חס חשמלתרי  -           

 קע.ארון תקשורת כולל ש  -          

 . משולב בארון תקשורת הטלוויזי ארון טלפוניה/ -          

משקולת לסגירה  נה עם ל תריס הגכול 4ליטת אדים בקוטר "ור פלמייבש כביסה ומעבר חיצוני עבור צינ הכנה  –רות השבמרפסת   -

   ל.והזנת חשמ            

 מל הישראלית  לרשת החשלחיבור תלת פאזי ו יםתאמערכת תמערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמל הדירתית. ה -            

 החשמל המשתנים. זנת תעריפי ה ותאפשר             

 רת  ידת תקשודד זרם חשמלי, יחמוב המתבססת כל רכי ית אשרשמל הדירת ול יחידת מדידה בלוח החתכל המערכת             

 ותם בצורה ברורה. ומציג א ונים בצורה מקומיתת הנת ומעבד אלשידור אלחוטי, צג דיגיטלי אלחוטי המקבל              

  צריכת האנרגיה נתוני לפחות את מ', הצג יציג  1.5גובה ש ובהדירה בסמוך לדלת הכניסה במקום נגי יותקן בפניםג הצ             

 עלותם הכספית. ואת המצטברת  ו השוטפת            

 

 : רהום, בדי מתקני קירור / חימ.        4          

 ן. אי  :מרכזי  רתי מיני די  מיזוג אוויר 4.1

    :תכלול אשר, פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני תלמערכ בלבד הכנה .1

 לכל וקצר יעיל אוויר זורפי רהמאפש  חרא או במיקום דרוןמסה  וא האמבטיה חדר תקרת תלתחתי  מודבצ למאייד מתוכנן מיקום

 ;הדירה חלקי

                        המתוכנן המיקום בין הרצפה  ויבמיל  ונעה מוכנסת בקיר חשמלי יקודופ  נחושת צנרת של "צמה" ותבלר תהנדרשו  התשתיות ביצוע .2

 מוצא. הכביסה לניקוז מסתור או הרצפ חסוםלמ המאייד ניקוז 3  *2.5נפרד  מעגל וחכ שקע ,נן למעבההמתוכ  המיקום ועד מאיידל

 . ועלבפ מערכתה להתקנת עד ,גבס חלוב כיסוי תבאמצעו הסתרה יכלול "צמה"ה

 .רוןקיר המסד על התרמוסטט למיקום עד יידהמא ממיקום ירק  לפיקוד ריק שרוול התקנת 3.

 .אוויר יזוגמ נדסמה ידי על ערכתהמ נוןלתכ בהתאם יהיה ההכנות מיקום .4

 .המעבים / המעבה למיקום מוסתרו נעמוצ יקוםמ .5

 ההכנה תכלול: במקרה זהמזגן עילי בממ"ד. לה  כנתבוצע הבאישור פיקוד העורף,  .6

 לוח החשמל.זנה ישירה מה נקודת חשמל נפרדת -

 יסגר במכסה.י  נורבדירה. קצה הציפעיל  חסום רצפהיר מחוץ לממ"ד ועד אל מה בקמים, מנקוד  זצנרת ניקו -

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

 או שווה ערך. "עומר", יותקן התקן מסוג  ף ור העפיקוד  לחילופין ובאישור -

 . האווירהנדס מיזוג אם לתכנון מ התכל ההכנות הנ"ל ב -

 

 לכל מיזוג מאפשר נואי ה הדיר  נוןתכ האוויר מיזוג דסמהנ קביעת פי שעל ככל  ל.( לעי6) 4.1מעבר לאמור בסעיף  .ן: אימזגן מפוצל 4.2

 כל את ולשתכל הדירה חלקי ליתרת ים/ מפוצל נים/מזגןל הכנה  בנוסף  בוצעת ,ורכאמ אחת  מרכזית מיני מערכת באמצעות חלקיה

 .מים ניקוז צנרתו גז צנרת, צנרת חשמל לרבות הנדרשות יותהתשת

  .אין :ת בבניין זי זוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכמי  4.3

   .: איןזועל בגהפמום ר חי תנו   4.4

 )בחדרי רחצה(.  .מוגן עשק כוללתה חימום לתנור ודהקנ צעתבו. ין: אתנור חימום הפועל בחשמל  4.5

 . אין: יםור רדיאט  4.6

 : אין. קונבקטורים חשמליים  4.7

 . : איןתת רצפתי  ימוםח  4.8

 : אין.יתקנים אחריםמ  4.9
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 סן: , במחירהוי אש ובטיחות בדכיב סידורי * .5

 .: ישם נרכש()בא מחסן ב ."י רשות הכבאותעדרש יכל שיכ: הבדיר :טית )ספרינקלרים(כיבוי אש אוטומ מערכת 5.1  

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

 יש. :ן )ממ"ד(המוג מערכת סינון במרחב  5.3 

 

 ות פיתוח ושונות:עבוד .6

 חניה  6.1 

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

  ;ןאי)לפרט(:  ניות במקום אחרח                                

 כמצוין בתוכנית המכר. : וםמיק לפי היתר הבניה: ותחני  מספר: יש, ניה לנכים )פרטית/משותפת(ח 6.1.2  

 י  רשמכה ם הצגת תג נעכה )דירה נית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש תכנכמסומן בחנייה לנכים              

 . גם לדייר שאינו נכהית ונכה, בין כלל דירי הב ובהעדר רוכש   ד התחבורה(,שרמטעם מ                               

 ין. א : חניה לא מקורה גמר רצפת 6.1.3  

 יש.  :ישניה מהכב גישה לח 6.1.4  

 ת המכר. יבתכנ סימון : לפי מיקום  אחת לפחות.: מספר חניות לדירה 6.1.5  

   אין. :הלחני יסה בכנחסום מ 6.1.6  

    

 רש מגפיתוח ה 6.2 

 כניסה  ילשב תכלול החיצונית הרחבה  .ןי יבנכל ל הכניסה למבואת עד הרחובמ  יתחיצונ  כניסה רחבת ןתוכנ ת המגרש בתחום     6.2.1                    

 .ותלפח ר"מ 20 של טחבש ידולצ מלווה וןנגי לבע וארומ , ]לבנין הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף     

 .הניתן בעל גוון בהיר כלכהריצוף יהיה  ן טבעית/אב  /טון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות: בחומר גמר :מדרגות/שבילים 6.2.2  

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

 ם בהתאם חסכוני במיגינון  תוח(פי)על פי תוכנית אדריכל ה .יש  :צמחיהכנית  מצורפת(. י סימון בת פ)על .יש: תתפחצר משו  6.2.4  

   שרד החקלאות.להנחיות מ                                

חיה  ולא צמים בלבד )לא עצים ם רדוד ת שתילת צמחיה בעלת שורשיותרת בטון מ מעל תקר )כולה(. ון.מעל תקרות בט חצר,

   .יםורש שוקת עמ

 ב.ראש מערכת ממוחש יש. כולל: משותפת רשת השקיה 6.2.5  

 טח לש ונהה( הכולה/חלקכומעל תקרה חצר, לפי תוכנית המכר ) :חדרצר מיציאה לח;  יש: הגן  ות/צמודה לדירר, חצ 6.2.6  

 השקיה.  כת וללא מערלא מגונן     

 שה ע"י הרוכש בעת מים משולי הבניין ( יע חקתר)לה פרטיות: סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות ערהה   

 . רטיתהפסידור הגינה     

 , '(שוחות וכו צנרת, ים,מרזב/)ול , חלחםביוב ומיות, גז, גישמה/ יתכן: גן  ות/ דירל דה פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמו  6.2.7  

  (.רית המכושלא בהכרח יוצג בתוכנ ןהעניי )הכל לפי בויכי קשורת,ת, שמלח   

  מ"ר. 7-מת לא פחויש, בשטח  :גן ות /לדיר צמודה משטח מרוצף בחצר ה  6.2.8  

 שויות.  י היתר הבניה ודרישת הרלפ  :חומר: ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.9  

 . חברהת הלפי קביעו  הפיתוח המאושרתית לפי תוכנ ממוצע בגובה   

   .אין (:בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת ) 6.2.10  
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 רכות משותפותמע .7

 ת גז: מערכ 7.1 

נית המגרש או גז, ובמיקום המתואר בתוכרת העם חב בתאום קרקעי-צובר גז תת צעותבאמ ור מרכזידסי :כנה לאספקת גזה    7.1.1  

  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה. ת הנאה וזיק נהך תינתורבמידת הצ המקומית. הרשות ישותעפ"י דר  וניין אהב

 ת חברת הגז.בבעלו הינם ,כאמורהגז  וברצכי  ר בזאתמובה   

 ;יש: רכזי לדירהמ ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : מיקוםיש.  :ירהצנרת אספקת גז בתוך הד 7.1.3  

 

 :שוי אדורים לכיב סי  7.2 

 חות. ץ הבטיע"י רשות הכיבוי והנחיות יוע ככל שידרש :גותץ בחדרי מדר לחלהפעלת  מערכת 7.2.1  

 יבוי והנחיות יועץ הבטיחות.ישות רשות הכרע"י ד ככל שידרש: םבמבואות/פרוזדורי מערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 טיחות.הבות יועץ שות הכיבוי והנחי ות ר. לפי דרישיש :ם(זים )ספרינקלרי מת –רכת כיבוי אוטומטית מע 7.2.3  

 יועץ הבטיחות. ות רשות הכיבוי והנחיות  יש רפי דיש. ל :עמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן  7.2.4  

  שות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.ע"י ר שידרש לככ :גלאי עשן  7.2.5  

 טחים משותפיםיבוי בשות כונטים( ואררזי כיבוי )הידרנ, בשא כיבוי ו  י גילו תמערכו ת, לרבות כל סידורי הכבאו הערה:      

 ישות רשות הכבאות.דר לפי  וכמות מיקום פרטיים, או               

 

 יש. : ניוניםבחאוורור מאולץ  7.3 

 אין. : )להזנת הדירות( ויר מרכזיתרכת מיזוג או עמ 7.4 

 . ןאי :יםם לשימוש הדיירמערכת מיזוג אויר בחדר/י  7.5 

             כניסהה תדל  דלי רקעהק בקומת ימוקמו הדואר תיבות :מיקום שגוי.  לדואר 1ית, הבלוועד  1לכל דירה,  :דוארבות תי  7.6 

 .  816 י"ות ובנייה  תכנון קנותת פיל אלומיניום חזית בעלות ויהיו יניםהבניאחד לכל  במקבץאו  , בנייןל כל                     

 : חריםקנים אמית 7.7 

 ין ולטובת בניינים ניבב יםהדייר חדר/ים לשימוש כלל בחלקים משותפים(,תאורה ) מים, מערכותר מים, מאג סניקה ומשאבות ת ערכומ  

 ם. ועצילפי תוכנית המתכננים והי וכמות: וםמיק  .וכו' יןים סמוכים לטובת הבנוכים, או בבנייניסמ  

 

 כות תשתית חיבור המבנה למער .8

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

 יש.  :וב מרכזי ביל בור חי  8.2  

 לא כולל התקנת מונה. יש.  ;חברת החשמל תבהתאם להוראו  ,חשמלור הבניין לרשת החיב 8.3  

 . הטלפוניםהדירה לחב' ר חיבוולל כקשה להיתר(: לא ה )בכנון והבני תנות ה בהתאם לתק :ניםחיבור הבניין לרשת הטלפונה להכ 8.4  

   (.3.7.10 אה גם סעיף הכנה בלבד )ר .אין: (רנטנטי א/הי טלוויז)חיבור הבניין לרשת תקשורת  8.5  

  צועם בפועלות שביעבוד ר הרכישה. במחי כלוליםדרכי גישה,  קוז,ומכים, ני: כביש, מדרכה, קירות תרשלי הגובל במגלפיתוח כ 8.6  

 חברה.ם באחריות הינמקומית איעשה ע"י הרשות ה  

  ים.מכלים נייד: מתקן/ים לאצירת אשפה 8.7 

 . הרשות המקומית ע"י: אשפהי ו פינ  
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 רכוש משותף  .9

 : המשותףתיאור הרכוש  9.1 

 המכר.ו כמשותפים בתוכנית סומנבאם : מקומות חניה משותפים    9.1.1   

 ין. א: (תי חלק תוחהפ ועמודים, כניסהקומת ) חלקית תמפולש קומה 9.1.2   

  רה.חבהטת לפי החל: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

    .מ"ר 20-: לא פחות מ3,4,5בבניינים  "ר.מ 14-א פחות מל: 1,2בבניינים ח: בשט .: ישמת כניסהמבואה )לובי( בקו 9.1.4   

 יש.  : ( קומתיתמבואה )לובי  9.1.5   

 .2חר: למס בניין(.  ל)בכ. 1ם: למגוריפר(: )מס תמדרגו חדרי  9.1.6   

 . 2למסחר:  .)בכל בניין( 1 למגורים: :תו מעלי מספר   : יש;תי מעל: יש; מעליתפיר  9.1.7   

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

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

 אין.  :תףמשו חדר דודים  9.1.10   

 ש רשות מוסמכת  אחר שתדרו ל מיתקןוכ,  מערכות סולאריות :ןכגו  (פותשותמ וו/א : יש מערכות טכניות )פרטיות קנים על הגגמית 9.1.11  

 . על פי כל הדין   

 . יש;  שטח ללא גינון  : יש.גרשי המושטח פתוח בתחומ  חצר 9.1.12   

 אשפה  וחדרים טכניים, מרכז מחזור ות לרבות תקשורתכחדרי מער: ףתרכוש משו ם של הבית שהינם נוספי ם וחלקים מיתקני  9.1.13   

  מכר. ה תף בתוכניותמסומנים כרכוש משוהאחרים במפרט זה,  כמפורט בפרקיםני אשפה ומתק ו   

 

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

 ., )מילוט(מדרגותי /חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 משותפת.גישה לחניה  9.2.3   

 לובי בקומת כניסה.  9.2.4  

 . י קומתלובי  9.2.5  

 הגג.על  המשותפים() ניםת אל המיתקנים השו גישה מחדר מדרגו  9.2.6  

 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. 9.2.7  

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

 .על הגג משותפים יתקניםפוס על ידי מ תה –הגג  חלק 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

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

 רכוש משותף. ככל שיוגדרו ע"י החברה כ לקיםעט חניות פרטיות, חדרים טכניים וחומות חניון למק: חלק אחר 9.2.12  

 

 ת משותף בי  9.3 

 ף או בבית  שותמ בית דירה בחוק המכר דירות(, המוכר  –)להלן  1974 – ד"דירות(, התשל)וק המכר לח 6בהתאם לסעיף  )א(  

 התקנון המצוי  של   להחיל על הבית מבטל או משנה הוראהית או שבדעתו והתקנון שחל על הב  להירשם כבית משותף המיועד     

 אותו עניין; ואלה העניינים: פרטים על המכר ף לחוזהררט או לצ, חייב לכלול במפלהלן ם המנוייםענייניסת לעניין מן ההמתייח    

 מהרכוש המשותף;לק חצאת הו (1)    

 דירה; כוש המשותף הצמוד לשיעורו של החלק בר (2)   

 ליו; בשירותים המחויבים בקשר אתף ושיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשו (3)   

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

 רות; די רהמכ ( לחוק)א3ר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף כל עניין אח (5)   

 י שהתחייב , כמ( יראוהו, על אף האמור בחוזה המכרבסעיף  קטן )אמהעניינים המנויים ר פרטים על עניין מוכר שלא מס )ב(  

   על הבית  המשותף.חולו ו עניין יבי אות תקנון המצוי לגשהוראות ה    
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 ברכוש המשותף הצמוד לדירה:  עורו של החלקי ש 9.4

 של כל  לשטח ( 5ק א' סעיף רט במפרט מכר זה פרואופן חישובה כמפוין שטח הדירה )כהגדרתה  שב סליח האפשר יהיה קרוב ככל 

 שיקול דעת  ידרש לפיכפי שי ת המשותף,ם הבישור ברישואחר הקזה או בכל פרט את בכפוף לכל תיקון ביחס , זןיחידות הדיור בבניי  

 חו בחשבון השטחים וש המשותף לא יילקקה של כל דירה בבית ברכחל בחישומכת. במוכר ו/או כפי שיידרש על ידי כל רשות מוסה  

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

 

 :דבר ניהול הביתסדרי קבלת החלטות ב 9.5

 . 1969 -שכ"טבחוק המקרקעין התקבוע ה על פי היהי 

 

 :אליו שר קים ב המחויבר ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים שיעו  9.6

 תף. המשותאם לתקנון שירשם, עם רישום הבית המוסמכות ובה אם לדרישות הרשויותהמכר ו/או בהתסכם בהתאם להוראות ה 

 

 המשותף(:רכוש שיוחזרו לאו /)ו מהרכוש המשותף החלקים המוצאים  9.7

 ים בתוכניות המצ"ב  ומנ ס שר מבאים אמהרכוש המשותף השטחים ה יוצאו, בהסכםין זה מהאמור בעני עבלי לגרומ      

   כם המכר.מפרט המכר ו/או בהסו/או מצוינים ב      

 .של החברה קביעתהית המשותף לפי המשותף ויוצמדו לדירות בבכוש ות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרעמד .א

השטחים  כל ן. וכהחברה ויוצמדו לדירות שבבית המשותף לפי קביעתה שלרכוש המשותף ה יוצאו מ המרתף  סנים בקומתהמח .ב

 הבית המשותף. כרו עד מועד רישום המשותף ואשר לא נמשהוצאו מהרכוש 

 לעיל(.   9.2.10עיף מרפסות וגגות )למעט החלק כאמור בס .ג

  .משותף מוצא מהרכוש ה  חדר השנאים .ד

  .מוכרתת הובבעלש לתא או המחסנים לדירות, יוצמדו החניות והמחסניםהחניות ו/כל  א יוצמדוום הבית המשותף ל ת רישככל שבע .ה

 

 

 

 

 _________ ___    ____________   ______________ ____ 

 החברה /ת המוכרחתימ     תאריך          תימת הקונה ח         

 

 

 נספחים
 

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

 נספח ג'   טבלאות זיכויים. 
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 עלי הדירות קונה ולנציגות בנוספים שיועברו למסמכים  – 'ח אנספ 

 

 פרט:וכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המת 10.1  

 דירה. הניות( של )חיצו ר ומידות כלליות ידות של כל חדמהכוללת  1:50 -לא קטן מ  נה מידהדירה בקכנית הת 10.1.1   

 בקומה.  המשותף ון הרכוש הכוללת סימ 1:100 -ן מא קטלידה קנה מב ומה בה נמצאת הדירה תכנית הק  10.1.2   

 . בקומהף ש המשות ן הרכוסימו וללתהכ 1:100 -נית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מתכ 10.1.3   

 מון הרכוש המשותף  הכוללת סי 1:100 -קנה מידה לא קטן מרתף במפולשות; קומות מכניסה/ קומות ות קומת תכני 10.1.4   

 . 1:200ום מוקטן לקנה מידה בציל ניתן לצרף  מדים; תכניות אלורתיים מוציים ד ושטח   

 . 1:100 -ן מה לא קטתכנית קומת גג בקנה מיד 10.1.5   

משותפת   חצרהכוללת סימון  1:250יתר בניה בקנה מידה בלת הקומית לקלרשות הממגרש כפי שהוגשה תכנית ה 10.1.6   

 צמודות.  וגינות

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פייש למסור ת ולחומרי הגימור, שורכלכל המע שימושו הוראות תחזוקה רה יינתנוית הדמסיר תבע 10.2  

 עניין: רות בר דיחוק המכ   

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

 ,  רכות מיזוג אווירמעטיחות, בכות מערת והמותקנות בדירה לרב השירות ללת ותחזוקה מונעת של מערכותתחזוקה כו )ב(   

 לה.קטרומכניות וכיוצא באמערכות אל   

 . נדרשות, אם  תיותת ותקופתדירות ואפיון ביקורות שוטפו )ג(   

 שר. ספק ומספר טלפון ליצירת קשמות יצרן/תקנים בדירה, לרבות מו יוד ומערכות היות של צטכני ותעודות אחר מפרט  ()ד   

 

 של המערכות וחומרי הגימור של  וקה תכנית והוראות תחז ( 1) ה בבנייןראשונלו נמסרת הדירה ה דירה אשר  רוכשסור למהמוכר י 10.3  

 עניין: בר דירות  המכפי חוק  ות עלדין לרבאם לכל ור בהתה למסחוב יין שישהבנ  

 קת כל רכיבי הבניין על גימורם. פעולות שוטפות לתחזו ()א   

 , מערכות מיזוג  ערכות בטיחות, מעליותמבבניין לרבות  השירות המותקנות של מערכות ונעתוקה מ זתחזוקה כוללת ותח ב()   

 באלה.וצא ית וכו מכניואוויר, מערכות אלקטר    

 דרשות. אם נ קופתיות,וטפות ותאפיון ביקורות שותדירות  )ג(   

 קשר. פר טלפון ליצירת ספק ומס /ןיצר  שמות תמותקנים במבנה, לרבוי ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המפרט טכנ )ד(  

 יה. מיליספקר ומספ וןהבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפמת צוות המתכננים של רשי )ה(   

 שמל ותקשורת, מערכות בטיחות  חאינסטלציה סניטרית,  ות בלבד שלותפ רכות המש( למעAS MADEות )ניות עדתכ )ו(   

 האמור   ולפיה על רוכש הדירה ורים הנחיה בכתביצרף למסמכים האמ המוכר  ח.ובפיתבנה ומרכות אלקטרומכניות בומע   

 יה.ונה( מיד עם מינוונה שתמת )הראש הדירו בעלי ה שלו הקבועלמסור אותם לנציגות הזמנית א   

 

 

 או החברה  לעיל, יר .310 בסעיף  חומרי הגימור כמפורטוכניות והוראות תחזוקה של המערכות ו לקבל לידיו הת הראשון סרב הרוכש (1)  

 על  )באם תפניהול   או חב'ית ו/ת הבת נציגואית למוסרם בכל זמן לרוכש/ים אחרים לרבושות כן. החברה תהא רש חובתה לעב כעמדה       

 (. בבניין      
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 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

 

   .הישראלי,ון והבניה והתקן קנות התכנתשות י דרי פרים והמלאכות יהיו להמוצ כל .1

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

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

 (.א"אק) אינדיווידואלית לקליטה

 שבכל המבטיח אחר סדרה קיים אם החובה דורישי  לקליטת נטנותלא מיתקן התקנת מחובת חברההאת  לפטור רשאיתמית המקו וועדהה .4

עומק  ל מתאימהה צמחיה רק  וללשת יש  בנויות תקרות למע הממוקמות ינותגבו רותבחצ .תשלום בלא  ובהח רישידו וטלקל ניתן יהיה דירה

יכוסו   כאמור ג, גז וכו'יזוחשמל, תקשורת, מכגון: מים, ביוב,  מערכות םאיטוה בותכבש פגיעה למניעת, ( ס"מ-----המתוכנן של אדמת הגן )

 . עוברות ו גובה החלל בהן הןו/א  את צורתבתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו 

לים )ברזל( רמינ מצנותחוכן הת  ,"עיניים" ם,בדלי מרקם, גוון, גידיבעיות כגון: היתכנו תופעות טלתקנים,  בכפוף ויפוי וח  ריצוף באבן טבעית, ב .5

 .לי המקצועל בכפוף לדרישות ולכלהכ מוי חלודהם דת בכתמיומתבטאה

ת לים לא יבוצע קיטום פינו שיפו ת ו/אופוי קירובחי. ם הישראלייםש בתקני ידות לא פחות מהנדרבמ ()פוגות  בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים .6

 .)גרונגים(

ת , כבלים, לצורך מערכוחברת החשמל, בזקו/או המגרש, לתחומי המבנה בים /ד שטחיאם תידרש החברה להעמלמניעת ספק יודגש כי ב .7

ובזכות  שה, כןרך גילצו ןי קני הבנילרבות שימוש במת חופשית מתחייב לאפשר גישה ונהקוכים, ההמשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמ

 ם אלו. יד בית בגין שטחתשלום מיסי ועאלו פטורים מ ופיםהיו גימעבר כבלים. כמו כן טיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע להשימוש וה

 ות או סגורות. ות פתוחם או רעילים, באריזיפירריחות חלאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים  חל איסור חמור .8

 בטרם נמסרה הדירה לקונה.  ה ע"י הקונה או מי מטעמובדיר עבודות יבוצעו לא .9

תים כלל הבניין.  י צנרת ואוורור, המשרות, קורות ומעברו תקרות מונמכיכול שיהי   יםר הדייע"י    ורכששי  ככל שקיימים(,)  במחסנים .10

 .בתפקודבשימוש וובאופן שלא יפגע  ם בלבדונפרד למחסני משותף ש הוה  מהרכהזנת החשמל למחסנים תעש

אך לא   פרעהולים ליצור הלל ועם החליתליית כביסה, מקטינ  ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזורשל דוד המים החמים    מםקומי  .11

 רט.ות מן הקבוע במפפח

 עומדת בדרישותהם הרעש שליחידות עיבוי שרמת ק בר שימוש  נו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשהבאם יסופקו ויותק  .12

 עים. ומפג לרעשיםהתקנות 

  יובאו ע"י הקונהיזרים כלשהם שפריטים או אב יין,י הבנר ק כלשהו שיגרמו לחומזי אחריות כלשהי לאובדן, מחסור או נהמוכר לא יהיה אחרא .13

  פריטיםה,עבודה רים ו/או ביצוע היב החומת בגין אלה כולל לטריוחכל הא ,את בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכןלדירה או לבניין, וז

 ל על הקונה בלבד.יזרים והתוספות הנ"ל תחווהאב

ת על מנת  דירה לרשות הקונה וזאנות מעת העמדת הש השנים הראשו ף לפחות בשלוון תכבאופ  ,המוגן לאוורר המרחב  כי יש חשוב להדגיש .14

 .מרחב המוגןשוי השמהם עת הבטון דמה והנמצא בקירומבטן האגטים )חצץ(, המופק אגרב אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

  ניםמחס נות, חניות, גיטיים, כגון בשטחים פררו בר יעה ואשנתות כלל הדיירים במבביוב או צנרת או מערכות אחרות המשר  יתכנו שוחות .15

 יקט. פרוהויועצי מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ומרפסות פרטיות, 

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

 ם.  חלקים משותפי ווים, ומה ןהבניי 

 זה. רום לשקיעות בריצוף לג ם" עלולידרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבתילים, מעברים ואפילו בים כבדים על שבברכנסיעה  .17

 . היות הרוכש לא תיפגענובכל מקרה זכו אישור הרשויות.ו/או  קומם בהתאם לצרכי התכנוןה ומיהחניי  ר מקומותכנו שינויים במספית .18

 . יםלמרתפי חניה תת קרקעיחמימני )גפ"מ(, המונעים בגז פניסה לרכבים כרה האסו .19

 ם. רתף/יפים במאו משות בשטחים פרטיים (,י )גפ"מבגז פחמימנהמופעל  תקןמחסן כל בנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לא .20

אות  [, תגברנה הור08.12.2016 –  10 הדורהממחייב מחיר למשתכן  ]מפרט 1להוראות נספח ג'וראות המפרט של סתירה בין ה  במקרה .21

-עיל"( לבין  המפרט לההוראות"  )להלן:או המכרז /ן וי ראות הדמקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/או הוכמו כן, ב ף לכל דין.ו, בכפהנספח

 ראות. נה ההותגבר
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   יםזיכוי טבלאות   –' גנספח 

 

 ים י ריכוז טבלאות זיכו

 
 רות מיוחדות הע

   08.12.2016 - 10תכן מהדורה וי והשיכון, מחיר למשיב של משרד הבינ במפרט המחי הנדרשים אך ורק  הינםאלו  םריכוז זיכויי .1

 כוללים מע"מ.  אינם עיל לים קוב המחירים הנ .2

 :  מקרא

 יחידה.   -יח'

 רובע.  מטר מ  -רמ"

  מטר אורך.   -מ"א

 מר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  חו -קומפלט

 פריט אחד בודד.   -יטפר

 

 התכול א נוש
 כללי לזיכוי ךער

  כולל מע"מ 

 ארון מטבח 
בודה, חיפוי בגובה  , משטח העעצמו המטבח  ארון 

ים חמים  ה למח, סוללס"מ לכל אורך המשט 60
 ט זה ר הכול כמוגדר במפ ר מטבח,וקרים וכיו

 ₪ מ"א  1,000

 סוללות למים 
 קלחת בחדרי רחצה: כיור, אמבטיה, ומ סוללות למים

 רה(י)לפי הקיים בפועל הד 
 ליחידה    ₪ 200

 ₪ ליחידה  75 --- נקודת טלפון 

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

 כח(.   /מעגל נפרד 
 ₪ ליחידה  125

 ה דלת כניס
 ת שירות למרפס

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

 ₪ ליחידה  750

 

 
 

 : החשמל/תקשורתלטבלאות ות  הער
 רט המכר.(, במפ5)טבלה   3.7חר סעיף אות לכללי   תו .ראה הער1
 מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע. תחשמל/תקשור  חירוןר המ. מחי 2
 

 
 


