
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 למשתכן  מחיר 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש. גר נתיב פרויקטים בע"מ 
 שם החברה 

                      

 10משהב"ש מהדורה   
 02.11.2021תאריך עדכון:    

 נתיב מודיעין מורשת  שם האתר: 

  
 חדרים  4 מס' חדרים: 

  
 G4 :דירה מדגם 

  
 3,5 דירה מס': 

  
 -2,-3 : מס' קומה 

  
 3,4 בניין מס': 

  

 2 מתחם: 
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 תוכן עניינים 
 

 פרטי זיהוי פרק א.   
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   : 2סעיף               
 .יהוחנסן  ח מן, בבניי ה דיר מיקום ה  : 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 תילוקב  סטיות  : 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   :2סעיף                  
 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים. י ת   :3סעיף                

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

 . יסהבכ ית לתלי קןמת   : 3.4יף עס
 רשימת דלתות, חלונות ותריסים.  ,(3)טבלה   : 3.5סעיף          
 (. 3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( מתקני תברואה )כלים, ,(4)טבלה   : 3.6סעיף          
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   : 3.7סעיף          

 (. 4.1-4.9) הרבדי ם מוחי/רורמתקני קי   :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 לירדויס  : 7.2 יףסע  
 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 )שתית  כותלמערנה המב חיבור   :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   
 לדירה. שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד   : 9.4סעיף   
 הבית.    החלטות בדבר ניהוללת קב  ירסד : 9.5ף סעי  
 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' 
 . כלליותהערות  נספח ב' 

 ים. כויזי ת ובלא'   טג פחסנ
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 חדרים  4 מס' חדרים:  נתיב מודיעין מורשת  שם האתר: 

 G4 : מדגםדירה   

 __ דירה מס':   

 __ : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ חניה מס':   

 __ ין מס': יבנ   

 2 מס':  מתחם   

 

 "מפרט מכר" 

 1974  – ד של" ת(, הת)דירו   ק המכר חו  לפי 

 2015-ה ע" ון התשיק , ות2008   –ח שס" ת ון ה )תיק 

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ("החברה" או " "המוכר/תן הל)ל                                           .ש. גר נתיב פרויקטים בע"מ:  לחוזה בין נספח   

                                             ת.ז       :  ן לבי    

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

 

       מתאריך:   

 

 פרטי זיהוי     א.
 

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

 ; 012 רש:גמ  .54 :מס' החלק .07280: גוש מס' 1.1 

 . 2/11, מד/מק/11מד/החלה במקום:  יתנכתה 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:מס' ו דירה  .3

 

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

 . ור(יציאה מחדר די) מרפסת שמש מרפסת שירות, חדר רחצה הורים )מקלחת(, ,( אמבטיה) כללי רחצה חדר, פרוזדור
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   שטח הדירה .5

 : להא יםללכ המחושב לפי .רמ" _ _____: אירה הו שטח הד

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

   –לעניין זה 

  משותף  ין שטחבינה לב הדירה לבין מרפסת השמש,מה שמחוצה לה, לרבות בין  ביןה לן הדיר קיר המפריד בי  –" קיר חוץ " (1)

 ת.ת אחרניוכת אודירה לבין נה בי  ואמה בקו

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

 פני הקיר יכללו את החיפוי.עם חיפוי אבן  ור; בקירבלא גימ פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ " (2)

 סכום שטחי כל המפלסים בדירה.ירה יהיה הדח שט; ס בדירהמפלכל בי גטח לט השויפור יחושב בדירה רב מפלסית (ב)

 המשטחים המשופעים והאופקיים;  חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)

 המדרגות. נו עולה מהלך מפלס  שממח יצורף להשט

  1970 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל ה ניהבו נות התכנוןבתק רש דלנם ואת שגובהםשטחים  בחישוב השטח ייכללו רק ה (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.   –)להלן 

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ולק ב'בח 9.4 : ראה סעיף שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה (ה)

 

 :ן בלעדי אופה ברהדי  ם אתהמשמשי רה או פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדי  .6

]קירוי הכוונה למשטח מלא דמוי תקרה )לא פרגולה(  מתוכה מרפסת השמש מקורה  _______ מ"ר. :(1) שמש בשטח תספרמ 16.

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

 ; דת(מהמוצ ניהקום החימון מ)יש לצרף תכנית שטחי החניה עם ס בתכנית המכר.כמצוין  :מס'רה מקו חניה  6.2

 )יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד(;  _______ מ"ר. :(2)טחבשי רתדימחסן  36.

 אין. :(3)בשטחמרתף דירתי  6.4

 אין. : בשטחגג מוצמד לדירה  6.5

 אין.  :(4)בשטח חצר מוצמדת 6.6

 : ח(טשות הו)מ ש לפרטםת הדירה באופן בלעדי י נוספים המוצמדים או משמשים א חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7

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

 

בקומת קרקע, בכפוף לאישור הרשות המקומית והתקנון. החברה   יןבנילי נו ר כשטח משותף חיצעל שטח המסומן בתוכניות המכ הערה:

 שיות וצלונים וכו' בצורה ובמיקום לפי החלטתה. ורף, שולחנות וכסאות, שימח רתגי ס ן: דוכנים,ת לתת שימוש מסחרי כגו תהיה רשאי 

 

 הערות לחישובי השטחים:  

 הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים  הצפהר חשט  אשטחה של מרפסת הומרפסת חיצונית לדירה;  –" מרפסת שמש " .1

על פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים  מרפסת וה שלם ייים הבנומעקים של קירות החוץ או ההעוברים על פניהם החיצוני

 במרפסת.

קיע כפוף רה אורלאו /לשמש ו פתהדת חשיאשר מי חשופה ו/או מקורה בשלמות או בחלקה,  מובהר כי "מרפסת שמש" הכוונה,

 בה כדי להשפיע על ש  שי הל והן מחוצה הקרקע כלשהי הן בתחום למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית

 . שיפת המרפסת לשמשח

  הרו לבין חלק של די, הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר המחסן מפריד בינ שטחו של מחסן  .2

 במלואו.  יכלל שטח הקירימשותף   לל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטחכיירת חא

 ס"מ;   20  , הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי מתחת לקירות החוץ בעובישל מרתף חו שט .3

ק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר  רל יכלי ת רחין חלק של דירה אכאשר קיר המרתף מפריד בינו לב

 ואו. תף ייכלל שטח הקיר במלהמרתף גובל בשטח משו

בין שטח החצר המופיע במפרט    5%, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטייה בשיעור של עד ר כוללצח שלה חטש .4

 המכר לבין השטח למעשה.
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 ות:סטיות קביל  .7

 הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה: ןהלת לורטופהמהסטיות    

   ולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה ובין השטח למעשה; וא 6-ו 5 יםיפסעח כמפורט בבין שט 2%ל עד שיעור שסטייה ב )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

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

     

 כלים בע"מ. ריאדן יילארי שטרנש "(:האדריכל)"להלן "  רשם עורך הבקשה להית .8

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

 office@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

  .מהנדסים בע"רון משולמי מ   :"(המהנדס)להלן "  שם האחראי לתכנון השלד .9

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

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

 

 הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה   ורתיא ב. 

 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את  וחלקים אחרים ותר חאת רות של דיימיינויים בחלוקה פנהמוכר רשאי להכניס ש    * 

 . תף הבניין או שטחים ברכוש המשו  חזית   

 . הבניה קבלת היתר עדמולפים קמי והתקנות, התרשה התקן הישראלי לפי דרישות יות יהכל המוצרים והמלאכו * 

   

 תיאור הבניין .1

:  2מתחם ו  1,2.  בניינים :1מתחם ע"י החברה בשני מתחמים ) נוביש  יםניינשה באחד מתוך חמ רגדומ בניין מגורים "גבוה" 1.1  

 (.3,4,5 בניינים       

מגורים,  ו/או  ושרות  ניהלחת )המשמשו משותפות/ברצף  נות( יש קומות תחתו1בניינים )למעט בניין מתחת קומת הכניסה ל   

 קומות למגורים 7-9ם שטחי מסחר, ועוד גת ללוכה  יין,ל בנכניסה לכ/קרקע מתקוומעל,  ו/או למגורים בלבד(,  ושרות חניה

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

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

 הרשות המוסמכת. 

            

    ,דירות למגורים 24: 4 בניין ב, דירות למגורים 22: 3 בניין ב ,דירות למגורים 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", רמאנ" דרות"הג 1סעיף  4197 - ד"( התשלדירות)לפי חוק מכר   )*(

 או לכל צורך אחר. 

 

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

 

 :הקרקע( )כינוי הקומות לכל בניין משתנה עקב המבנה הטופוגרפי של הבניינים כלל ברצף/תו פ משות וקרקע נותתו תח קומות     

 ור ו תיאכינוי א

 מהוק

ת מתחת/מעל  ומוק

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

: קומת הכניסה  1בניין 

 לבניין

  הקומ: 2,3,4בניינים 

 ונהתחת

 ע ק: קר1בבניין 

 -2 :2ן בבניי

 -3: 3בבניין 

 -4: 4בבניין 

--- 

קומת  -מגוריםל  :1בניין   ית,  מבואה 

ממעלית,   ת  וח רול  ר חד  ,דרגות חדר 

 מחסנים, חדר אשפה.  הדיירים, 

מעלית, חדר   קומתית,מבואת   -מסחר

שטחים למסחר )בחלל גבוה(,    מדרגות,

 חדר אשפה. 

,  פרוזדור, חדר חשמל /תקשורת   -כללי 

  לס מפמ )נמוך  (ו חדר שנאים )טרפ

  מתקנים ומערכות טכניותהקרקע(, פירים, 

דרישת   פי ל )למגורים ו/או למסחר(

   .ת שויו ם והרהמתכנני 

מבואה קומתית, מעלית,   :2,3,4 ניםיינב

מתקנים ומערכות  פירים,  חדר מדרגות, 

לפי דרישת    )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 המתכננים והרשויות. 

,  ות מיסע  , םי חניות אופנוע  ות, חני כללי:

 חשמל למפוחים,  מחסנים, חדר  עברים,מ

)למגורים   מתקנים ומערכות טכניות פירים, 

המתכננים   שת רי ד ילפ  מסחר(ו/או ל

 והרשויות. 

 

מיקומם הסופי של המתקנים  

והמערכות בקומות השונות יקבע  

 לפי החלטת המתכננים. 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

  ם י גם בניין/ים סמוכבבניין ישרתו 

בבניין/ים סמוכים   מווקימו/או  

 וישרתו הבניין. 

 

 

 

 

 

 

 

 . ח גזם , משטצובר גז  בפיתוח:

 

 

 

 התחתונ הקומ

 -1 :2ן יי נבב

 -2: 3בבניין 

 -3: 4בבניין 

 -4: 5בבניין 

 2: 2,3,4בבניינים 

מבואה   גן(, ) מגורים: 2,3,4בניינים 

מדרגות, , חדר קומתית, פרוזדור, מעלית 

)למגורים   תטכניו   תו מתקנים ומערכ  ים, פיר 

לפי דרישת המתכננים    ו/או למסחר(

 והרשויות. 

  חדר  לית,מע  , מתיתה קו מבוא: 5בניין 

מתקנים ומערכות  , פירים,ןס חמ ,ת ו מדרג

לפי דרישת    )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 המתכננים והרשויות. 

חניות, חניות אופנועים, מיסעות,   כללי:

  , פירים, מתקניםמעברים, מחסנים

   )למגורים ו/או למסחר( יות נ טכות ערכמו 

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

ת הכניסה  : קומ2בניין 

 בנייןל

ה  קומ: 3,4,5ם יניבני

 תחתונה

 : קרקע 2בבניין 

 -1: 3בבניין 

 -2: 4בבניין 

 -3: 5בבניין 

 2: 3,4בבניינים 

 1: 5בבניין 

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים :2בניין 

  פרוזדורים, ת, קומתי   האגבוה(, מבובחלל 

חדר לרווחת   מעלית, חדר מדרגות,

ם, חדר  סני מח חדר עגלות, הדיירים, 

   .( גבוהבחלל ) אשפה

שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר   -רחס מ

 אשפה )בחלל גבוה(. 

חדר חשמל /תקשורת )בחלל גבוה(,   -כללי 

)למגורים   מתקנים ומערכות טכניותפירים, 

ים  ננ לפי דרישת המתכ (ו/או למסחר

   ת. יו שו והר

  מבואה קומתית, , מגורים : 3,4בניינים 

מתקנים   ם,פירי מדרגות,  לית, חדר מע 

   ם ו/או למסחר(רי גו למ) יות ת טכנ ומערכו 

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 
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 ור ו תיאכינוי א

 מהוק

ת מתחת/מעל  ומוק

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

  ,מבואה קומתית  גן(,) מגורים : 5בניין 

  מחסן, פירים,מדרגות, לית, חדר מע 

)למגורים ו/או   מתקנים ומערכות טכניות 

 ישת המתכננים והרשויות. דרי  לפ   ר(חס למ

,  מיסעות, מעברים ,חניות  :מסחר

ות,  מדרגלית, חדר מע  ,פרוזדורים 

 . םסני חמ

מאגר מים וחדר משאבות )בחלל   :ליכל

גבוה(, חדר חשמל למפוחים, פירים,  

)למגורים ו/או   ומערכות טכניות  מתקנים 

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.   למסחר(

ניסה  כ ה: קומת 3בניין 

 ןייבנל

קומה  : 4,5בניינים 

 תחתונה

 : קרקע 3בבניין 

 -1: 4בבניין 

 -2: 5בבניין 

 2: 4בבניין 

 1: 5 יין בבנ

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים :3ן ייבנ

  פרוזדורים, קומתית,   גבוה(, מבואהבחלל 

חדר לרווחת   מעלית, חדר מדרגות,

מחסנים, חדר   חדר עגלות, הדיירים, 

   .)בחלל גבוה(  שפהא

ם למסחר )בחלל גבוה(, חדר  חי שט  -מסחר

 אשפה )בחלל גבוה(. 

  (,ורת )בחלל גבוה חדר חשמל /תקש  -כללי 

)למגורים   מערכות טכניותו  ים קנתמם, פירי 

לפי דרישת המתכננים   ו/או למסחר(

   והרשויות. 

  מבואה קומתית, , מגורים : 4,5בניינים 

  פירים,  מחסן, מדרגות,לית, חדר מע 

ו/או   ים ור )למג ת ו י ם ומערכות טכנ קני מת

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.   למסחר(

  ומערכות טכניות  פירים, מתקנים  כללי:

לפי דרישת    סחר(למו  א /ורים )למגו 

 המתכננים והרשויות. 

: קומת הכניסה  4בניין 

 לבניין

 קומה תחתונה : 5בניין 

 : קרקע 4בבניין 

 -1: 5בבניין 
 1: 5בבניין 

  -בי סה )לו י נמבואת כ  -מגורים :4בניין 

  פרוזדורים, קומתית,   גבוה(, מבואהבחלל 

ווחת  חדר לר  מעלית, חדר מדרגות,

חדר   ם, ני ס חמ ות,עגלר חד יירים, הד

   .)בחלל גבוה(  אשפה

שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר   -מסחר

 אשפה )בחלל גבוה(. 

חדר חשמל /תקשורת )בחלל גבוה(,   -כללי 

  )למגורים טכניות  מתקנים ומערכותפירים, 

לפי דרישת המתכננים   ר(סחאו למ/ו 

   והרשויות. 

לית,  מע  מבואה קומתית,, מגורים : 5בניין 

ורת,  קשת/  ל משר חחד ת, מדרגו חדר 

)למגורים   מתקנים ומערכות טכניות פירים, 

לפי דרישת המתכננים    ו/או למסחר(

 והרשויות. 

: קומת הכניסה  5בניין 

 לבניין
 1: 5ין בבני  : קרקע 5בבניין 

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים  :5בניין 

  פרוזדורים, קומתית,   גבוה(, מבואהבחלל 

  רווחת חדר ל ,דר מדרגות מעלית, ח 

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

בחלל גבוה(, מרפסת שמש  ) אשפה

   משותפת.
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 ור ו תיאכינוי א

 מהוק

ת מתחת/מעל  ומוק

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

שטחים    מעלית, חדר מדרגות, -מסחר

למסחר )בחלל גבוה(, חדר אשפה )בחלל  

 גבוה(.  

  טכניות  ת ומערכו   םמתקניפירים,   -לי כל

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

   המתכננים והרשויות.

 

 :1 יין בבנ

 תיאור כינוי או 

 הקומ

מתחת/מעל   ותומק

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- 1 מסחר /מגורים קומת

לל  בח -מבואת כניסה )לובי  -מגוריםל

ת, חדר  לימע  ת,מתי ו ק גבוה(, מבואה 

   חדר עגלות.  מדרגות,

פרוזדורים,  מבואה קומתית,  -מסחר

  רלמסחחים טש   דר מדרגות,ת, ח מעלי 

 גבוה(.   ללבח)

  מתקנים ומערכות טכניות פירים,   -כללי 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

חלק מהקומה החלל הגבוה מקומת  

 הקרקע. 

 1 2 רים מגו קומת

, חדר  מעליתמתית, קו ה , מבואםימגור

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

ת  שדרי לפי  חר(ו/או למס  )למגורים 

 והרשויות. ם  ני נכתהמ

--- 

 3-6 ת מגורים וקומ
2 

 )בכל קומה( 

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   ()למגורים ו/או למסחר

   ת.יו שו ים והרנ נהמתכ

--- 

 1 7 קומת מגורים 

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  ותניטכ   רכותם ומע מתקני , פירים, ות מדרג

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

   המתכננים והרשויות.

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
8 1 

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  תטכניו  תו מתקנים ומערכ ים, , פיר מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

   המתכננים והרשויות.

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ות סולאריות, מתקנים  רכמע  , תרגו דמחדר 

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות  

למגורים ו/או למסחר(, לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים. ות דירות לללכו ה קומות  קר קומות נכללו ין ה במני  7 סך הכל קומות למגורים 

 . י( ראש)ה לל הגג העליוןבמניין הקומות לא נכ 9 סך הכל קומות בבניין
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 :2 ן יי נבב

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 2 1 מסחר /מגורים קומת

,  עליתמ, ורפרוזד   ,ת , מבואה קומתי ריםמגו 

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

  לפי דרישת למסחר()למגורים ו/או   טכניות

 ת. ו יו ש רוהנים  המתכנ

חלק מהקומה החלל הגבוה מקומת  

 הקרקע. 

 2-4 ת מגורים וקומ
4 

 )בכל קומה( 

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

  ומערכותמתקנים , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   למסחר(  או ו/ורים  ג מל) טכניות

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 5 קומת מגורים 

,  תילע מ דור, פרוז,  מבואה קומתית ים, מגור

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
6 1 

חדר  , מעלית ,ת , מבואה קומתי ריםמגו 

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

רישת  י ד לפ  )למגורים ו/או למסחר(

 יות. והרשו   המתכננים

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

מתקנים  מדרגות, מערכות סולאריות, חדר 

  ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות

(, לפי דרישת  למגורים ו/או למסחר

 רשויות. המתכננים וה

--- 

 במניין הקומות נכללו רק קומות הכוללות דירות למגורים.  7 למגורים  תקומו ל כהסך 

 )הראשי(.  ת לא נכלל הגג העליוןו מ ו קה ן ניימב 9 יןהכל קומות בבני ךס

 

 :3בבניין 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש הש סוג

 2 1 מסחר /יםמגור מתוק

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

ת  מתקנים ומערכו ם, , פירי חדר מדרגות

לפי דרישת   ו/או למסחר(  םירו ג למ) ותטכני 

 המתכננים והרשויות. 

חלק מהקומה החלל הגבוה מקומת  

 הקרקע. 

 2-4 ת מגורים וקומ
4 

 )בכל קומה( 

,  ר, מעליתזדו פרומגורים, מבואה קומתית,  

מתקנים ומערכות  ים, יר פ  , רגותמד חדר

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 נים והרשויות. המתכנ

--- 

 3 5 ם יורגת מקומ

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 נה וילמגורים עקומת 

 האוז(נט)פ
6 1 

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  ות טכניותומערכ  מתקנים , פירים, מדרגות 

לפי דרישת   ר(סחלמ  ו א /ים ו)למגור

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

גנרטור  מדרגות, מערכות סולאריות,חדר 

מתקנים ומערכות )משותף לכל המגרש(, 

ם ו/או  י ור מגיות לטר פכניות )משותפות/  ט

 המתכננים והרשויות. למסחר(, לפי דרישת 

--- 
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 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש הש סוג

 קומות הכוללות דירות למגורים.  קר  ו ל כלות נמ ן הקו במניי 8 למגורים  סך הכל קומות

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

 

 :4בבניין 

 כינוי או תיאור 

 קומה

מעל  /מתחת קומות

 ה יסכנת המוקלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 2 1 מסחר /יםמגור קומת

,  פרוזדור, מעלית  ,ת י תמ קו ואה מב ים, מגור

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 המתכננים והרשויות. 

מת  חלק מהקומה החלל הגבוה מקו 

 הקרקע. 

 2-4 רים וגמקומת 
4 

 )בכל קומה( 

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

ערכות  מתקנים ומפירים, , חדר מדרגות

לפי דרישת   רים ו/או למסחר(גו למ) ותטכני 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 5 קומת מגורים 

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

ערכות  מתקנים ומ, פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   למסחר(  או ים ו/רו ג )למ יותטכנ 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 וז(טהא)פנ
6 1 

, חדר  מעלית ,ת י תומ אה קו ם, מב מגורי

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  םניתק ות, מיראות, מערכות סול רג מדחדר 

ניות )משותפות/ פרטיות  ומערכות טכ

שת  למגורים ו/או למסחר(, לפי דרי 

 ויות. המתכננים והרש 

--- 

 במניין הקומות נכללו רק קומות הכוללות דירות למגורים.  9 קומות למגורים ל הכ ךס

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

 

 :5בבניין 

 ור יאאו ת יונכי

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

  דירות מספר 

 בקומה
 ותהער וש השימסוג 

 1 1 מסחר /מגורים מתקו

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 יות. המתכננים והרשו 

ומת  קמ וה ל הגבלחהחלק מהקומה 

 הקרקע. 

 2,3 ת מגורים וקומ
3 

 )בכל קומה( 

, חדר  מעליתת, מגורים, מבואה קומתי 

  ים ומערכות טכניותנק תמ ם, פירי ,  רגות מד

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 2 4 קומת מגורים 

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  תטכניו  תו מתקנים ומערכ ים, , פיר מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

--- 
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 ור יאאו ת יונכי

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

  דירות מספר 

 בקומה
 ותהער וש השימסוג 

 ליונה ים עמגורקומת 

 וז()פנטהא
5 1 

, חדר  מעליתמבואה קומתית,  ,םיורמג

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ולאריות, מתקנים  ס ת מערכו , תמדרגו חדר 

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות  

סחר(, לפי דרישת  למגורים ו/או למ

 . ת ו יו ש הרים ו המתכננ 

--- 

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

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

 

  :הרותהבו  תרו הע

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר (א)

 איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה   ןי ילציש  יין,בנ ל אחת כניסהמ תרוי במקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 

 :בכל בניין  (ראשי ) ףמשות חדר מדרגות 1.4  

  עד למפלס הגג. נהתחתו ה ממפלס קוממקורה : חדר מדרגותאפיון כל  ;1: ן יי ל בנכב תהמדרגו  י מספר חדר    

מקורה ממפלס מרתף   5. בבניין 2מקורה ממפלס קומת הקרקע עד למפלס קומה  1בבניין  .רחסלמיש, : ספיםחדרי מדרגות נו 

 עד למפלס קומת הקרקע. -3

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

   . תחנות 11: 4ן בבניי

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

 קע.רהקת לקומ עד -3מקומת מרתף  5 . בבניין2מקומת הקרקע עד לקומה  1יש, למסחר. בבניין  :מעליות נוספות  

 . אין מר:עמדת שו  1.6 

 

 ו/או    דיירי הבניין  נציגות  מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"י  ת לע ב יתמעלבכוונה מובהר כי ה –בת" "מעלית ש   )*(                       

 . 1969-ז' בחוק  המקרקעין תשכ"ט  59בהתאם לסעיף  חב' הניהול         

 

 : (ין בני  כל)ב רמג תניין ועבודו רי הבחומ .2

 

 , ילהרג לובבשי: מתועשת וניהשיטת הב; השלד לפי תכניות מהנדס :שלד הבניין           2.1

 ;  השלד : לפי חישובי מהנדסעובי  .םו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיי בטון מזוין :חומר: ת קומת קרקערצפה ותקר         2.2

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'   :בידוד אקוסטי   .1045 ס'מל ישרא  ןקתלפי  :תרמי בידוד                 

 לקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.  חה דג נ יהיהגורים ריצוף בניין המ          

   .1045מס'  יללפי תקן ישרא :מי בידוד תר; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןחומר: רצפה ותקרה קומתית         2.3

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

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

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

לוק  ב או ,וןי בט, בלוקבצד הפונה לדירותבדופן פנימית של קיר החוץ ו באם מכלול מתועש, . ועשת בשילוב רגילה תמ :חוץ  תו רקי  2.5

 :  1045ישראלי מס'   לפי תקן :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי תאי   
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 י. אלהישר םי נרוק" של מכון התקצבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן  י                   

 : גימור קירות חוץ  2.6

 ר הבניה. יתבה םאיהתנ  לפי כל. הבן מלאכותיתא  אוו/  אבן טבעית: עיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1

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

 ת. ימ ואום עם הרשות המקוחלוקת הציפויים בת , גוון: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוגחיפוי אחר 2.6.3

 

 לפי  ,בלוש מ אוו/  נג(טואיכגון תאי )לוק  או בו/או בלוקי בטון  מזוין ו/  : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

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

 .וק ו/או משולב לפי תכנון המהנדס, גובה לפי תכנון האדריכלבלו/או  ןו : בטחומר וגובה: מרפסות )ככל שיש(קיר הפרדה בין  

 : (ין בני  )בכל ראשי  מדרגותחדר  2.8

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

 ין.והמעלית יבוצע על פי הוראות כל ד

"  ירוק ו תקןבעל "ת ,עד לתקרהחיפוי בשיפולים )פנלים( כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי : חומר: םני רות פקי  גימור 2.8.2 

 מכון התקנים.  םעטמ

  ירוק" מטעם מכון התקנים.  בעל "תו תקן וסיד סינטטי שכבות 2: טיח חומר: גימור תקרה. תקרה :עד לגובה  

ישות בהתאם לדר (,צמנט לבן)מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טראצו  היוים  ריהמגו ןיי מדרגות בנ :דסטיםמדרגות ופו       2.8.3 

ומשטחי הביניים )פודסטים( ופסים מחוספסים כנגד  לים תואמים לאורך המדרגותפושי תלוובע ונטים,ם הרלו התקני

 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 תקומתי מבואה )לובי(  2.9

גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, : חומר: מבואה קומתית םי נפ ותקיר גימור 

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

 תקרה מונמכת לא יבוצע טיח מעל תקרה זו(.   ל ש הרמק)ב "ן ירוק"בעל תו תק ינטטיסיד ס : טיח + חומר: גימור תקרה 

 אבן נסורה או גרניט פורצלן. : ריצוף 

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

החיפוי   ה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעליקרמ או ק הר ואבן נס : חומר: יםימור קירות פנג

   לי )"בעל תו תקן ירוק"(.ירקא בעח וצוצע טיהקשיח יב

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

העומדים בתקן  ו מ"ר,  0.64-ריחים מסוג גרניט פורצלן. שטח האריח הבודד לא יפחת מאו  א  )שיש( הראבן נסו :חומר: ףריצו 

 .  הקלחה עתלמנישראלי הי

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

 צוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית. יע ר,ומוא   ינו ן מספר בניין חיצהבניין יותק 

בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון צבוע או בבטון  םינפ חיט : הות חני גימור קיר: מקורהעבודות גמר חניה  2.11

    כון התקנים.במלבין סינטטי, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מ: בטון צבוע חומר: גימור תקרההתקנים.  

 ה.ת החברמשתלבת, לפי החלט או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף  רצפת גימור: מקורה יהחנת ר רצפומי ג 

   :ם לשימוש משותףרי חד 2.12

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

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

סינטטי. כל הצבעים,  בטון צבוע בצבע   –רים טכניים חדב .בולש ו מו/א  נהו/או תקרת מש טטיבצבע סינצבוע טיח  -אופניים/עגלות 

 בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.  

 . בלואו משאו פורצלן  : אריחי קרמיקה או טראצוגימור רצפה              

 דין. כל  התאם לדרישותעבודות גמר של הרצפה והקירות יעשה בקרמיקה )גרניט פורצלן(, ב אשפה:ר חד 
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  :רותעה

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

    .למניעת החלקה 2279 י לארהיש ן קתהבהתאם לדרישות  יהיה נגד החלקה )בדירות ובשטחים המשותפים( בניין בריצוף . 2

 

 מערכת אינטרקום ומחזיר שמן. טת על ידי שלהנת ליפתיחה חשמ , בעלתיום מזוגגתדלת אלומינ : יש, ן בנייכל לדלת כניסה  2.13

(,  הינר הבהרשויות והיתלפי דרישות  אלומיניום מזוגגאו   עפ"י תכנית )מתכת .1בבניין  : ישין ינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה   

   לחצר/חניה חיצונית. אה/כניסהיציב 

 . ולל מחזיר שמן: דלתות אש, כדלתות חדר מדרגות 2.14

 .האדריכל תכנוןלפי חומר וכמות,  ,תאור :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף  .דלתות פח :םיי כנט יםדלתות חדר  

  אין. :קומתי דלתות לובי  2.15

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

 קת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה   ו לחצן הדלהי י  יםורבבניין המג                  

   .להדלקת  אור בחדר המדרגות                 

  .כלהאדרי חירתלפי בבד(  בגוון  החיצוני בל פח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר )בחלקם :חומר :ומים זג ,חשמל תו ארונדלתות ל 2.17

או לחילופין התקנת מונה נפרד לכל  ,משותף נפרדלמונה  יחוברו הזנות החשמל של כל המחסנים :דירתייםתאורה במחסנים      2.18

   .המוכר טתלהח עפ"י ןסו משויך המחי אליהדירתאו למונה מחסן,  

   הבניין/ים לפישל  המשותף  ושרכה שלרכת החשמל הזנה ממע : יש.ותלמערכות אלקטרומכניות משותפלתאורה ו חיבור חשמל     2.19

ך וישרתו גם החשמל )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין הסמוך ו/או ימוקמו בבניין הסמותכנון מהנדס   

 השונות(.  לאישור הרשויות ף ופ, בכןי יהבנ 

 

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

 

 *: רהגובה הדי  3.1 

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

 מ';  2.05 -: לא פחות מגובה 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(  

 

 תקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי מקומיות ו ותמכהנ, ות, בליטותקורות, מערכ תחת למעטהערה: * 

 ן. הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי די  

 

 המשמשים אותה.בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  רים וגימוריםדחת ימרש – 2 'סמלה טב 3.2 

 בלה זו(.ט חרלאש הבהרות, /תתר בהערו וט י ה פר)רא 

 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

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

 )בס"מ( 

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

 ריצוף 
מ"א  "ר/  יכוי לממחיר לז

 ם שיים חדקלשב
 הערות 

 כניסה 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 בהערות בהמשך. ט ראה פרו אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 חדר דיור 
 בלוקי בטון ,ון בט

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

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 

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

)באם   חלון ר זו א למעט  .תולפח מס" 60
 קיים(. 

 ראה פרוט בהערות בהמשך. 
 --- ( 4)ראה  חתון ת ון  על משטח אר חיפוי מ 

 כל או ת  פינ 
 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)ומידות אריחי חיפוי

 )בס"מ( 

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

 ריצוף 
מ"א  "ר/  יכוי לממחיר לז

 ם שיים חדקלשב
 הערות 

 ורים נה ה ר שי ד ח 
 בלוקי בטון בטון,

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

 חדר רחצה הורים 
 חת( קל )מ 

 וןי בטבלוק ,בטון 
 (1) 

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

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

 --- ( 4)ראה  י קרמיקה ו פ חי 

 ה שינ   חדר 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 . ךמשבהבהערות  ראה פרוט אין  ( 3)ה רא ( 2) ראה

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

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

 חדר רחצה כללי 
 יה( אמבט ) 

 בלוקי בטון בטון,
 (1) 

  משקוף הדלת ה  ת לגוב ו ר חיפוי קי  אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  

 . " מטעם מכון התקנים"תו תקן ירוק
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . בהמשך ות בהערט ראה פרו  

 מרפסת שרות 
 בטון, בלוקי 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  2.6ראה סעיף 

 המשך. ה גם פרוט בהערות ב רא

 ה ס כבי   ור מסת 
 בטוןבלוקי  בטון,

 (1) 
 3.4ראה סעיף  אין  אין ( 2) ראה

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד ככל  ) 

 טון  ב בלוקי  ,בטון 
 (1) 

צבע  קירות גימור  .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 ינטטי.  ס

 ( 5)ניט פורצלן רג

 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין 

 לבחירת היזם/קבלן

 
 

 בלה: טלוהבהרות הערות 
 

כאלה, ניתן   שיהיוככל  -ה למחצ שים/מתועשיםבלוק תאי )בדופן פנים של קירות מתועבטון/בלוקי בטון/קירות חוץ:  :ותר קי ר ומח ( 1)

:  1045ונטית לרבות בת"י תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלו או בלוק  וחות גבס,שמעטפת הפנים של קירות אלו תהיה עשויה מל

  לבכ  רחצה בחדרי גבס. )חלוקה פנימית(: יהיו מ: בטון/בלוקי בטון/בלוקי בטון תאי/בלוקי  פניםת הקירו . ורים(ני מג בידוד תרמי של בניי 

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

 : לבן. גוון  העורף.קוד ת פנחיוה בממ"ד לפי .הרלוונטיםהתקנים  ודרישות  תכנון המהנדסלפי   + צבע אקרילי: טיח גמר קירות ( 2)

 קירות אלו יעשו מלוחות גבס. ים שלת הפנעטפכן שמ ת למחצה, יתבאם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או מתועש

 לבן.  :גוון  .בסיד סינטטיצביעה   .תכנון המהנדסמשולב, לפי  ר/ אוס/ בגח גב/טי רגיל : טיחמר תקרותג

 .  אקריליצבע : י(פוחיבתחום ללא )רחצה דרי בחת קירו גמר 

 . לי הישראקנים הת מכון  ירוק" מטעם כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן 

סוגי ריצוף לבחירת   . R-9נגדות להחלקה ת התיות ובדרגה הרלוונטנה והחקיקודרישות התקי   2279סוג א'. העומד בדרישות ת"י  :ריצוף ( 3) 

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

  33/33, ס"מ    60/60  ות ידבמניטרלי.    -בהיר   היא בגוון שאחת מהן    דוגמאות/גוונים לפחות   3  -סדרות של ריצוף ו   4  מביןה  לבחיר   פורצלן.  

בכל הדירה למעט פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  היה  א ת קה ל ההחל ת  דרגת מניע   ית אחת נוספת. חלופ  במידה וכן  .  ס"מ   45/45,  ס"מ 

   ת.ה ומרפסוחדרי רחצ

ות ובדרגת התנגדות ונטיהרלו  ה והחקיקה ודרישות התקינ   2279. העומד בדרישות ת"י  סוג א'  :מרפסת שרות /רחצהרי בחדף יצו ר - 

לפחות שאחת דוגמאות/גוונים    3  -ל ריצוף ו ש   רות דס   4ירה מבין  ג קרמיקה לבחים מסו , אריח R-11וברצפת תא מקלחת R-10   להחלקה 

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

   שיבחר על ידה.   ק, הספ   אוג החברה  צי שת גמא/גוון/מידה,  ו ד סוג/ הרוכש תעשה מאחת מ  בחירת   לו. יה פחותה מהנדרש לחדרים אא תהל 

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

  ובדרגת ז,קוליצירת שיפועי ניהמתאימים בגודלם אריחים במידות אחרות נוספות )דמוי מלבנים(, או גם  לפחות, "מ ס   33/33במידות  

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

 (. יםשבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך בשיפול
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 טות. בכוונתו להציג לקונה מבין האפשרויות המפור חיפויר יבחר אילו סוגי וכהמ ( 4)

-ניטרלי. במידות כ  –ת מהן היא בגוון בהיר  שאח ונים ת/גודוגמאו  3חות  ן לפ מבי  ת הרוכש . לבחיר-יקה  רמק  '. א  סוג  :חצהר י בחדר  חיפוי   

עד גובה קו משקוף  . בחדרי רחצה,שינוי מהמחירנה ללא ירת הקובחמידות לקה בבקרמי )חיפוי קירות  ס"מ.   30/60-ס"מ או כ   25/33

 רילי(. וי ועד לתקרה טיח+ צבע אקפיהח לע מ. מ' 1.50ד גובה ע ר שירותיםחיפוי בחדהדלת. 

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

ם  נקזית והפוהרצקירות, ירות. ה זהה לגמר הקלצנרת גלויה תבוצע סיגרה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה  .רהחיר הדיבמ

 למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.  םרלוונטיידרישות התקנים ה דין ולפיראות כל ו לפי הוטובים יאטמבאזורים ר

 ניטרלי.  –ר  דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהי   3רת הרוכש מבין לפחות  . לבחי סוג א'   -  קרמיקה  ירות חיפוי ק :מטבחחיפוי ב

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

חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו   BIחידת  ינו בי תנור א ר ה כאש   ון. תחת ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה )מעל ארון   60

 אקרילי.   יח + צבע קירות: טחיפוי ובוף(. מעל ה מ' מעל הריצ   1.50בה  גו ה ) עד הרצפ הקרמי ו של החיפוי   הסף העליון 

 מ"ר.  .020  -כ   עד   ד לבחירת הקבלן/יזם. שטח אריח בוד  גרניט פורצלן   מסוג  :)ככל שנרכש( ריצוף במחסן  ( 5) 

 

  רות:עה

 ת לבחור  פשרון האנתתי אחד ולאשל ספק ורק ממבחר  למניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך –בחירת הרוכש/דייר 

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

מת או בנוי כדוגמת החזית  וסמחזכוכית ולב עם ם משעיצוב מעקות המרפסות )באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה( מעקה אלומיניו – מעקה

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

 נטים למניעת מעבר מים  וותקנים הרלדרישות הין ולפי אות כל דמו לפי הור רטובים ייאטרים באזום  קזיפות והנ ות, הרצהקיר –טום י א

 / חדרים סמוכים. לחלקי בניין 

 . ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל  פסת שרות,מרו ה, ממ"דדרי רחצה, חבכניסה לדיר – הפרשי מפלסים

 האדריכל. תכנוןי לפ ,וחב(גובה/ר מס" 20המותר בתקנות )עד בה גו דע )מדרגה( מךמונ/גבהמו יתכן סף גג,/ביציאה למרפסות שמש

 לצנרת גלויה   יב.חיהמהמפרט  מהנחיותפחת ובכל מקרה לא י .גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה - קירותציפוי  /חיפוי 

 רות. גמר הקירמיקה זהה ליבוצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי ק 

   ס"מ, לפי החלטת החברה.   60  -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ   , PVCאו    לומיניום פרופיל א יבוצעו פינות מ   –חיפוי  ת ב פינו ל  פרופי 

 שהאבן  , לפיהן היות 2חלק  5566להוראות הבאות מתוך ת"י יש לשים לב  -י(ותף/פרטשטח המשנו ב אריחי אבן טבעית )ככל שיותק

הרצפה עלול  המשמשים במערכת  או האריחים לוחותן הגוו, כן כמו. רקםגידים והבדלי גוון ומ מים,ו ני ב יותולים לה בעי, עלט היא חומר

 . וקה ברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחז ש   ים ו האריח לוחות א ין ה להשתנות בחלוף הזמן, ולפיכך עשוי להיות שוני בגוון ב 

 ה. צוף בדירע"ג הרי ,ע"י החברהו/או הברקה טוש ע ליוציב ש כי לאפק יודגלמניעת ס - ליטוש/הברקה

תכנון  לב, לפי ו/או משו פלדה אוו/ ן ( עץ ו/או בטוככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכר) – , קורה/ותהרגולפ

  האדריכל.

ם  וריואז רכותונות למען מטבח, ארים, בגב ארומחופתות זיוח י קירותעט בשוללמ מ לפחות, ס" 7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף   –שיפולים 

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

  לפחות. מ"מ 3של  בין אריחים )פוגות(מרווח ביצוע  רשנד פוי, וחי  נים לריצוף לפי דרישות התק – מרווחים )פוגות(

 

 מסמך אחר ב או  כר זהבמפרט מ ך בטבלה,אם צויין כבפועל רק ב  תקנו ל יו עי ת לת בהערו התייחסו לגביהם יש  )מובהר כי ציוד ומתקנים

 שצורף להסכם הרכישה(.

 

 ארונות: 3.3

להתקנה שטוחה של הכיור/  ר, חיתוך פתח המתאיםלכיות שבפים, תורות, מדמגי הארון יכלול דלתות, ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 .דיח כלים(, הכנה למחשמל להצתה קודתל ונ שולביודת גז פתח, נק)כולל:  נותהכנה לכיריים מוב

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

 סף  חות מעלס"מ לפ  90 -יהיה כ ס"מ לפחות. גובה סף עליון של משטח העבודה 60-כ חזית הדלתות, יהיה ללכוהארון, 

 ארון. למניעת רטיבות של תחתית החיפוי עמיד למים ס"מ וב 10  -של כ ל( בגובההגבהה )סוקחתית הארון . בתרצפהה
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 תקנו "פתרונות פינה". ו. ביחידות הפינה של הארון יומקעוו ולכל כל גובהת, לס"מ לפחו 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב 

  לי( שיוצגו ע"יטרהיר ני ואחד בן לבם אחד גוונים לפחות )מה 5ך וש מתהרוכת . לבחירקהיי פורמ: פוי חיצוני י צ: מתכת. ידיות

 ן.בגוון לב מיןו מלו/א  קהי יפורמ: פנימי וגמר מדפיםציפוי החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה. 

 ;ראה הערה בהמשך מידות: ( 1)

   ג'ראה נספח  :התחתון מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח   

     

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

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

קנט   יותקן טחכיור. בהיקף המשחה של שטו תקנהלהח יותאם  שטהמקפם. ונות בכל היס"מ ביחס לחזית האר 2בהבלטה של 

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

 . קף המשטחבכל הי יםמ כולל אף הנדרש 

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

  3ה ר תציג בפני הקונברה/המוכידו. בח בחר/ו עלכר ו/או הספק/ים שיהמוע"י צגו יודוגמאות ש מגווןך ה מתות הקונלבחיר גוון:

 (.ודד אחדב וחה ולא לו בהדבקיהי . לוחות השיש/אבן קיסר()אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי גוונים לפחות

  

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

ן ו טבח תחתארון מ  אמ" 1עד  המוכר יהיה רשאי להמיר לה,ומע יםחדר 4.5ות בדיר פי המטבח הספצימסיבות של תכנון הערה: 

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

 מטבח התחתון.ארון הל אםהיה בהתעליון יבח המבנה וציפוי ארון המט

 כו.אחד לכל אוראחד מדף ת פחויכלול להארון  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(: יין אחרים )צארונות  3.3.3

 ר. ירוסטה . משטח העבודה אינטגרלי מחרס/ שיש/ ניאו קוורץ משולב בכיוי נ ציר דפים, תות, מלד

לפי החלטת   גוון: ון.לפי יצרן האר מין ו מלו/א  קהאיפורמ: מי פני ציפוי החברה.  החלטת י פחר לא או קהאירמופצוני: ציפוי חי

 החברה.

  ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון 

 

               :הערות

 פעמיים בתמחוששקיימת נה ככל הקיר )פי  ה לאורך . המדידךמטר אור 5-כמטבח ארונות  כללית של אורך תידמד ( 1) 

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

  זה. אורי ה מתי טי יחשבו כס בח, לאארונות המט אורךמידות ב 5% -טיות עד כסהארונות. 

בגב ארונות המטבח  יר שובק  כן שבון כי יתהקונה לקחת בח , עלעצמי צוע מטבח וביארונות הוי עבור במקרה של זיכ ( 2)

 שותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.ים מיימים פתח/י גישה לקולטן/ק

 .הקונה להחלטת הינם תחתון  בארון  ניםמוב 'ו וכ תנור ,מדיח של הארון לצורך התקנה תכנון  ( 3)

 במקומות ומדפים,ות דלת ותלרב ,ותו למבש המטבח ארון  תק אלספ וכרמה על ,נםלהתקי  אלש הקונה החליט -

  והזנת חשמל של מים וניקוז הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( ניםובהמ ם הכלים החשמליי  להתקנת שיועדו 

ה תנחה עד שהחברקבע ובמו רותו על פי הלוח זמנים שהחברה תבחי על לדווח הקונה באחריות למדיח תחת הכיור. 

 . ת הרוכשא

  

 



 
 

 

                       ______ _____                                           ________ ____ 
 מוכר חתימת ה                                                            נהחתימת הקו            

 

 , ג' 'ב  נספחים א', 

 32  מתוך  17 'עמ 02.11.2021: תאריך /    10משהב"ש מהדורה  - משתכןל מפרט מכר /  ין מורשתמודיע  נתיב   /  תיב פרויקטים בע"מגר נש.    /  הבניהכות מסד לאי

 

 ה: תליית כביסמיתקנים ל 3.4

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

ק, באורך מינימלי של סטיפל כביסה חבלי 5כולל גלגלות,  ניצבים ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: )קטנה( מיתקן לתליית כביסה 

 . ה"כמטר ס 8 -חות מלא פשל  רךכביסה באו כולל חבלי ס"מ 120 ימלי שלורך מינ אבמתרומם או מתקן  , ס"מ 160 

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

מוצנע ושאינו נצפה בחזיתות  ום במקמבנה, קיר ה מתקן ש"ע לתליית כביסה בחצר או במרפסת משמעו מתקן ממתכת מגולוונת על 

 "מ. החבלים יהיו  ס 160מינימאלי של  אורךסה בביחבלי כ 5ת תקן יכלול לפחוהמ .ירבע לקומקו  ציבן יהיה יהמתק נה.המב 

      וניתנים למתיחה. UVת מידים לקרינם, עאיכותיי 

יום או  זרועות, מאלומינ   3הכולל לפחות  מודם עסלה( עב )קרו הדייר יהא רשאי, עפ"י החלטתו, להמיר מתקן זה במתקן מסתוב 

 ומקבוע.יה יציב ההמתקן י ולוונת. ממתכת מג 

 . 5100. הכל לפי דרישות ת"י ו/או משולביום מינ אלו ה:מסתור כביס 

י  ת פריטמסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיבוי של המזגן/ים, במקרה זה עלולה להיווצר הפרעה לתליי חלל : בההער

 . משהב"ש( )הנחיות ט המיוחדשלא יפחת מהשטח המצוין במפר גדוליםכביסה  

 

   )מידות בס"מ(  ים בדירהתריסות ו ונדלתות, חל  רשימת – 3ה מס' בלט 3.5

יים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברים  ו שינו יתכנ: הערה 

  ך.שפות בהמערות נוסאה גם הוהבניה. רת התכנון יפחת מהנדרש בתקנו נות לא ושטח החלו החופשיים בדלתות  

 

 יםתריס ונותלח   דלתות ---

 חדר 
  כמות ומידת

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

עץ ) מרחו
מיניום/  אלו

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ נגרר/

כמות ומידת  
  הפתח

 ה/ רוחב( וב)ג

חומר )עץ 
  ם/אלומיניו

 אחר(   ת/תכמ

סוג פתיחה  
  / כע"כ/)ציר

 ס/אחר( נגרר/כי 

ת  כמות ומיד
  הפתח
 וחב( )גובה/ ר

  /חומר )עץ 
יום/  מינאלו
 אחר(   /כתמת

 ם חומר שלבי
סוג פתיחה)ציר/  

  /נגרר כ.ע.כ/
 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 כ נגרר כ.ע.  וגג ' מז אלומ

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור

 יחשמל  גלילה 
 כולל גיבוי ידני

280/225 --- 280/225 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 

1 

 ' אלומ
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 ילה ידנילג

--- 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
 ילה ידנילג

80/210 120/115 120/115 

 שינה חדר 

1 

 ציר רגילה  עץ

2 

 ע.כ כ.  ררגנ ג וג אלומ' מז 

2 

 לומ' א
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 גלילה ידני

 120/115 120/115-כ 80/210-כ

 "ד  ממ
ש  שמ)מ

 כחדר  
 (שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
.  יר )רגילה(צ

 יחה חוץ פת

1 

 אלומ' מזוגג 
 כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  ' אלומ לומ' א

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  סים, הנגררת/יםיים, פלדה נגד גז, הדף ורסי תת או שכנף אח

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



 
 

 

                       ______ _____                                           ________ ____ 
 מוכר חתימת ה                                                            נהחתימת הקו            

 

 , ג' 'ב  נספחים א', 

 32  מתוך  18 'עמ 02.11.2021: תאריך /    10משהב"ש מהדורה  - משתכןל מפרט מכר /  ין מורשתמודיע  נתיב   /  תיב פרויקטים בע"מגר נש.    /  הבניהכות מסד לאי

 

 יםתריס ונותלח   דלתות ---

 חדר 
  כמות ומידת

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

עץ ) מרחו
מיניום/  אלו

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ נגרר/

כמות ומידת  
  הפתח

 ה/ רוחב( וב)ג

חומר )עץ 
  ם/אלומיניו

 אחר(   ת/תכמ

סוג פתיחה  
  / כע"כ/)ציר

 ס/אחר( נגרר/כי 

ת  כמות ומיד
  הפתח
 וחב( )גובה/ ר

  /חומר )עץ 
יום/  מינאלו
 אחר(   /כתמת

 ם חומר שלבי
סוג פתיחה)ציר/  

  /נגרר כ.ע.כ/
 כיס/חשמלי/אחר( 

רחצה  ח. 
 םהורי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 מזוגג אלומ' 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

70/210 60/90 --- 

  ח. רחצה
 כללי

1 
 + עץ 

 ור  א-צו /צוהר
 רגילה ציר 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 פ( )קי 

--- 

--- --- --- 

80/210 45/90 --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 ציר רגילה   אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

80/210 90/115 --- 

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

 ח עץ/פ 1
טת  החללפי 

 רההחב
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 כם הרכישה(.ך אחר שצורף להסבטבלה, במפרט מכר זה או במסמ  צוין באם  בפועל רקהקיים )

בתחתית   לימרים ויכללו התקנת קנט פוות למי מיד נה עיי ות תה ובפתיחת ציר רגילה. הדלת 23אלי מס' ן ישר ם לתקדלת עץ לבודה בהתא= עץ  דלת .א

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

ס( בקיר, ה )כיעל כנף ו/או לתוך גומחנגררת נף = כ .כר כ.עניגר= רגילה+ משתפלת,  )דרייקיפ(וי סב נטוי(, = פתיחה משתפלת )נטקיפ פתיחה, 

כולל אטם גומי  ליאוריתן מוקצף י התריס עשויים פח אלומיניום במילוי פויהיו שלבהזזה  י גלילה או: בתריס תריסים ,= כנף בתנועה אנכיתוטינה גילי

ארגז תריס ורכב מ' י 2.5ים ברוחב מעל ובפתח יורדר דבחצרן. יהיה בהתאם למידות הפתח והוראות הי י הפח. עובבין השלבים לאטימה מוגברת

   .ו/או חשמלי= תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה גלילה  . ה ידנינגנון פתיחלה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומ גלי

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

 ם לסה"כ הדלתות/ה תתאידירית בללות הכובלבד שהכמ בטבלהשל אחד מחדרים  ראובתיע להופימשותפים לשני חדרים יכולות  ,תות/חלונותלד .ב

 . כת מיזוג האווירפקוד מערכנה לתס"מ כה  3ד  יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עוינות בטבלה. ת המצ חלונו

ות וחשני להמורכבים מ, לפי דרישות התקן טיחותיגיל/בר( Double Glazingכפול ) גוג שקוף זי יניום עםמאלומ ,עט ממ"ד()למחלונות/ ווטרינות  .ג

רכיביהם יהיו בעלי תו  חלונות וה. ון(חר לפי תכנאו א מ"מ 6עם מרווח אויר בעובי של פחות, למ"מ  4 בעובייגוג )ז מרווח אוויר ביניהםית עם כוכז

ידי   על תקנויוונות  מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החל ידיותלים, צירים, גלג ,EPDMאטמי גומי  רגלי זיגוג,ריים, ובכללם: סתקן ואביזרים מקו

 לכל במסילות. אין :שתותר .העורף פקוד לפי הנחיות , נגרר פלדהכנף מסוג אלומיניום מזוגג עם יהיה חלון "ד בממ .תקין מורשה מטעם היצרןמ

 .אחת רשת נף לכ כהכנה להבמסי נוסף  נתיב יותקן ,החלונות

ות גם ים למרפסת שיר הפונ  ר החוץ, לרבות במטבחיםלאווי שיר רור יולא אולשירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים  בחדרי -חוץ אוורור לאוויר ה .ד

 . רר מכני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסוייד במאוור מצו צינו  יבוצע אם איננה סגורה בתריס ו/או בחלון,  

ולבים בזיגוג קבוע ם המש פתחייתכן  ניום.ייועץ האלומ ו/או פ"י תכנון האדריכלון, על, גוסוג פרופי .עשויים אלומיניום ת והתריסיםמסגרות החלונו  .ה

 .או קירות מסךמחסום, ו/עקה/מש כמהמש

 מובנות, מנגנוני פתיחה   גלים, ידיות, צירים, גלEPDMריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי זרים מקוואבי בעלי תו תקןיהיו החלונות ורכיביהם    

   ;צרןיה טעםממורשה  מתקין ידי על יותקנו חלונותלה. הונעי   

 יכל. האדר בחירת שקופה או עמומה )"חלב"( עפ"יית בטיחותזכוכית ותקן ת )באם יש חלונות(, צהרח י רבחד .ו 

 . ודרישות כיבוי אש   דריכל א ה   ן ו תכנ או רפפות קבועות, לפי  / ו   ו סבכה בדלת אוורור מכני ו/א ו/או  ( יעשה באמצעות חלון  ככל שנרכש מחסן )   המחסן אוורור   .ז 

  ערכותמ, (לסקופיתט)פנורמית/ עינית הצצהמי נוסף, סגר בטחון פני  5044תואמת לתקן ישראל  ח,רב ברי ן(ביטחופלדה )לת ד. ניסהדלת כ .ח

מ"מ   1.25ל בי שונת בעו שקוף בניה מפלדה מגולומ .ספר דירהן, מעצור דלת ומתחתו  מברשת סף  ,נעה ו"רוזטות"ידית מגן צילינדר, צירים, 

 ירת המוכר. פי בחעה בתנור. גמר לגוון ליל או צביי וינבחיפו היוימשקוף לפחות. כנף הדלת וה
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  אש./בטחוןקנו דלתות שות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותהנחיות רלפי  .חירת החברהבגוון לפי  וניל,   ציפוי ת ממ"דדל .ט

זק,  חו –בכל היבט תפקודי  שווה ערך אורד פלקסבווי לעם מי ה משתי לוחות מודבקים על מסגרתעשוי  כנף הדלת תהיה פנים: י דלתותמכלול .י

 , עםבמיםהמתאים לעמידות  ציפוי חיצוני מתועשפורמייקה או צבע או  גמר. משקוף הדלת , אחר. צירים יותקנו בהתאם לסוגקוסטיקה, קייםא

  בעל 23י מס' תקן ישראלתאם לבההיה  ת ילקוף הדמש .צדדים לפחות 3-נט( מצופה בת )קלבהיקף כנף הד  .ת משני הצדדיםידיות מתכו מנעול 

בחדרי אמבטיה / מקלחת מנעול סיבובי   למים.  היה עמידנתו יוף לאחר התק. המשקאטימה יכולל פסתואם לדלת בגמר י או עץ ולימר הלבשות פ

ברה ו/או  על ידי החוצגו ן(, שילב םאחד מהגוונים לפחות ) 3ת הרוכש מתוך בחירל גוון:   , מזוגג בכנף הדלת.אור-והר/ צו"תפוס פנוי" וצ דמוי

 ל ידה. ר/ו עהספק/ים שיבח

  בנוסף, .רג קבוע, אין לקבוע סואמור לשמש את כלל הדיירים בקומה(  )בחרום יקומת כפתח חילוץ המוכרז   בדירהבממ"ד ובפתח  -לוץ פתח חי  .יא

 חה וכיון הפתיחה.סוג הפתי לרבותתריס, ון/לסוג החץ יתכנו שינויים במידות הפתח, חילו ז ע"י הרשויות המוסמכות כפתחבפתח שיוכר

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  רת,נגר/פתחתה, הנת פלדה אטומדלת כניסה למרחב מוגן הינה דל :פיקוד העורףת דרישו לפי  .יב

וורור מעוגלים  ן  פתחי אוג וכ+ זיג יוםנ אלומי כנפיים לפתיחה. חלון 2יס ו/או ת לכולדה כנף אחת או שתיים, הנגרר ירה. חלון פס"מ מעל מפלס הד

ח  פתוליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,לפי הנחיות )ויר סינון א מערכת התקנת רוק.סקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפחסומים בדי ם,שוני בקוטרים

הרי  נון, מתקן הסי החברהע"י ק סופ ש שבאםיודג (.2010)תקנות הג"א מאי  .יצרןהית. מידות המערכת לפי מידות הפרעה מקומ  רו צתיהאוורור 

שהוסמכו לכך ע"י  ות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםיקת תקינבדיב הרוכש, יחי ע"ירוקו יפלכן "י פיקוד העורף, אושרו עובדקו  ננתו תקינתו והתק ש

צוע בפועל יגבר הבי בפועלביצוע ן הימכר לבין בתוכניות המכר ו/או במפרט ההמצו  גש כי בכל מקרה של סתירה ביןיעת ספק יודלמנ  יקוד העורף.פ

 ד העורף. דכנות של פיקות מעוהתואם הנחיו

ביזרים  א רך בהתקנתהצועקב , "נטו" אינן מבטאות מידות פתחיםומשוערות בס"מ, בניה ות הינן מיד, 3' מסות בטבלה המידות המפורט – מידות .יג

 מסך תויטרינות/קירוונות/של מלבני דלתות/ חל ,םים למיניההיקפיפילים פרווקופים  משים ו/או מסגרות סמויות וכן  סמוי  כגון: מלבניםמשלימים 

   והבניה.  בתקנות התכנון כנדרש לפתחים אלו  ממידות/שטח,חת לא יפ יםמתקבלדל הפתחים הבכל מקרה גו .)לפי הענין(

 

 .זו(הערות לאחר טבלה גם )ראה  דירהים ברמתקני תברואה וכלים סניט – 4טבלה מס'  3.6 

 
 

 קןמית
 ום מיק

 בח מט
 צה הורים חדר רח

 )מקלחת(
 כללי רחצהחדר 

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

 כיור מטבח 
 כפולה( /בודדת)

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

 --- --- --- --- א'  סוג 

 ₪   זיכוי 
 
 אין

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

 כיור רחצה 

 --- --- משולב בארון  40/50 --- מ( בס"דות )מי 

 --- --- 3.3.3אה סעיף ר א'  --- וג ס

 אין  --- ₪  זיכוי 
 'ח גראה נספ
 

--- --- 

 ור לנטילת ידיים כי 

 --- --- --- --- --- מידות )בס"מ( 

 --- --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- ₪  זיכוי 

 ( ')בטיפהוארגז ש להאס

 --- --- לפי מידות היצרן  לפי מידות היצרן  --- ס"מ( )במידות 

 --- --- א'  א'  --- סוג 

 --- --- אין  ן אי --- ₪   זיכוי 
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 קןמית
 ום מיק

 בח מט
 צה הורים חדר רח

 )מקלחת(
 כללי רחצהחדר 

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

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

 ראה בהמשך 
70/170 

 טיה( )אמב
--- --- 

 --- סוג 
 משופע צוף רי

 ת(מקלח)
אקרילית  יה אמבט) א'

 ( לאו פח מצופה אמיי
--- --- 

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪  

ם  רי למים ק וללהס
 כיור,ל חמים/

 )ד() ה( מהמשטח

 --- --- פרח/מערבל  בל פרח/מער  פרח דגם 

 --- --- א'  א'  א'  סוג 

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

מבטיה למים  לא סוללה
 )ו( וחמים קרים

 --- --- דגם
  דרך-רב

 וץ )אינטרפ
 )ו(( או סוללה3דרך   

--- --- 

 --- --- א'  --- --- סוג 

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

למקלחת למים  סוללה 
 )ו( קרים וחמים

 --- דגם
  דרך-רב

 )אינטרפוץ 
 (ו)סוללה( או 3דרך   

--- --- --- 

 --- --- --- א'  --- סוג 

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

 --- ש י --- --- --- ()ט לניקוזכביסה וים מכונת בור מחי 

פליטת  לשרוול חיצוניתבדופן  4"פתח 
, כולל תריס הגנה מייבש כביסהמ  אדים
 קולת סגירה ומש

 --- יש  --- --- ---

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

 (כיור המטבח ה משולבת בניקוזההכנ)
 --- --- --- --- יש 

 --- --- --- --- אין  ( )ברז ניל קררלמ יםנק' מ

 --- --- --- --- 1 ה( )הכנ )יב(ת גז לבישולנקוד

 --- --- --- --- --- )הכנה( ב()ייםמ ת גז לחימוםנקוד

 

 : אחרותו  טבלהל תו ערה

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

כיור רחצה  טוחה.נירוסטה, בהתקנה ש/ רץסילי קוו הקונה, חומרלבחירת : ס"מ( 80/46ס"מ או כפולה   40/60 מידותת ב)בודד חכיור מטב (א)

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

  חברה.י בחירת ההחברה לפהחלטת 

 תוצרת . 1385י ת"י עפ" (ליטר 6ל שוכה אר ליטר ו 3חה קצרה של קיבולת הדבעל ) כמותידו  חרס,/מונובלוק ארגז שטיפה :מונחת. : אסלה )ב(

 .בעל צירי נירוסטהכבד  פלסטי)מושב(  :כיסוי אסלהלפי החלטת החברה. 

 תמיכה ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת  עץ עםגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד מ"מ הומו 3.5לי בעובי אקרי ומרמח תהיה אמבטיה:

 ות מצופה אמאייל. לפח מ"מ 2.5י בבעו פחלחילופין מ. מגלוון פילי ברזלמפרו
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 לניקוז עיםשיפו עם  2272 י"ת תבדרישו העומד גמרב, דין כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות יפחת  לא המקלחת משטח מקלחת:

 ;המשטח

ידית   עזרתים/קרים במם לחמימי דו כמותי )ויסות מנגנון קרבעל  מיקסר וקרים יהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מערבל חמים כל הסוללות למים )ג( 

ץ, ככול וונטית בארה הרלקינ ישות התים בכל דרלמים חמים העומד  סדרות 3אחת( יכללו חסכמים, על המוכר להציג לבחירת הקונה מתוך 

 . 1385נה, ועומדת בדרישות הת"י שיש

ס"מ   20ס"מ לפחות ולעומק  25 -בגובה כ ה, פיקלבציפוי כרום ני  רבל,פרח/מע ם: : דגחרת מטב. לקע)כולל חסכם( סוללה למים קרים/חמים ()ד

 רץ.ית באונט נה הרלוישות התקילמים חמים העומדים בכל דר סדרות 3לבחירת הקונה מתוך  לפחות.

 15פחות ולעומק ס"מ ל 15 -רך כ באו יהפבציפוי כרום ניקל, ערבל : דגם: פרח/מים(חסכמ  )כולל לכיור/י רחצה, ים/חמיםללה למים קרסו  )ה(

 למים חמים העומדים בכל דרישות התקינה הרלוונטית בארץ. סדרות 3מתוך ונה לבחירת הק חות,לפס"מ 

טיה וכן  בוי האמציאה תחתית למיל לת ילקיר, הכוקס מהים, מי חמים וקרסוללה למים  :באמבטיה :)כולל חסכמים( סוללה למים קרים/חמים (ו) 

 ס"מ לפחות ומזלף. 60אנכי באורך וביל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומ  

 , מוט  מתכוונן כולל צינור שרשורי, מתלהבציפוי כרום ניקל מיקס מהקיר. , דרך( 3אינטרפוץ  -לה ב דרך )סולר -ר הקימדגם:  :למקלחת  

 בקוטר  "מ וראש מקלחתס 30 מזלף. לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורךמ לפחות ו"ס 60ך מוביל אנכי באור פי וולקה טלסקהח  

 "מ.  ס 15  

 בלןשיוצגו ע"י החברה/ק 1385ועומדת בדרישות ת"י כשאחת לפחות תוצרת הארץ  סדרות 3 בחירה מתוךחת, למקלאמבטיה/סוללות ה

 . )ככל שידרש( ניל ירזבולביוב,  חיבור :כוללת יפת אסלהי שט/ארגזים ו כיור התקנת ( ז) 

 .: לבןגוון הקבועות (ח)

 שפכים. דלוחין או לקו  בורוחי מיםים, מים ח: מים קרביסה כוללתיבור למכונת ככנת חה (ט)

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

הינן  הסופיות   ידותת, המ הרי אלו משוערו אביזר ומצוינות מידות של הכלי בס"מ,תקן ו/או מו/או   בה כלי תברואתי שיש תבכל משבצ: דותמי  ( אי)

 החברה. ע"יבחרו שנ היצרן, הספק ו/אובהתאם למידות 

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

 . מהרשת העירונית ופקתס רטורה המבטמפ : מיםםמים קרי  (גי)

  החלקמניעת הל ישראלי שעומדים בתקן בועותקלרכוש  ה, ישבדיר במקרה של שינוי לאחר קבלת החזקה -צה )אגנית/אמבטיה(קבועות רח ( די)

  .R-11 -פחות מ ולא

 הכיור.    דה אוח העבוישור משט= קרי ברז הממוקם על מ פרח קבוע. ראש ברז הנשלף מתוך שרוולנשלף =  ( טו)

  ים, בעזרת ידית אחת. לקרים /חמ ות מים)מיקסר( = ויס למערב

 שניהם.  ו/או ברזלפיית  קלחת ו/אוחמים/קרים, לראש מ יציאה, של מיםניסה/)אונטרפוץ( = חלוקת כ דרך-רב

 ו'(. ז וכופתחי ניק לחות/זים/מקטיות )בריש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרז( ט)

, חין, שטח תא המקלחתוטר צנרת הדלואמת קלת החזקה בדירה( כגון ראש מקלחת דמוי "גשם", ללא הת)לאחר קב לור לעישינוי מהאמ 

 ת הניקוזל לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת ממפל המים לקיבולהמים, עלו גלישתני הקפי מפומחסום 

 .ברצפה

  ם כגון  אמצעים מתאימיקוט בשרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקה, יש לנלחת וככל קגם למ  וש באמבטיה הינוהשימ ו( הואיל  יז)

  ה.החלק  יעתדות למנקות המיועהדבקת מדב

  רה של כיבוי לאבמק זזרימת הגיתוק נון לנ ללים מנגכל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש להשתמש בכיריים הכוכ (חי)

 ת הבישול. להבה/ו של רצוני

 ך אחר או במסמ זהמכר  פרטטבלה, במין כך בו קנו בפועל רק באם צערות לעיל יותות בה)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחס

 שצורף להסכם הרכישה(.

 



 
 

 

                       ______ _____                                           ________ ____ 
 מוכר חתימת ה                                                            נהחתימת הקו            

 

 , ג' 'ב  נספחים א', 

 32  מתוך  22 'עמ 02.11.2021: תאריך /    10משהב"ש מהדורה  - משתכןל מפרט מכר /  ין מורשתמודיע  נתיב   /  תיב פרויקטים בע"מגר נש.    /  הבניהכות מסד לאי

 

 ל הבניין(, ברצפה, ותפים לכלכן ומש י ביוב )בחלקם יתלטנ קויקורת לתחי בנרת ופצ: רך אחראביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צו    3.6.1 

 י דרישות כיבוי אש(.  וכמות, עפ" מיקום) י כיבוי,יתכן מתזהאינסטלציה.  מהנדס ות עפ"י החלטתם וכמבמיקובקירות או בסמוך לתקרה,   

 בין   בלי פיקודגז וכ וצנרת להעברת וצלמפ אוו/רכזי יני ממזגן מ. ניקוז ללפי החלטת מהנדס האינסטלציה, מיקוםארון למחלקי מים ב  

 .  יידלמאהמיקום המיועד למעבה, עד המיקום המיועד   

 הערה:  

 דמוי  התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות ן ויחייבו דרשו(, יתכי ש ככל) בוי,ביוב/מתזי כי ורך במעבר צנרת מים/הצ  

 ,  פהבסמוך לקירות ורצו/או  קרהותלקירות סמוך ב ,ים"או "ספסל "עמודים או קורות"  

  חי פת יתכן וידרשו   ן הבניי העוברים לגובה ציה בקולטנים ינסטלי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האיש לקחת בחשבון כ ,בנוסף  

 קה. תחזו  צרכי גישה ל פשראותם ויש לאלחסום ביצוע פתחי ביקורת אלו , אין   שיידרבדירות בהם  קורת, ולכן בי   

 

נת המערכת  . התק תהיה לפי הוראות כל דיןאולצת באמצעות מערכת סולארית משותפת מהספקת מים חמים לדירות : םמי חימום    3.6.2

 .  ימר(ים )טי חשמלי לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחימום המ בות גיבוי לר 579י דרישות תקן ישראלולארית תהיה בהתאם להס 

זמן )טיימר( הכולל מפסק עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב הסולארית וכולל חימום  רכתמעמחובר לוד( ה ירה )דקן מכל אגל דירה יותלכ  

 מני ההפעלה.  כנן מראש את זשר לתבמאפ 

         ום אחרים, באמצעי חימ ם המיםיעשה חימו, באמצעות מערכת סולאריתלספק מים חמים ן לא ניתן כל די ותות שלהם לפי הורא לדיר  

 . זמן לחימום המים )טיימר( התקן קוצבכן והקיימים בעניינם. אמצעותם עומדים בתקנים ם בקים המסופשהמי ובלבד  

עליון   גג או בסמוך להשירות או ום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת במק: הדוד מיקום ;םליטרי 150: תיבולבק למים חמים)דוד(  מכל אגירה            

    לציה.דס האינסטמהנ תכנון לפי 

 .ת כביסהת. מכונ : קערות מטבח ורחצה, אמבטיה, מקלחחמים לכלים מיםר  חיבו  3.6.3

   . אין :""דלי ברז    3.6.4

 רה(.פי החלטת החב)מיקום ל: יש נה מים לדירההכנה למו  3.6.5

 . : פלסטידלוחין  ציה,ס האינסטללפי תכנון מהנד ,PPR, S.Pפקסגול, : פלדה מגולוונת, ים חמים וקריםהצינורות: מחומר  3.6.6

 .: פלסטייםכשפ 

 הגז   ממקור הספקת הגז ועד נקודתבדירה ת גז נרול צל, מחיר הדירה יכיש: ה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבחבדיר צנרת גז 3.6.7

   .וכן הכנה למונה גז דירתיאשית במטבח הר                    

 : יש. הכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

 

 (זו  טבלההערות לאחר  ה)רא תותקשור מתקני חשמל – 5 ה מס'טבל 3.7
 

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

 מיקום 

נקודת 
 מאור 

 תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
 ם   מוגן מי 

 ע תק בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .פון נק' טל

 קודות נ 3 כ"הס

 הערות /אחר

 רה לדי  יסהכנ
 מבואה  או 

1 1 - - - 

 לחצן פעמון+ -
 אינטרקום  -
מפסק תאורה ללובי   -

 . חדר מדרגותקומתי/
 . חשמל דירתילוח   -
לל  ארון תקשורת כו  -

   . שקע 
 ה/טלוויזיה טלפוני ארון  - 

 דיור  חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1  

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -תריס חשמלי 
הפעלת  חשמל לנקודת 

ה מרפסת  )רא תריס.ה
 (. שמש
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 מיקום 

נקודת 
 מאור 

 תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
 ם   מוגן מי 

 ע תק בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .פון נק' טל

 קודות נ 3 כ"הס

 הערות /אחר

 - - - 1 1 ור זדפרו 

  3ך מעל דור באורבפרוז
מ' או בפרוזדור הכולל  

נקודות   2פניית "ר", 
 מחליף. ות + מאור לפח 

 1 מטבח 

6 
)אחד מהם  
כפול, אחד  
מהם מוגן  

בדרגת   מים
44IP   ד  ואח

מהם מוגן  
דרגה  ב

 רגילה( 

- 
 יד() 1

 )תנור( 
- 

מיקום השקעים, בתי  
יה מעל  תקע יהה
דה ככול  העבו טח מש

  ם אפשר ובהתהא
  ון המטבח יותקנו נ לתכ

נפרדים   שקעי כח 
 למדיח, לתנור, למקרר 

שינה  חדר
   םהורי 

1 
  )כולל מפסק

  ףמחלי 
 (  למנורה

 

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 

)נק'   אינטרקום  -
 בלבד(  שמע/דיבור

    רחצה חדר
 הורים 

 )מקלחת(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

  בית תקע )
 ( לתנור

- 

אה חדר  ר -ם מי חימום 
 טיה. אמב

והיכן   ןחלו  רדבהע 
 , שנדרש 

דה לאוורור  כנה לנקוה
 מכני + מפסק. 

 - 1 1 - 3 1 ר שינהחד

 ד/"ממ
 ינהח. ש

נורה לפי  מ
ות  הנחי 

 רף פיקוד העו 
3 - 1 1 

קוד  פי  תקנות לפי 
 העורף

  רחצהחדר 
 כללי

 אמבטיה( )

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

נור  תקע לתבית 
וצב זמן  תקן ק ה + חימום
דוד  ל  ולל מפסקהכ

  שמש במיקום עפ"י ה
   התכנון. 
והיכן   בהעדר חלון
 , שנדרש 

ורור  הכנה לנקודה לאו
 . מכני + מפסק

 פסת שרות מר
1 

 וגן מים( )מ
- - 

2 
 מוגן מים 
 ה, ס )מכונת כבי 

 יבש כביסה(מי 

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 )מוגן( 

- 
1 
 וגן( )מ

IP44 
- - 

חשמלי +  לל תריס  כו 
פתיחה    מפסק + מנגנון 
 ידני. 

 ןמחס
)ככל 

 ( דצמו הש

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של  
המחסן תחובר לשעון  

רתי אליו  מל הדי החש
יך המחסן. או  משו
שהזנות   לופיןלחי 

של כל    החשמל
רו למונה  נים יחובהמחס 

נפרד  משותף ו 
בד, או  למחסנים בל

ה נפרד לכל מחסן,  מונ
להחלטת המוכר ועפ"י  

 בחירתו. 

 סתורמ
 כביסה 

- - - 
1 

ה  פקט הכנ)
 למזגן(

- 
 
- 
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  בלה ואחרותלטות ערה

 לקה אחת.ולל נקודת הד(, כארמטורה /אהיל -לא נורה וכיסויר או תקרה )לגבי קיבית נורה על  = נקודת מאור קיר/ תקרה (א)

  ע בנפרד(.פר כל שקו יותר בפנל אחד, נס)שני שקעים א מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל.דד לחיבור = "שקע" בו  רגיל(בית תקע מאור ) (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5כבלים ב וצעיב החיבור 

 החיבור ע בנפרד(.אחד, נספר כל שקתר בפנל שקעים או יו )שני שמל רגילזרם ח הניזון מ כיסוי,שקע בודד עם מים:   מוגן  בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5לים יבוצע בכב

לכמות  ושאינם תוספת, המצוינים בסעיף א' ר(קי או)בתקרה דות המאור של נקו הור בלבד לאופן ההדלקתא  נקודת מאור הדלקה כפולה= (ד)

 ף א'. מצוינות בסעי מאור הה נקודות

 בהכרח נקודה/ות "כוח". ושאינם ד(,כל נק' במעגל נפרגל חשמלי נפרד )ל גבי מע" הנמצא/ים עע/ים"שק = פרדעגל נבית תקע מ (ה)

 בדרגת הגנה גבוהה. ד אך אביזר הקצה מוגן מים פרל נשמבמעגל חינו בהכרח מוגן שא בית תקעאו אחר=  P44Iבית תקע עם דרגות הגנה  (ו)

ים, בין מחשב –ה, נקודת תקשורת ות נקודת טלפוניוד וכוללומפלט( או לחד )קקודות ביחנ 3= )מחשב( ץ/תקשורתטלפון חוזיה/טלוי ת נקוד (ז)

אינטרנט. /ור הדירה לרשת הטלפוניםיבא חללבלים.  ת שידורי כור לקליטכאמור, ואפשרות לחיבחיבור לקליטת שידורי חובה  –נקודת טלוויזיה 

 .כולל כיסוי 1ול מוד  55א וקופס ה בקירההכנעד נקודת ורת ומריכוז התקש  יכהינור וחוט משכלול צנקודת התקשורת ת

 . (ןי העניי דת שומר לפעמלה או דלת כניסה למבנלים )נקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנום(= ים )אינטרק נקודת טלפון פנ (ח)

  מ"מ.  2.5ם סק נפרד עם כבלירות ללוח למפבר ישי, מחועל גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = דת כחקו נ (ט)

דירה, יהיו מוגני מים לפי תקנות החשמל והתקנים  הנספחים ל  מבטיה ובשטחי חוץהמטבח, בחדר הא ורה בחדר, מפסקים ותאקעיםש (י)

 ישראליים. ה

נקודת ההכנה   ז תקשורת ועדמריכו הכנה לנק' תקשורת )מחשב( רוול"( וחוט משיכה בלבד."שת )נרוונה לצין אחרת הכאם לא צוב"הכנה"=   (יא)

למניעת ספק  חום" ולא "תנור להט" )ספירלי(. "מפזר  ר(,קן )באחריות הדיי יותת חדר הרחצה מעל דלת ר חימום נמצאלתנואם ההכנה ביר. בק

 ימום כוללת שקע מוגן מים. ח נורלתההכנה  ע"י החברה.מסופקים  כי אמצעי חימום לא  יודגש

ם את אותה/ם  דליקים/מכביאך מביניהם, צאים בריחוק הנמ דים שוניםם נפרוי, משני אביזרילהדלקה/ כיב ניתנותנקודה/ות מאור ה  =חליףמ (יב)

 מאור.  ה/ותנקוד 

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

ר ישירות  תחוב לכיריים. הנקודהקום המתוכנן תחת למתותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתלת פאזי=  ורחיבת ם הכוללדירת מגורי ב (יד)

 חיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי. ול את כל ה. הנקודה תכל2.5/5ל ותחווט בכבל לוח החשמק תלת פאזי בלמפס

 או במסמך אחר ר זה  יל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכלעות ערחסות בההם יש התיי נים לגבי )מובהר כי ציוד ומתק

 (.רכישהשצורף להסכם ה 

 

 

   בת לתאורת לילה קבועה בחדר מדרגות.ומנגנון ש .יש :ת מאורו נקוד  :בכל קומה :תיתבואה קומחדר מדרגות/ מ   3.7.1 

  יש. :קומתית אור במבואה לקתדלה הדירה צן מתוך לח יש. : אורלחצני הדלקת  יש. :גופי מאור  

 ולל כיסוי. כ 1מודול  55א יר וקופסקודת ההכנה בקד נתקשורת וע ריכוזר וחוט משיכה מת תכלול צינוהתקשור: נקודת טלפון חוץ  3.7.2 

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

 "י. תת ה וישלפי דר, : סטנדרט סוג :שקע/אביזרי הדלקה 3.7.4 

   .: ישתוך הדירהב ,שקע רגיל( )כוללדירתי תקשורת  ולוח ודולים(מ 6-ל )כולל השארת מקום פנוידירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 אין.  :שעון שבת : יש.י פחתמפסק החשמל. מהנדסלפי תכנון  :וםמיק  

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

  . אמפר 3×  25: תלת פאזי: דירתי   בורי ח  גודל 3.7.7 

 שית בקומת דלת הכניסה הראלפתיחת  , כולל לחצןורדיב שמע  קוםטר)אינ .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(.  רלשמע ודיבוופומית  ,ההכניס  

 ן. : אידת(נפרסגור )זיה נוספת במעגל מערכת טלווי  3.7.9 

או   ןלבנייית צלחת מרכז אנטנת.  לחילופין לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהקליטת שידורי לכנה ה 3.7.10 

  . ודיור TV-החובה לי שידור קליטת ל םפר בנינילמס
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 : מיתקנים אחרים     3.7.11 

 ש"ע. חיצוני )משותף( ו/או ע"י מאורר דירתי "וונטה" או שמליחח "י מפות, יבוצע עלפי תקנו המחויב באוורור מכני אוורור חלל  -          

 . 3.5סעיף  ים בטבלת פתחיםגם תריס ראה לת התריס.הפעשמל לודת חלל נקי כוס חשמלתרי  -           

 ארון תקשורת כולל שקע.  -          

 . ן תקשורתמשולב בארו טלוויזיה ארון טלפוניה/ -          

גירה  לת לסמשקונה עם כולל תריס הג 4למייבש כביסה ומעבר חיצוני עבור צינור פליטת אדים בקוטר " הכנה – השרות במרפסת  -

   ל.והזנת חשמ            

 לרשת החשמל הישראלית  ים לחיבור תלת פאזי ושל צריכת החשמל הדירתית. המערכת תתאכת לניטור ולבקרה מער -            

 החשמל המשתנים.  ריפיעת זנתהר ותאפש             

 רת  ידת תקשוזרם חשמלי, יחדד ב המול רכיססת כמתב ית אשרהמערכת תכלול יחידת מדידה בלוח החשמל הדירת              

 ורה. ומציג אותם בצורה בר הנתונים בצורה מקומיתצג דיגיטלי אלחוטי המקבל ומעבד את  לשידור אלחוטי,              

  רגיה ת האנצריכנתוני מ', הצג יציג לפחות את  1.5הדירה בסמוך לדלת הכניסה במקום נגיש ובגובה  םבפני קןצג יותה             

 ית. ואת עלותם הכספהמצטברת  ו השוטפת            

 

 : מתקני קירור / חימום, בדירה        .4          

  ן.אי  :מרכזי  רתי מיני די  מיזוג אוויר 4.1

    :תכלול אשר, פאזי תלת סטנדרטית אחת תרכזימ ימינ כתלמער  בלבד הכנה .1

 לכל וקצר יעיל אוויר פיזור רהמאפש  חרא או במיקום ןדרו המס וא טיההאמב חדר תקרת תלתחתי  בצמוד למאייד מתוכנן מיקום

 ;הדירה יחלק

                       המתוכנן המיקום בין ה צפהר לויבמי ונעה רוכנסת בקימ חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע .2

 מוצא. הכביסה תורלניקוז מס או הרצפ חסוםלמ המאייד קוזני 3*  2.5פרד נ עגלמ וחכ שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד

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

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד יידאהמ םויק ממ קיר לפיקוד יקר  שרוול תהתקנ 3.

 .אוויר גיזומ נדסמה דיי על ערכתהמ נוןלתכ בהתאם יהיה ההכנות מיקום .4

 .המעבים / המעבה וםלמיק ומוסתר נעמוצ יקוםמ .5

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

 לוח החשמל.מירה  שי  ת הזנהחשמל נפרד נקודת -

 ר במכסה.יסגנור יה הציה. קצבדירפעיל  מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפה זצנרת ניקו -

 תכנון. וצנע ומוסתר ע"פ הה יהיה במקום מ קום המעבמי -

 ."עומר", או שווה ערך  ורף יותקן התקן מסוג לחילופין ובאישור פיקוד הע -

 . האווירהנדס מיזוג מ נון כלתבהתאם כנות הנ"ל כל הה -

 

 לכל יזוגמ מאפשר אינו ה הדיר  נוןתכ האוויר זוגמי מהנדס ביעתק פי שעל ככל  ל.( לעי6) 4.1מעבר לאמור בסעיף  .: איןמזגן מפוצל 4.2

 לכ את לולשתכ הדירה חלקי יתרתל ים/ נים מפוצל/מזגןל הכנה  בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני מערכת מצעותבא חלקיה

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

  .אין :בניין ת בערכת מרכזי ון מממיזוג אויר דירתי הניז 4.3

   .: איןזבגועל הפר חימום תנו   4.4

 רי רחצה(. )בחד .מוגן שקע כוללתה חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןתנור חימום הפועל בחשמל  4.5

 . ןיא :וריםטרדיא  4.6

 : אין. קונבקטורים חשמליים  4.7

 . : איןחימום תת רצפתי   4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9
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 סן: , במחירהאש ובטיחות בדוי סידורי כיב * .5

 .: יש)באם נרכש( מחסן ב .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר :ית )ספרינקלרים(טכיבוי אש אוטומ תמערכ 5.1  

 .ות הכבאותש"י רעש דרישי ככל: י עשן גלא 5.2  

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

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 יה חנ 6.1 

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

  ;יןא)לפרט(:  במקום אחרניות ח                                

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

 י  רשמכה החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם הצגת תג ניבה/פיתוח ובנספח תכנית המגרש/סבכמסומן בחנייה לנכים               

 . נכה, בין כלל דירי הבית וגם לדייר שאינו נכה ובהעדר רוכש   ,ורה(בתחמשרד המטעם                                

 אין. : קורהלא מ חניה גמר רצפת 6.1.3  

 יש. : ישניה מהכב גישה לח 6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר. מיקום  אחת לפחות.: המספר חניות לדיר 6.1.5  

   ן.אי  :הלחני בכניסה חסום מ 6.1.6  

    

 המגרש פיתוח  6.2 

 כניסה  ילשב תכלול החיצונית חבההר  .יןיבנכל ל יסההכנ למבואת עד מהרחוב יתחיצונ  כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום     6.2.1                    

 .ותלפח ר"מ 20 של טחבש ידולצ מלווה גינון בעל ומואר, ]לבנין הכניסה מבואת בברוח לפחות[ רוצף מ    

 .הירהניתן בעל גוון ב ככלהריצוף יהיה  טון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית/ב: מרג ר חומ :תמדרגו /יליםשב 6.2.2  

 .,טבעיתנים משתלבות/ אבן : אספלט/ אבגמרחומר  .ש: יים מרוצפיםשטחמ 6.2.3   

 ם בהתאם חסכוני במי ינוןג (הפיתוחית אדריכל ל פי תוכנ)ע .יש  :צמחיהכנית  מצורפת(. )על פי סימון בת .יש: תפתחצר משו  6.2.4  

   להנחיות משרד החקלאות.                                

ולא צמחיה  ים בלבד )לא עצים וד ם רדיה בעלת שורשיותרת שתילת צמחת בטון מ מעל תקר ולה(.)כ קרות בטון.מעל ת חצר,

   .יםעמוקת שורש 

 שב.מערכת ממוחראש  כולליש. : משותפת רשת השקיה 6.2.5  

 טח לש ונההכו ה(חלקלה/כומעל תקרה לפי תוכנית המכר )חצר,  :יציאה לחצר מחדר;  יש: הגן  ות/צמודה לדירר, צח 6.2.6  

 כת השקיה.  וללא מערלא מגונן     

 בעת מים משולי הבניין ( יעשה ע"י הרוכש  י ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות )להרחקת: סידור שיפוע ערהה   

 . תהפרטי  ידור הגינהס    

 , '(שוחות וכו רת,צנ מרזב/ים,) ולחלח, םביוב ומיגישמה/ות, גז,  יתכן: גן  ות/ לדירפירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה  6.2.7  

  (.ושלא בהכרח יוצג בתוכנית המכר ןייהענ )הכל לפי בוייכ קשורת,תשמל, ח   

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

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

 . ת החברהלפי קביעו  תוח המאושרתהפיפי תוכנית ל וצעממ בגובה   

   .אין(: בחלקה קומה פתוחהפולשת )קומת עמודים מ 6.2.10  
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 רכות משותפותמע .7

 מערכת גז:  7.1 

עם חברת הגז, ובמיקום המתואר בתוכנית המגרש או  בתאום קרקעי-צובר גז תת צעותאמב יכזמרידור ס :ספקת גזכנה לאה    7.1.1  

  ת הגז ותחזוקתה. להנחת צנרת הנאה וקזי  נהורך תינתבמידת הצ המקומית. רשותה עפ"י דרישות ון אניי הב

 בבעלות חברת הגז. הינם ,כאמורהגז  צוברכי מובהר בזאת    

 ;יש: ירהלדי מרכז ממקורת גז צנר 7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. צנרת אספקת גז בתוך הדירה 7.1.3  

 

 :שים לכיבוי אדור סי  7.2 

 רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.  ע"י ככל שידרש :גותלחץ בחדרי מדר להפעלת  מערכת 7.2.1  

 יבוי והנחיות יועץ הבטיחות.הכות רשת דרישו ע"י  שידרשככל : םורי במבואות/פרוזדמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 הבטיחות.ות יועץ ת הכיבוי והנחי שו פי דרישות ר. ליש :ם(מתזים )ספרינקלרי  –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

 ות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. : יש. לפי דריש בות ארגזי כיבוי ותכולתן עמדות כיבוי לר 7.2.4  

  שות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.ר ע"י שדרכל שיכ :לאי עשן ג 7.2.5  

 טחים משותפיםיבוי בשונות כטים( וארי כיבוי )הידרנרז, באש כיבוי ו  י לוגי  תמערכו כל סידורי הכבאות, לרבות הערה:      

 ישות רשות הכבאות.מיקום וכמות לפי דר פרטיים, או               

 

 יש.  :ניוניםבח אוורור מאולץ  7.3 

 אין. : )להזנת הדירות( ויר מרכזיתאו וג יזמ מערכת 7.4 

 . ןאי :יםמערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדייר 7.5 

             כניסהה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר ותתיב :מיקום שגוי.  לדואר 1הבית, לוועד  1לכל דירה,  :ארדו תיבות  7.6 

 .  816 י"ות ובנייה  תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו יניםניהב כלל ץ אחדבמקבאו  , בנייןל כל                     

 : םחרי א קניםמית 7.7 

 ין ולטובת בניינים בבני חדר/ים לשימוש כלל הדיירים תפים(,בחלקים משותאורה ) ר מים, מערכותמים, מאג סניקה ומשאבות ת מערכו  

 לפי תוכנית המתכננים והיועצים.  וכמות: וםיק מ .ו'וכ נייןם לטובת הבם סמוכייניסמוכים, או בבני   

 

 חיבור המבנה למערכות תשתית  .8

 הנחיות הרשות המקומית.לפי : חצרל  נפרד יםמונה מ: יש; תלבי  ראשי מונה מים יש;  :י קו מים מרכזר לבו חי  8.1  

 יש.  :וב מרכזי חיבור לבי 8.2  

 לא כולל התקנת מונה. יש.  ;לחשמה רתות חבהתאם להוראב ,חשמלת החיבור הבניין לרש 8.3  

 . הטלפוניםר הדירה לחב' חיבוולל כה להיתר(: לא קשן והבניה )בכנו תה נות בהתאם לתק :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 8.4  

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

 ם בפועל צועביות שעבוד במחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תרשמגל ב ובהג כללי פיתוח  8.6  

 חברה.ינם באחריות המקומית אשה ע"י הרשות היע  

  מכלים ניידים.: לאצירת אשפה מתקן/ים 8.7 

 . הרשות המקומית ע"י: אשפהפינוי   
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 שותף רכוש מ .9

 : ףותהמש יאור הרכושת 9.1 

 המכר.באם סומנו כמשותפים בתוכנית : מקומות חניה משותפים    9.1.1   

 ין. א: (יתחלק תוחהפ ועמודים, ניסהכ)קומת  חלקית תולשמפ קומה 9.1.2   

  חברה.הלפי החלטת : צמודים לדירות מחסנים שאינם 9.1.3   

    מ"ר. 20-: לא פחות מ3,4,5בבניינים  "ר.מ 14-ת מחולא פ: 1,2ינים בבניח: בשט .: ישמבואה )לובי( בקומת כניסה 9.1.4   

 יש.  : מבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

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

 . 2למסחר:  )בכל בניין(. 1 למגורים: :מספר מעליות: יש; תי מעל: יש; מעליתר פי  9.1.7   

 יש.על ידי מיתקנים על הגג: וס תפק החלה ותפח: למשותףגג  9.1.8   

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

 אין.  :תףמשו חדר דודים  9.1.10   

 מוסמכת  ש רשות תדרואחר ש וכל מיתקן,  מערכות סולאריות :ן( כגו שותפותמ ו/אורכות טכניות )פרטיות : יש מעקנים על הגגתמי  9.1.11  

 . דיןה כל פיעל    

 . ; יששטח ללא גינון  : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש חצר 9.1.12   

 דרים טכניים, מרכז מחזור אשפה וח ות לרבות תקשורתכחדרי מער: תףרכוש משו של הבית שהינם  םוחלקים נוספי ם קני מית 9.1.13   

  מכר. ה תיווכנבת ותף ם כרכוש משמסומניהזה, כמפורט בפרקים אחרים במפרט ני אשפה וומתק    

 

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

 )מילוט(., גותמדר י /חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 משותפת. גישה לחניה 9.2.3   

 בי בקומת כניסה. לו  9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 .הגג על שותפים(המ) ניםהשו  גישה מחדר מדרגות אל המיתקנים 9.2.6  

 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. 9.2.7  

 . ם(י )משותפ ני/יםטכים דר/גישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לח 9.2.8  

 .הגגעל  משותפים יתקניםמ תפוס על ידי ה –הגג  חלק 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

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

 ככל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש משותף. עט חניות פרטיות, חדרים טכניים וחלקים למ וןחני ת קומו : חלק אחר 9.2.12  

 

 משותף ת בי  9.3 

 ף או בבית  חוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית משות –)להלן  1974 – ד"ל)דירות(, התשוק המכר לח 6התאם לסעיף ב )א(  

 של התקנון המצוי    להחיל על הבית מבטל או משנה הוראהתו דעשב אובית ן שחל על הוהתקנו   שותף המיועד להירשם כבית מ    

 ין; ואלה העניינים:אותו עני פרטים על רהמכ רף לחוזהרט או לצחייב לכלול במפ ,המנויים להלןם יניעני המתייחסת לעניין מן ה    

 מהרכוש המשותף;הוצאת חלק  (1)    

 ה; לדירותף הצמוד כוש המש ק ברשיעורו של החל (2)   

 שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;  (3)   

 ף; יהול הבית המשות נ החלטות בדבר ת קבלרי סד (4)   

 רות; )א( לחוק המכר די3צו בדרך האמור בסעיף ר שקבע שר השיכון בחכל עניין א (5)   

 ( יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב )א טןק   יף בסע ים המנוייםמהענייניין מוכר שלא מסר פרטים על ענ )ב(  

   ל הבית  המשותף.עעניין יחולו ו אות בי שהוראות התקנון המצוי לג    
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 ד לדירה: ברכוש המשותף הצמו  קיעורו של החלש 9.4

 של כל  לשטח ( 5ף סעי' רק אט מכר זה פרט במפרכמפוין שטח הדירה )כהגדרתה ואופן חישובה יהיה קרוב ככל האפשר ליחס שב 

 שיקול דעת  ידרש לפיכפי שי המשותף, תר ברישום הבישוהק אחר, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט יחידות הדיור בבניין  

 ון השטחים חו בחשביילקקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא ידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב חלמוכר ו/או כפי שיה  

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

 

 :סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית 9.5

 . 1969 -שכ"טחוק המקרקעין התבעל פי הקבוע ה יהי 

 

 :אליו הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר  ר ההשתתפות בהוצאותו שיע 9.6

 תאם לתקנון שירשם, עם רישום הבית המשותף. ובהת מכו וסת המ שות הרשויואם לדריבהת  המכר ו/אובהתאם להוראות הסכם  

 

 משותף(:הוחזרו לרכוש שי או /)ו החלקים המוצאים מהרכוש המשותף  9.7

 ים בתוכניות המצ"ב  מהרכוש המשותף השטחים הבאים אשר מסומנ  יוצאו, בהסכםין זה יע מהאמור בענבלי לגרומ      

   כר.המסכם כר ו/או בהמפרט המים בו/או מצוינ      

 ל החברה.ש עתהקביות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי עמד .א

השטחים  ית המשותף לפי קביעתה של החברה. וכן כלויוצמדו לדירות שבב הרכוש המשותף יוצאו מ המרתף  נים בקומתסהמח .ב

 ף. ותהמש ת הבי מועד רישוםכרו עד א נמשהוצאו מהרכוש המשותף ואשר ל

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

  .תף משומוצא מהרכוש ה חדר השנאים  .ד

  .מוכרתשבבעלות ה יוצמדו החניות והמחסנים לתא או המחסנים לדירות,/החניות וכל  א יוצמדום הבית המשותף ל וככל שבעת ריש .ה

 

 

  ____________   _________ ___   _ ______ ________ ___ 

 החברה /חתימת המוכר     תאריך          תימת הקונה ח         

 

 

 נספחים
 

 שותף. לנציגות הבית המ ו ועברו לקונה שיים וספמסמכים נ נספח א' 
 . לליותכהערות  פח ב' נס

 בלאות זיכויים. נספח ג'   ט
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 עלי הדירות גות בונה ולנצישיועברו לקנוספים מסמכים  – 'נספח א 

 

 צורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:אלו ית תוכניו 10.1  

 דירה. היצוניות( של )חר ומידות כלליות דידות של כל חמוללת הכ 1:50 -לא קטן מ  דירה בקנה מידהכנית הת 10.1.1   

 בקומה.  משותף הן הרכוש כוללת סימו ה 1:100 -ן מומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטתכנית הק  10.1.2   

 . בקומהש המשותף ן הרכוהכוללת סימו 1:100 -וסית בקנה מידה לא קטן מה טיפומתכנית ק  10.1.3   

 מון הרכוש המשותף  הכוללת סי 1:100 -ף בקנה מידה לא קטן מרתמפולשות; קומות מ כניסה/ קומות קומת ותתכני 10.1.4   

 . 1:200ום מוקטן לקנה מידה בציל ניתן לצרף כניות אלו מדים; תושטחים דירתיים מוצ   

 . 1:100 -תכנית קומת גג בקנה מידה לא קטן מ 10.1.5   

משותפת   חצרהכוללת סימון  1:250 יתר בניה בקנה מידההבלת קומית לקמשות הלרמגרש כפי שהוגשה תכנית ה 10.1.6   

 צמודות.  וגינות

 

 אם לכל דין לרבות על פיבהתר סות ולחומרי הגימור, שיש למורכהמעלכל  ימושוש  תחזוקה  הוראות בעת מסירת הדירה יינתנו 10.2  

 עניין: חוק המכר דירות ב   

 ורם. מהדירה על גי  ירכיב כלשוטפות לתחזוקת  פעולות )א(   

   זוג אוויר,רכות מי מעמערכות בטיחות, המותקנות בדירה לרבות  השירות כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות תחזוקה )ב(   

 קטרומכניות וכיוצא באלה.ות אלמערכ   

 . נדרשותדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם  ת )ג(   

 שר. ספק ומספר טלפון ליצירת קות שמות יצרן/תקנים בדירה, לרבמו היוד ומערכות צת של יוטכני ותעודות אחר מפרט  )ד(   

 

 ות וחומרי הגימור של  המערכל שתכנית והוראות תחזוקה  ( 1) ייןה בבנאשונת הדירה הרלו נמסרהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר  10.3  

 עניין: ב  דירותר המכפי חוק  ות עלאם לכל דין לרבור בהתהבניין שיש חובה למס  

 חזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם. פעולות שוטפות לת (א)   

 וג  ת מיזכוערכות בטיחות, מעליות, מערמבות בבניין לרהמותקנות  השירות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות ב()   

 באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי   

 דרשות. נאם   קופתיות,תפות ו וטאפיון ביקורות שותדירות  )ג(   

 שר. ן ליצירת קפר טלפומותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומסטכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המפרט  )ד(  

 יה. מיליפקסומספר  כות והפיתוח לרבות מספר טלפוןהמער ן,מת צוות המתכננים של הבניי רשי ()ה   

 חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות  , אינסטלציה סניטרית לות בלבד שותפ שות המרכ( למעAS MADEות )תכניות עד )ו(   

 ר  ולפיה על רוכש הדירה האמו בכתב רים הנחיהסמכים האמויצרף למהמוכר  רכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.ומע   

 .יהונה( מיד עם מינות )הראשונה שתמהדירו מסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעליל   

 

 

 ה  או החברלעיל, יר 10.3חומרי הגימור כמפורט בסעיף התוכניות והוראות תחזוקה של המערכות ו  לקבל לידיו הראשון שסרב הרוכ  (1)  

 על  ניהול )באם תפ  או חב'כל זמן לרוכש/ים אחרים לרבות נציגות הבית ו/סרם ב מושות כן. החברה תהא רשאית לתה לעחובב עמדה כ      

 (. בבניין      
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 ות הערות כלליות ואזהר  –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

 

   .ישראלי,יה והתקן ה ון והבנ רים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנהמוצ כל .1

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

  נטנותא  ומיתקני( מ"אק) פתמשות לקליטה תאנטנו ימיתקנ: 799 י"ת,  ישראלי תקן לפי, החובה שידורי לקליטת לאנטנות מיתקן יותקן  בבניין .3

 (.א"אק) אינדיווידואלית לקליטה

 שבכל יחהמבט חרא הסדר קיים אם החובה דורישי  טתלקלי טנותלאנ  מיתקן התקנת מחובת החברהאת  לפטור רשאיתמית המקו וועדהה .4

לעומק   המתאימה צמחיה רק  ולתלש יש  בנויות תקרות למע הממוקמות ינותגבו בחצרות .תשלום בלא  חובה שידורי לקלוט ניתן יהיה דירה

  יכוסו כאמור ג, גז וכו'יזורת, משמל, תקשום, ביוב, חכגון: מי מערכות האיטום בשכבות פגיעה למניעת, ( ס"מ-----המתוכנן של אדמת הגן )

 . ו/או גובה החלל בהן הן עוברותקלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת תקרה ב

וכן התחמצנות מינרלים )ברזל(   ,"עיניים" ם,בדלי מרקם, גוון, גידית טבעיות כגון: היתכנו תופעולתקנים,  בכפוף ויפוי חו  צוף ריבאבן טבעית, ב .5

 .ועקצל בכפוף לדרישות ולכללי המהכ דהמוי חלוד ת בכתמיםואמתבטה

ינות ים לא יבוצע קיטום פלשיפו ת ו/אווי קיר פובחי. ם הישראלייםבמידות לא פחות מהנדרש בתקני  חיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות(ב .6

 .)גרונגים(

, כבלים, לצורך מערכות , בזקברת החשמלהמגרש, לח ו/אואם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה למניעת ספק יודגש כי ב .7

ובזכות  ה, כןש רך גילצו ןי יי הבנקנלרבות שימוש במת ונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקות הבמשהמש

 ם אלו. ישטח בית בגין ם מיסי ועדתשלומעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו פטורים מוהטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע ל  השימוש

 ות או סגורות. יפים או רעילים, באריזות פתוחים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חרבמחסנן חל איסור חמור לאחס .8

 עמו בטרם נמסרה הדירה לקונה. ע"י הקונה או מי מט הבדיר עבודות בוצעוי לא .9

ין.  הבני  ללי צנרת ואוורור, המשרתים כומעברת, קורות  רות מונמכוו תק יכול שיהי   רכשו ע"י הדייריםשי  ככל שקיימים(,)  במחסנים .10

 .בתפקודוימוש  בשובאופן שלא יפגע  ונפרד למחסנים בלבד ש המשותף הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכו

אך לא   פרעהתליית כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצור ה  ים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזורשל דוד המים החמ  מםוקמי  .11

 רט.ע במפת מן הקבופחו

 עומדת בדרישותהם ק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש ר ות מירכבאם יסופקו ויותקנו מע .12

 ים. עומפג לרעשים תקנותה

  הקונהובאו ע"י ם כלשהם שייזריפריטים או אבק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, זחראי אחריות כלשהי לאובדן, מחסור או נהמוכר לא יהיה א .13

  פריטיםה,ודה עברים ו/או ביצוע הריות בגין אלה כולל לטיב החומכל האח ,התקנתם בדירה ובין לאחר מכןלפני ן לדירה או לבניין, וזאת בי

 תחול על הקונה בלבד.זרים והתוספות הנ"ל יוהאב

ת  מנדירה לרשות הקונה וזאת על מדת הות מעת הענים הראשונש השהמוגן, באופן תכוף לפחות בשלו לאוורר המרחב  כי יש חשוב להדגיש .14

 .רחב המוגןמשוי השמהם ע הבטוןת דמה והנמצא בקירואגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האב אלהימצק שרידי גז ראדון אשר עלול לסל

  ניםמחס , ות, חניותגינ , כגון טייםבשטחים פרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו חות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשר יתכנו שו .15

 פרויקט. ן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי המיקומ ו ומרפסות פרטיות, מספרן

השייכים לכלל  ם, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת,עוברות צנרות )מין וכה, יתו החניא מחסן ה אודירה, ה תלתקר  קירות ובסמוך ברצפה, .16

 ם.  הבניין, ומהווים חלקים משותפי

 לגרום לשקיעות בריצוף זה. מרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלוליםיעה הנסילים, מעברים ואפילו דרכי על שבים כבדים ברכבנסיעה  .17

 יות הרוכש לא תיפגענה. ובכל מקרה זכו אישור הרשויות.נון ו/או ומם בהתאם לצרכי התכק ה ומיהחניי  תמקומור כנו שינויים במספית .18

 . למרתפי חניה תת קרקעיים"מ(, מימני )גפעים בגז פחהמונאסורה הכניסה לרכבים  .19

 . םרתף/יפים במתו משוא בשטחים פרטיים (,בגז פחמימני )גפ"מתקן המופעל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מ סף חלנוב .20

ות  גברנה הורא [, ת08.12.2016 –  10 מחייב מחיר למשתכן מהדורה ]מפרט 1להוראות נספח ג'ן הוראות המפרט של סתירה בי במקרה .21

-לעי"( לבין  המפרט ל"ההוראות )להלן:ן ו/או המכרז ה בין הוראות החוזה ו/או הוראות הדי סתיר שלכמו כן, במקרה  ף לכל דין.ובכפ ,הנספח

 ראות. נה ההורתגב
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 ים י ריכוז טבלאות זיכו

 
 רות מיוחדות הע

   08.12.2016 - 10ורה הד וי והשיכון, מחיר למשתכן מהבינ  ב של משרדמפרט המחייבהנדרשים אלו הינם אך ורק  ריכוז זיכויים .1

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

 :  מקרא

 יחידה.   -יח'

 רובע.  מ מטר  -רמ"

  מטר אורך.   -מ"א

 חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.   -קומפלט

 פריט אחד בודד.   -יטפר

 

 תכולה א נוש
 ערך כללי לזיכוי

  ל מע"מ כול

 רון מטבח א
בגובה  יפוי ח  , משטח העבודה,עצמו המטבח  ארון 

ס"מ לכל אורך המשטח, סוללה למים חמים   60
 זה  טר הכול כמוגדר במפ וקרים וכיור מטבח,

 ₪ מ"א  1,000

 וללות למים ס
 קלחת מים בחדרי רחצה: כיור, אמבטיה, ומסוללות ל

 ירה()לפי הקיים בפועל הד 
 ₪ ליחידה   200

 ה ₪ ליחיד 75 --- לפון נקודת ט 

 ת תקע בי
לא מוגן מים ולא  ותף )משקע רגיל במעגל בית ת

 מעגל נפרד / כח(. 
 ₪ ליחידה  125

 דלת כניסה 
 ת שירות למרפס

 דלת בלבד. ה כנף  ןי זיכוי בג
 בה לבצע משקוף בפתח. חו

 ₪ ליחידה  750

 

 
 

 : החשמל/תקשורתלטבלאות ות  הער
 ט המכר.(, במפר5ה  )טבל 3.7ות כלליות לאחר סעיף .ראה הער1
 זיכויים לפני ביצוע.סים ליחמתי  חשמל/תקשורת חירוןר המ. מחי 2
 

 
 


