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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  4 מס' חדרים: 

  
 H4 :דירה מדגם 

  
 4,6 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: 

 H4 : 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

 : כללים אלה פיהמחושב ל .רמ" _ _____: ה הואשטח הדיר

 קירות החוץ של הדירה. החיצוניים של על פניהם רים העוב ידי הקוויםהמצולע הנוצר על השטח הכלוא בתוך  )א(

   –לעניין זה 

  ותף שמין שטח בינה לב הדירה לבין מרפסת השמש,מה שמחוצה לה, לרבות בין  ביןה לן הדיר קיר המפריד בי  –" קיר חוץ " (1)

 כנית אחרת.או תוה דירלבין  הנבי  ואמה בקו

 במרכזו של קיר החוץ; ו המצולע האמור ור קרה אחרת יעבן דייד בין הדירה לביכאשר קיר חוץ מפר

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

 פלסים בדירה.סכום שטחי כל המהיה ; שטח הדירה ירהמפלס בדי לכבי גטח ליפורט השיחושב ו בדירה רב מפלסית (ב)

 המשטחים המשופעים והאופקיים;  חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל א רגות בדירה יחושב פעםך מדשטחו של כל מהל (ג)

 המדרגות. נו עולה מהלך מפלס  שממח יצורף להשט

  1970 –ת(, התש"ל )בקשה להיתר, תנאיו ואגרווהבניה  וןנות התכנק תברש דלנם ואובהם תשטחים שגבחישוב השטח ייכללו רק ה (ד)

   ון והבניה )בקשה להיתר(.התכנתקנות  –)להלן 

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

 

 :ן בלעדי פו אה ברהדי  שמשים אתרה או המפירוט שטחים נוספים המוצמדים לדי  .6

ח מלא דמוי תקרה )לא פרגולה(  וונה למשטי הכ]קירו מתוכה מרפסת השמש מקורה  ר._______ מ" :(1) שמש בשטח תמרפס 16.

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

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

 סן המוצמד(; המח ת המחסנים עם סימון מיקוםרף תכני)יש לצ _______ מ"ר. :(2)בשטחי רתדימחסן  6.3

 אין. :(3)בשטחמרתף דירתי  6.4

 אין. : בשטחגג מוצמד לדירה  6.5

 אין.  :(4)בשטח חצר מוצמדת 6.6

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

 (. מסתור יהיה נמוך ממפלס רצפת הדירהפת הבתוכנית המכר. )יתכן ומפלס רצמן מסוש ככל :מסתור כביסה

 

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

 החלטתה.  לפי  וצלונים וכו' בצורה ובמיקום שיותשימסגירת חורף, שולחנות וכסאות,  ם,גון: דוכני לתת שימוש מסחרי כתהיה רשאית 

 

 הערות לחישובי השטחים:  

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

ם של קירות הדירה הגובלים  של המרפסת ועל פניהם החיצוניי ייםונ בהמעקים ה של קירות החוץ או העוברים על פניהם החיצוניים

 .במרפסת

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

 שיש בה כדי להשפיע על לה  צהוהן מחו קעהקר לשהי הן בתחוםלמיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כ

 . לשמשמרפסת שיפת הח

  הרו לבין חלק של דיבין קירות המחסן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר המחסן מפריד בינ  טח הכלוא א הש , הושטחו של מחסן  .2

 יר במלואו. יכלל שטח הקישותף  לל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח מכיירת חא

 ס"מ;   20  ת החוץ בעובייאורטי מתחת לקירוטח תמרתף בתוספת שין קירות החוץ של ה, הוא השטח הכלוא בשטחו של מרתף .3

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

 מלואו. ייכלל שטח הקיר ב המרתף גובל בשטח משותף 

ר המופיע במפרט  בין שטח החצ  5%עד  ר שלתר סטייה בשיעותומכים בהיקפה; תו, את שטח הקירות החה של חצר כוללטש .4

 המכר לבין השטח למעשה.
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 ות:סטיות קביל  .7

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

   דולה יה גולם לעניין שטחה של חצר תותר סטיטח למעשה; ואובין הש  6-ו 5סעיפים ב רטשטח כמפובין  2% עור של עדסטייה בשי )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

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

     

 ים בע"מ. יין אדריכלנשלארי שטר :"(האדריכל)"להלן "  שם עורך הבקשה להיתר .8

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

 office@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

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

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

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

 

 הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה   ורתיא ב. 

 

 שלא ישנו את בבניין, בתנאי  וחלקים אחרים חרותא רותדי פנימית שלויים בחלוקה המוכר רשאי להכניס שינ    * 

 . תף ש המשו שטחים ברכואו  הבניין 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 שיבנו ע"י החברה בשני מתחמים ) יםניינחמשה באחד מתוך  רגמדו 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   

 גוריםקומות למ 7-9וללת גם שטחי מסחר, ועוד כה  יין,לכל בנכניסה /עקרק קומתומעל,  ו/או למגורים בלבד(,  ושרות חניה

 .  קומות( 9 :4בבניין  ,קומות 8 :3,5ניינים בבות קומ 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 ,ריםלמגו רותיד 20: 2 בניין ב ,למגוריםות דיר 11: 1 בנייןב      1.2                              

  ;םלמגורי דירות 13: 5 יין נבב   

  

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(דירות 

 לעסק, דו למגורים,חדר או מערכת חדרים שנוע -"דירה"אמר, נ" דרות"הג 1 סעיף  4197 - ד( התשל"דירות)לפי חוק מכר   )*(

 אחר. ורך או לכל צ

 

mailto:office@ls-arch.co.il
mailto:office@ron-eng.co.il


 
 

 

                       _________ __                                           ________ ____ 
 כר מו חתימת ה                                                            חתימת הקונה           

 

 , ג' ב'  א', פחים נס

 32  מתוך  6 'עמ 02.11.2021תאריך: /    10משהב"ש מהדורה  - כןתמשל מפרט מכר /  ין מורשתמודיע  נתיב   /  תיב פרויקטים בע"מגר נש.    /  בניההמסד לאיכות 

 

 פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה  – 1טבלה מס'  1.3

 

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

 ור יאאו ת כינוי

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  ובעת לבנייןקה

ת  מספר דירו

 ומהבק
 הערות סוג השימוש 

: קומת הכניסה  1בניין 

 לבניין

  הקומ: 2,3,4בניינים 

 ונהתחת

 ע ק: קר1בבניין 

 -2 :2ן בבניי

 -3: 3בבניין 

 -4: 4בבניין 

--- 

קומתית  -מגוריםל  :1בניין   ,  מבואה 

חדר רווחת  ל  ר דח  ,מדרגות   מעלית, 

 מחסנים, חדר אשפה.  הדיירים, 

דר  מעלית, ח  קומתית,מבואת   -חרמס 

שטחים למסחר )בחלל גבוה(,    דרגות,מ

 חדר אשפה. 

,  פרוזדור, חדר חשמל /תקשורת   -כללי 

  לס מפמ )נמוך  (ו חדר שנאים )טרפ

  מתקנים ומערכות טכניותהקרקע(, פירים, 

שת  דרי לפי  )למגורים ו/או למסחר(

   .ת ו שוינים והרהמתכנ

,  מבואה קומתית, מעלית  :2,3,4 ניםבניי

ערכות  ם וממתקני פירים,  חדר מדרגות, 

לפי דרישת    )למגורים ו/או למסחר( יותטכנ 

 המתכננים והרשויות. 

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

 חשמל למפוחים,  מחסנים, חדר  עברים,מ

למגורים  ) מתקנים ומערכות טכניות פירים, 

רישת המתכננים  ד יפל   למסחר(  ו/או 

 והרשויות. 

 

נים  פי של המתק מיקומם הסו

השונות יקבע  מות והמערכות בקו 

 החלטת המתכננים. לפי 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

  ם י גם בניין/ים סמוכבבניין ישרתו 

בבניין/ים סמוכים   מווקימו/או  

 וישרתו הבניין. 

 

 

 

 

 

 

 

 גזם. , משטח  צובר גז  בפיתוח:

 

 

 

 התחתונ הקומ

 -1: 2ן יי נבב

 -2: 3בבניין 

 -3: 4בבניין 

 -4: 5ניין בב

 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   ת,לי מע  , קומתיתמבואה : 5בניין 

מתקנים ומערכות  מחסן, פירים, ,ת ו גמדר

שת  דרי  לפי  )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 ים והרשויות. המתכננ 

חניות, חניות אופנועים, מיסעות,   כללי:

  , פירים, מתקניםמעברים, מחסנים

   )למגורים ו/או למסחר( יות נ טכות ערכמו 

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

  ניסהקומת הכ  :2בניין 

 ייןלבנ

ה  קומ: 3,4,5ם ינייבנ

 תחתונה

 : קרקע 2בבניין 

 -1: 3בבניין 

 -2: 4בבניין 

 -3: 5 יין בבנ

 2: 3,4בבניינים 

 1: 5בבניין 

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים :2בניין 

  פרוזדורים, ת, קומתי   האגבוה(, מבובחלל 

חדר לרווחת   מעלית, חדר מדרגות,

דר  ים, חמחסנ  חדר עגלות, הדיירים, 

   .( הגבו )בחלל  אשפה

  שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר -מסחר

 אשפה )בחלל גבוה(. 

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

)למגורים   מתקנים ומערכות טכניותפירים, 

ים  ננ לפי דרישת המתכ (ו/או למסחר

   ת. יו שו והר

  מבואה קומתית, , מגורים : 3,4בניינים 

מתקנים   פירים,מדרגות,  לית, חדר מע 

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

 ים והרשויות. לפי דרישת המתכננ
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 ור יאאו ת כינוי

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  ובעת לבנייןקה

ת  מספר דירו

 ומהבק
 הערות סוג השימוש 

  ,מבואה קומתית  גן(,) ים מגור: 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,  רגמדלית, חדר ע מ ,פרוזדורים 

 . םי סנחמ

מאגר מים וחדר משאבות )בחלל   כללי:

  ים, וה(, חדר חשמל למפוחים, פיר גב

)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

  -י מבואת כניסה )לוב -מגורים :3בניין 

  זדורים,רו פ ת, קומתי   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(. 

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

)למגורים   ים ומערכות טכניותקנתמם, ירי פ

לפי דרישת המתכננים   חר(ו/או למס 

   ת. שויו והר

  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(

  ת רכות טכניו מע ו  פירים, מתקנים  כללי:

לפי דרישת    ו למסחר(א /ו רים )למגו 

 ות. המתכננים והרשוי

  : קומת הכניסה4בניין 

 ייןלבנ

 קומה תחתונה : 5בניין 

 : קרקע 4בבניין 

 -1: 5בבניין 
 1: 5בבניין 

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

  פרוזדורים, קומתית,   גבוה(, מבואהבחלל 

חת  חדר לרוו  מעלית, חדר מדרגות,

נים, חדר  ס חמ ות,חדר עגל ם, הדיירי 

   .)בחלל גבוה(  אשפה

ר  ים למסחר )בחלל גבוה(, חדטחש -מסחר

 פה )בחלל גבוה(. אש 

חדר חשמל /תקשורת )בחלל גבוה(,   -כללי 

  )למגורים טכניות  מתקנים ומערכותפירים, 

לפי דרישת המתכננים   ר(סחאו למ/ו 

   והרשויות. 

לית,  מע  מבואה קומתית,, מגורים : 5בניין 

תקשורת,  /  ל משר חחד , גותמדרחדר 

)למגורים   ותמתקנים ומערכות טכני פירים, 

תכננים  רישת המדפי ל   ו/או למסחר(

 והרשויות. 

: קומת הכניסה  5בניין 

 לבניין
 1: 5ין בבני  : קרקע 5בבניין 

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים  :5בניין 

  פרוזדורים, קומתית,   גבוה(, מבואהבחלל 

  וחת לרו  חדר מדרגות, מעלית, חדר

מחסנים, חדר   חדר עגלות, ם, י ר י י הד

בוה(, מרפסת שמש  ל גבחל) אשפה

   משותפת.



 
 

 

                       _________ __                                           ________ ____ 
 כר מו חתימת ה                                                            חתימת הקונה           

 

 , ג' ב'  א', פחים נס

 32  מתוך  8 'עמ 02.11.2021תאריך: /    10משהב"ש מהדורה  - כןתמשל מפרט מכר /  ין מורשתמודיע  נתיב   /  תיב פרויקטים בע"מגר נש.    /  בניההמסד לאיכות 

 

 ור יאאו ת כינוי

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  ובעת לבנייןקה

ת  מספר דירו

 ומהבק
 הערות סוג השימוש 

שטחים    מעלית, חדר מדרגות, -חרמס 

למסחר )בחלל גבוה(, חדר אשפה )בחלל  

 גבוה(.  

  טכניות  ת ומערכו   םמתקניפירים,   -לי כל

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

   המתכננים והרשויות.

 

 :1ן בבניי

 ו תיאור כינוי א

 המקו

ומות מתחת/מעל  ק

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  לבניין בעתהקו

מספר דירות  

 הבקומ
 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

  רחלמס שטחים   דרגות,חדר מ מעלית,

 בחלל גבוה(.  )

  יות ערכות טכנ מתקנים ומפירים,   -כללי 

לפי דרישת   חר(למס   )למגורים ו/או 

 המתכננים והרשויות. 

חלק מהקומה החלל הגבוה מקומת  

 הקרקע. 

 1 2 רים מגו קומת

, חדר  מעליתמתית, קו ה , מבואםימגור

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

ת  דריש פי ל או למסחר(/)למגורים ו

 נים והרשויות. נכתמה

--- 

 3-6 ת מגורים וקומ
2 

 )בכל קומה( 

, חדר  מעליתמתית, ה קו מגורים, מבוא

  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, 

  ניותטכ   תרכו ומע  נים מתק , פירים, מדרגות 

  לפי דרישת )למגורים ו/או למסחר(

   והרשויות.המתכננים  

--- 

 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()
--- --- 

מערכות סולאריות, מתקנים   , תו רג דמחדר 

יות )משותפות/ פרטיות  ומערכות טכנ 

מסחר(, לפי דרישת  או ל/ ים ו למגור 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

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

 . )הראשי(  הגג העליון במניין הקומות לא נכלל  9 סך הכל קומות בבניין
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 :2 ן ייבבנ

 כינוי או תיאור 

 קומה

  תחת/מעלקומות מ

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  בנייןעת להקוב

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 2 1 מסחר /מגורים קומת

,  עליתמ, ורפרוזד   ,ת , מבואה קומתי ריםמגו 

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

שת  לפי דרי סחר()למגורים ו/או למ טכניות

 שויות. והרם  ני המתכנ

  חלק מהקומה החלל הגבוה מקומת 

 הקרקע. 

 2-4 ת מגורים וקומ
4 

 קומה(  כל)ב

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

  ומערכותמתקנים , פירים, חדר מדרגות

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

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 5 קומת מגורים 

,  ליתמע  ר, דו פרוזית,  ה קומת, מבואמגורים

רכות  מתקנים ומע , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   ר(למסח)למגורים ו/או   תטכניו

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
6 1 

חדר  , מעלית ,ת , מבואה קומתי ריםמגו 

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

  דרישתלפי  )למגורים ו/או למסחר(

 ת. יו ו ים והרש המתכננ 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ים  מתקנ, מערכות סולאריות, גותמדרחדר 

  כניות )משותפות/ פרטיותמערכות ט ו 

(, לפי דרישת  למגורים ו/או למסחר

 רשויות. המתכננים וה

--- 

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

 )הראשי(.  קומות לא נכלל הגג העליוןן ה יי נמב 9 נייןקומות בב הכל סך 

 

 :3בבניין 

 כינוי או תיאור 

 הקומ

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,  

כות  מתקנים ומער , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   ורים ו/או למסחר(למג ) ותטכני 

 ם והרשויות. המתכנני 

בוה מקומת  ל הגחלק מהקומה החל

 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

 ם והרשויות. המתכנני 

--- 

 3 5 ם וריגמת קומ

,  יתר, מעלפרוזדו מגורים, מבואה קומתית,  

קנים ומערכות  תמם, , פירי חדר מדרגות

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 נה וילמגורים עקומת 

 האוז(נט)פ
6 1 

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  תכניומערכות טמתקנים ו , פירים, מדרגות 

לפי דרישת   למסחר(  או /ו ים )למגור

 ת. המתכננים והרשויו 

--- 

 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 

--- 



 
 

 

                       _________ __                                           ________ ____ 
 כר מו חתימת ה                                                            חתימת הקונה           

 

 , ג' ב'  א', פחים נס

 32  מתוך  10 'עמ 02.11.2021תאריך: /    10משהב"ש מהדורה  - כןתמשל מפרט מכר /  ין מורשתמודיע  נתיב   /  תיב פרויקטים בע"מגר נש.    /  בניההמסד לאיכות 

 

 כינוי או תיאור 

 הקומ

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש הש סוג

 ו רק קומות הכוללות דירות למגורים. כלל נ  ותהקומ  יין במנ 8 מגורים סך הכל קומות ל

 )הראשי(.  ת לא נכלל הגג העליוןהקומו  ין ני במ 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 /מגורים קומת

,  פרוזדור, מעליתתית,  קומ ה ואים, מב ורמג

מתקנים ומערכות  ם, ירי , פ חדר מדרגות

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

 המתכננים והרשויות. 

מת  חלק מהקומה החלל הגבוה מקו 

 הקרקע. 

 2-4 רים וגמקומת 
4 

 )בכל קומה( 

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

  ומערכותמתקנים  רים, , פי חדר מדרגות

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( ותני טכ

 . כננים והרשויות המת

--- 

 3 5 ים מגורקומת 

,  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 

 אוז()פנטה
6 1 

, חדר  מעליתית, ומתק אה , מבו ריםמגו 

  מערכות טכניותים ו מתקנ, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   ו למסחר(ו/א  )למגורים 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  םניתק ות, מיראות, מערכות סול רג מדחדר 

ניות )משותפות/ פרטיות  ומערכות טכ

  למגורים ו/או למסחר(, לפי דרישת

 רשויות. המתכננים וה

--- 

 למגורים. רות ות הכוללות די נכללו רק קומ  במניין הקומות 9 הכל קומות למגורים  סך

 . )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

רות  מספר די

 מהבקו
 ותרעה השימוש ג סו

 1 1 מסחר /מגורים קומת

, חדר  מעליתה קומתית, מגורים, מבוא

  מתקנים ומערכות טכניותם, ירי , פת מדרגו 

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  מעלית מגורים, מבואה קומתית,

  מתקנים ומערכות טכניותם, רי פי ,  מדרגות 

לפי דרישת   ו למסחר()למגורים ו/א 

 רשויות. ם וההמתכנני 

--- 

 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

רות  מספר די

 מהבקו
 ותרעה השימוש ג סו

 ה עליונ מגוריםקומת 

 (האוז)פנט
5 1 

, חדר  מעליתם, מבואה קומתית, יורמג

  ניותמתקנים ומערכות טכ , פירים, מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ולאריות, מתקנים  ס ת מערכו , תמדרגו חדר 

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות  

ת  ר(, לפי דריש למגורים ו/או למסח

 ויות. הרש ו   יםהמתכננ 

--- 

 כוללות דירות למגורים. ות הבמניין הקומות נכללו רק קומ 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)

 ניה  והב כנוןלבניין ]כהגדרתה בתקנות הת ין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעתלציש י לבניין, אחת כניסהמ ריותבמקרה 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    

ממפלס מרתף  ורה מק  5. בבניין 2ע עד למפלס קומה מקורה ממפלס קומת הקרק 1חר. בבניין למס, יש: נוספיםחדרי מדרגות 

 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  

   . חנותת 11: 4בבניין 

 .אין :)*(שבתפיקוד  מנגנון ; 8 :5-2ם . בבנייני6: 1בבניין : תמעלי כל לים וסענ 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  ע ע"י בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבית לע מבהכוונה  מובהר כי –" "מעלית שבת    )*(                       

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

 

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

 

 , הילילוב רגשב: מתועשת והשיטת הבני ; השלד לפי תכניות מהנדס :שלד הבניין           2.1

 ;  השלד : לפי חישובי מהנדסעובי  .םם/טרומיימאלמנטים מתועשי זויןו/או בטון מ בטון מזוין :מרחו : ת קומת קרקערצפה ותקר         2.2

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

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

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

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

   .השלד לפי חישובי מהנדס: עובי . ,ון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטוןבט :רמ ו ח :בניין גגות ה         2.4

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

או בלוק   ון,בטי ות, בלוקד הפונה לדיר בדופן פנימית של קיר החוץ ובצ באם מכלול מתועש, . ועשת בשילוב רגילה תמ :חוץ  תו רקי  2.5

 :  1045 י מס'ראלשי  לפי תקן :בידוד תרמי . נדסהמה 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

 בהיתר הבניה.  איםתנ ה לפי הכל .לאכותיתבן מאו או/  אבן טבעית: עיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1

   ם;אחרימשולב עם חיפויים  (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

 

 ולב, לפי ש מ אוו/  איטונג(כגון )ק תאי או בלוו/או בלוקי בטון  מזוין ו/  : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 .  1חלק  1004על פי ת"י  בידוד האקוסטי הנדרש  ור ה רה יעניקו את שיע עץ ובכל מק השלד והיו   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 כל )ב ראשי  ותרג מדחדר  2.8

הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות   ;מהנדסשובי ה חיי לפ עובי:ולב. או בנוי או מש: בטון מזוין חומר: קירות מעטפת 2.8.1  

 ין.והמעלית יבוצע על פי הוראות כל ד

"  וקיר  תקן"תו בעל  ,לתקרה חיפוי בשיפולים )פנלים( כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי עד: חומר: םני רות פקי  גימור 2.8.2 

 טעם מכון התקנים. מ

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

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

ספסים כנגד מחו יניים )פודסטים( ופסיםחי הבומשט שיפולים תואמים לאורך המדרגות לותבעו לוונטים,התקנים הר

 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 קומתיתמבואה )לובי(  2.9

או גרניט פורצלן,  ת אבן נסורה או קרמיקהדוגמ היו בחיפוי קשיח, ות פנים י גימור קיר: חומר: מבואה קומתית פניםות ירק גימור 

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

 תקרה זו(.  ה של תקרה מונמכת לא יבוצע טיח מעל מקר)ב "רוקתקן י ל תו טטי "בעסיד סינ : טיח + חומר: גימור תקרה 

 צלן. ו גרניט פוררה א אבן נסו: ריצוף 

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

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

   אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(.בע וצח יבוצע טיהקשיח 

 או תקרה דקורטיבית.  ו/או תקרת משנה ליסיד )"בעל תו תקן ירוק"(,דוגמת פוטטי סינ  סיד: טיח + חומר: תקרה גימור

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

 .  החלקהעת נילמ הישראלי 

, בחזית 816לות חזית אלומיניום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י ו בעויהירקע ליד דלת הכניסה לבניין  תיבות דואר ימוקמו בקומת הק

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

 " מטעם מכוןעל "תו תקן ירוקבסיד סינטטי , בצבוע פנים או בבטון ח יט  :הי ירות חנגימור ק: ורהעבודות גמר חניה מק 2.11

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

 ה.לטת החברבת, לפי החתלמש או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף  רצפת גימור: מקורה יהחנת ר רצפומי ג 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 חדר עגלות וכדומה.  ירים,הדי חדר לרווחת (,יוים )ככל שיהחדר/ים טכני  

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

סינטטי. כל הצבעים,  בטון צבוע בצבע   –. בחדרים טכניים ולבש מו ו/א  משנהו/או תקרת  יבצבע סינטטצבוע טיח  -אופניים/עגלות 

 עם מכון התקנים. ן ירוק" מטו תקבעל "ת 

 . בלואו משאו פורצלן  : אריחי קרמיקה או טראצוגימור רצפה              

 דין. ל כ אם לדרישותעבודות גמר של הרצפה והקירות יעשה בקרמיקה )גרניט פורצלן(, בהת אשפה:ר חד 
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  :תו רעה

 התקנים הישראלי. כון תו תקן ירוק" מטעם מבעלי " כל צבעי תקרות וקירות פנים יהיו  . 1

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

 

 יר שמן. על ידי מערכת אינטרקום ומחז לית הנשלטתשמפתיחה ח לתם מזוגגת, בעדלת אלומיניו: יש, ן בנייכל לדלת כניסה  2.13

(,  הינר הבהרשויות והיתלפי דרישות  אלומיניום מזוגגאו   עפ"י תכנית )מתכת .1בבניין  : ישין יספת לבנו נ, הדלת כניסה/ יציא   

   לחצר/חניה חיצונית. אה/כניסהיציב 

 ל מחזיר שמן. : דלתות אש, כולדלתות חדר מדרגות 2.14

 .האדריכל תכנוןלפי כמות, ו מרחו ,תאור :רים לשימוש משותףדלתות וחלונות חד  .דלתות פח :ים טכנייםדרדלתות ח  

  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

 מתוך הדירה   דר המדרגות ולחצן ה בחנגנון שבת לתאורת לילה קבועלחצן הדלקת אור בכל קומה, ומורים יהיו מג בבניין ה                 

   .להדלקת  אור בחדר המדרגות                 

  כל.ריהאד חירתב (  בגוון לפיהחיצוני בלבד 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  וברחוי נות החשמל של כל המחסניםזה :דירתייםתאורה במחסנים      2.18

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

   הבניין/ים לפישל  משותף של הרכוש הל רכת החשממעהזנה מ : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה ו חיבור חשמל     2.19

ך וישרתו גם הבניין, אך ימוקמו בבניין הסמוך ו/או ימוקמו בבניין הסמומשותפות אשר ישרתו  רכותהחשמל )יתכנו מען מהנדס כנות  

 השונות(.  לאישור הרשויות ף ופ, בכןי יהבנ 

 

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

 

 רה*: די גובה ה 3.1 

 '.מ 2.50-לא פחות מ :ית התקרהגובה הדירה מפני הריצוף עד תחת    

 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(  

 

 ה גובה הדירה בשטח המינימלי קומיות ותקרות משנה. בכל מקר, הנמכות מותות, בליטרכות, מעחת קורלמעט תהערה: * 

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

 

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

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

 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) גמר קירות ותקרות
 (4)יחי חיפוית ארומידו

 )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 בהמשךראה פרוט  אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ר חדר דיו 
 בלוקי בטון בטון,

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

 בח ט מ 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 

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

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

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

 וכל ת א נ י פ 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 . משךת בהראה פרוט בהערו  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)יחי חיפוית ארומידו

 )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

 צה הורים רח   חדר 
 )מקלחת( 

 בלוקי בטון ,ון בט
 (1) 

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

 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) 
 . משךבהרות וט בהעראה פר אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 א לפי הוראות הג"
 . פרוט בהערות בהמשךה רא ן אי ( 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  

 ים. עם מכון התקנ"תו תקן ירוק" מט 
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . בהמשך  ט בהערותרו ראה פ 

 מרפסת שרות 
 קי בטון  בלו  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 

 בהמשך.  ט בהערותפרו   ה גםרא

 כביסה ור  ת ס מ 
 בטוןבלוקי  בטון,

 (1) 
 3.4ראה סעיף  אין  אין ( 2) ראה

 רתי  י ד   סן מח 
 ( 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

 
 

 לטבלה:  והבהרותרות עה
 

כאלה, ניתן   שיהיוככל  -ה למחצ שים/מתועשיםות מתועקיר  בלוק תאי )בדופן פנים שלון/בטון/בלוקי בטקירות חוץ:  :ותחומר קיר  ( 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. י י/בלוקתא ן טו בטון/בלוקי בטון/בלוקי ב )חלוקה פנימית(: יהיו מ: פניםירות ה. קם(ייני מגוריד תרמי של בנבידו

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

 : לבן. גוון  העורף.קוד הנחיות פ פיבממ"ד ל .םנים הרלוונטיודרישות התק  תכנון המהנדסלפי   + צבע אקרילי: טיח גמר קירות ( 2)

 קירות אלו יעשו מלוחות גבס. ים שלת הפנעטפכן שמ ת למחצה, יתו מתועששת אוץ יבוצעו בשיטה מתוערות הח באם קי

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

 .  אקריליי(: צבע חיפוא )בתחום לל רחצהדרי בחת גמר קירו 

 . לי הישראקנים הת מכון  ק" מטעםרו י  קן בעלי "תו תקירות פנים יהיו כל צבעי התקרות ו 

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

, גרניט שיש   ו, אצ ר ט למפורט להלן: אריחים מסוג   קים שבהם יבחר המוכר, ובהתאם ו הספ ר ו/אוכ ת שיציג המ כמה אפשרויו   הקונה  מתוך 

  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 אלו.  פחותה מהנדרש לחדרים לא תהיה  ת ההחלקה יע דרגת מנת.  וספ פית אחת נ במידה חלו וכן  .  ס"מ   45/45,  ס"מ 

   ת.רפסוומה חצחדרי ר

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

חות שאחת פל דוגמאות/גוונים    3  -ל ריצוף ו סדרות ש   4  ירה מבין בחל   סוג קרמיקה , אריחים מ R-11וברצפת תא מקלחת R-10   להחלקה 

 לקה ההח מניעת  דרגת    . לפי האמור לעיל   יחים ייקבעו מתוך הסדרות והדוגמאות המוצגות לדייר ת הארמידו   לי. טר ני -ר  י גוון בהמהן היא ב 

   שיבחר על ידה.   או הספק, ה  שתציג החבר מידה,  / גוון / דוגמא 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   4ין  מב  ש ת הרוכ רלבחי א'.  סוג   :ת שמשריצוף במרפס -

  תובדרג קוז,רת שיפועי ניהמתאימים בגודלם ליציאריחים במידות אחרות נוספות )דמוי מלבנים(, או גם  לפחות, "מ ס   33/33במידות  

)במקומות   הספק, שיבחר על ידה.  ה או חברג ה י ר שתצבח ממתעשה    רוכש רת ה בחי   ההחלקה שאינה פחותה לריצוף חשוף לגשם.

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

-ניטרלי. במידות כ  –בהיר  א בגוון ן הי ת מהשאח ונים ת/גודוגמאו  3ת  חון לפ מבי  ת הרוכש . לבחיר-א'. קרמיקה   ג ו ס :חצהר י ר בחד 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(.ל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע אקע מ מ'. 1.50ה ד גוברותים עחיפוי בחדר שיהדלת. 

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

פות והנקזים  רצות, ההקיר ירות.לגמר הקלצנרת גלויה תבוצע סיגרה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה  .רהחיר הדיבמ

 למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.  םרלוונטייים ההתקנ דרישות  דין ולפיראות כל הוו לפי ים רטובים יאטמבאזור

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

בגובה  ספק, שיבחר על ידה. ברה או הג הח שתצי דה, גוון/מי / ת מדוגמא אחתעשה מ . בחירת הרוכש  ס"מ   30/60-"מ או כ ס   25/33-ות כ במיד

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: טובחיפוי  הריצוף(. מעל ה מ' מעל    1.50גובה  )   הרצפה ועד   הקרמי החיפוי  הסף העליון של  

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

 

  רות:עה

   נתן האפשרות לבחורתיולא  ק אחדשל ספממבחר  למניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך ורק –בחירת הרוכש/דייר 

 ברה. י החו ע"נבחרם מאלו ששונים, גם מספקי 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 

 ים למניעת מעבר מים  טנ וולתקנים הרדרישות הין ולפי ד אות כלייאטמו לפי הור ם באזורים רטובים זיוהנק  רצפותות, ההקיר – איטום

 / 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(ר/גובה מס" 20גובה המותר בתקנות )עד  עד ה()מדרג מךונמ/גבהמו ףן סיתכגג, /ביציאה למרפסות שמש

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

 . קירותגמר הה זהה ליבוצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיק 

   ס"מ, לפי החלטת החברה.   60  -רכם פחות מ ת קמורות שאו פינו באם יש    , PVCאו    לומיניום א   פרופיל יבוצעו פינות מ   –ות בחיפוי  ל פינ פי פרו 

 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  חיםאו הארי  לוחותן הגוו, כן ומכ. רקםגידים והבדלי גוון ומ בו נימים, ותם להי עלולי בעי, ט מרחו  היא

 . 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 בדירריע"ג ה ,רקה ע"י החברהוצע ליטוש ו/או הביבי לא דגש כפק יות סמניעל - ליטוש/הברקה

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

  האדריכל.

ם  וריואז רכותמעונות לארון מטבח, אר זיתות מחופים, בגבוחירות ולי קעט בשלמ חות, ס"מ לפ 7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף   –שיפולים 

 יפולים, ללא קיטום פינות )גרונג(.שווי  יים. חיפ טכנ

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

 

 חר מסמך אב או  כר זהבמפרט מ ה,ך בטבל רק באם צויין כעיל יותקנו בפועל ל הערותסות בהתייחיהם יש )מובהר כי ציוד ומתקנים לגב 

 ורף להסכם הרכישה(.צש

 

 ארונות: 3.3

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

 .יםדיח כלהצתה(, הכנה למשול ונקודת חשמל לביגז ל נקודתפתח, )כולל:  הכנה לכיריים מובנות

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

 סף מעל  לפחותס"מ   90 -ה כס"מ לפחות. גובה סף עליון של משטח העבודה יהי  60-כ חזית הדלתות, יהיה ללכוהארון, 

 ארון. למניעת רטיבות של תחתית המים יד לחיפוי עמס"מ וב 10  -של כ בהל( בגורון הגבהה )סוקהרצפה. בתחתית הא



 
 

 

                       _________ __                                           ________ ____ 
 כר מו חתימת ה                                                            חתימת הקונה           

 

 , ג' ב'  א', פחים נס

 32  מתוך  16 'עמ 02.11.2021תאריך: /    10משהב"ש מהדורה  - כןתמשל מפרט מכר /  ין מורשתמודיע  נתיב   /  תיב פרויקטים בע"מגר נש.    /  בניההמסד לאיכות 

 

 תקנו "פתרונות פינה". ו. ביחידות הפינה של הארון יומקעוו ולכל כל גובהת, לס"מ לפחו 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב 

  "יגו עלי( שיוצטרהיר ני ואחד בן לבם אחד גוונים לפחות )מה 5מתוך  ת הרוכשיר. לבחקהיי מפור: ני חיצו  ציפוי : 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'ספח ה נרא :התחתון מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח   

     

מאבן   ס"מ 2-לא פחות מ וביבע השטח עבודמהקונה  לבחירת :ור: תיאו לכל אורכ רון מטבח תחתון דה מעל אבו משטח ע

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

קנט   קןיות  טחשל כיור. בהיקף המש להתקנה שטוחהם  המשטח יותאקפם. בכל הי ס"מ ביחס לחזית הארונות 2בהבלטה של 

  ככל עם עיבוד בחזית המשטח י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשא יקבע ע"י המוכר )הקונה רו  ודיב שאופן ע מוגבה וןליע

 . קף המשטחבכל הי יםמ כולל אף הנדרש 

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

  3ה הקונפני ר תציג בברה/המוכידו. בח עלבחר/ו המוכר ו/או הספק/ים שי יוצגו ע"יש דוגמאות וןמגו ך ונה מתולבחירת הק  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 להמירומעלה, ים דרח 4.5ות יר בדפי ח הספצימסיבות של תכנון המטבהערה: 

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

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

 אורכו. ת מדף אחד אחד לכלחוול לפן יכלהארו  לפחות. ס"מ 30ס"מ לפחות ועומקו  75גובהו של הארון העליון 

 

  ללס"מ לפחות. הכו  80 מידות:ב ,תלוי או מונחעץ סנדוויץ' או טרספה, תחתון  ארון י(,)כלל  רחצה דרבח(: יין אחרים )צת ארונו  3.3.3

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

לפי החלטת   גוון: ון.האר  לפי יצרןמין ו מלו/א  קהאירמפו: מי פני ציפוי החברה.  החלטת י חר לפא או קהאיפורמ צוני:פוי חיי צ

 החברה.

  ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון 

 

               :הערות

 םפעמיי  בתושמחשקיימת כל הקיר )פינה כ ה לאורך . המדידךמטר אור 5-כמטבח ארונות  כללית של אורך תידמד ( 1) 

באורך   המשולבים בתוך הארונות יכללו  קרר()למעט מ ו"בנור, כיריים וכיהמיועדים למדיח, ת (. חלליםבאורך הארון 

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

ונות המטבח  כן ובקיר שבגב אר יתון כי בחשבקחת הקונה ל עצמי, עלצוע מטבח וביארונות הוי עבור במקרה של זיכ ( 2)

 לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.לאפשר גישה יש  שותפים.ים מי גישה לקולטן//קיימים פתח

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

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

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

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

 . ת הרוכשא
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 ה: יסכבלתליית  מיתקנים 3.4

 הכביסה.יית תקן תל ה למו תהיה גישה ישירפתח בקיר חוץ אשר ממנ              

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

 . טר סה"כמ 8 -רך של לא פחות מאוב לי כביסהכולל חב ס"מ 120ימלי של ורך מינ אבמתרומם או מתקן  , ס"מ 160 

 .מרפסת/בחצר ערךווה מתקן שתקן אפשר שיו :גג/הגן לדירות  

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

 ם יהיו  ס"מ. החבלי 160אלי של ביסה באורך מינימכ חבלי 5חות ל לפקן יכלותיר. המבע לקומקו  ציבן יהיה יהמתק נה.המב 

      וניתנים למתיחה. UVת נלקרי מידים ם, עאיכותיי 

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

 ומקבוע.ציב יהמתקן יהיה  ולוונת. ממתכת מג 

 . 5100ות ת"י . הכל לפי דרישו/או משולבאלומיניום ה: יסמסתור כב 

י  ת פריטיתכן ויותקן גם יחידת העיבוי של המזגן/ים, במקרה זה עלולה להיווצר הפרעה לתלייהכביסה  תורמס חלל : בההער

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

 

   )מידות בס"מ(  הונות ותריסים בדירחל תות, מת דלרשי  – 3מס'  טבלה 3.5

ים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברים  ים, במידות הפתחהפתחיים במיקום ו שינו יתכנ: רהעה 

  פות בהמשך.ערות נוסאה גם הוהבניה. רת התכנון יפחת מהנדרש בתקנו נות לא ושטח החלו החופשיים בדלתות  

 

 יםיסתר חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

עץ ) מרחו
מיניום/  אלו

 ר( אח  /מתכת

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ נגרר/

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב(  )גובה/ 

חומר )עץ 
ם/  אלומיניו

 אחר( מתכת/  

סוג פתיחה  
  / כע"כ/)ציר

 ס/אחר( כי / רר נג 

ת  כמות ומיד
  חהפת

 גובה/ רוחב( )

  /חומר )עץ 
ומיניום/  לא
 כת/ אחר( מת

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

  /נגרר כ.ע.כ/
 כיס/חשמלי/אחר( 

 ה כניס

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 כ נגרר כ.ע.  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור

 יחשמל  גלילה 
 יבוי ידניגל כול

250/225 --- 250/225 

 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

2 

 כ.ע.כ   ררנג ג אלומ' מזוג 

2 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 גלילה ידני

80/210 120/115 120/115 

 ר שינה חד

1 

 יר רגילה צ ץע 

1 

 כ.ע.כ   ררנג ג מזוג אלומ' 

1 

 אלומ' 
 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"
.  )רגילה(ציר 
 יחה חוץ פת

1 

 אלומ' מזוגג 
 כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  ' אלומ ' לומא

70/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  סים, הנגררת/יםשתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסי כנף אחת או  

          חיות הג"א. הנלפי ה או ציר רגיל  יס. לכ
--- --- 
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 יםיסתר חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

עץ ) מרחו
מיניום/  אלו

 ר( אח  /מתכת

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ נגרר/

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב(  )גובה/ 

חומר )עץ 
ם/  אלומיניו

 אחר( מתכת/  

סוג פתיחה  
  / כע"כ/)ציר

 ס/אחר( כי / רר נג 

ת  כמות ומיד
  חהפת

 גובה/ רוחב( )

  /חומר )עץ 
ומיניום/  לא
 כת/ אחר( מת

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

  /נגרר כ.ע.כ/
 כיס/חשמלי/אחר( 

רחצה   ח.
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 יפ( )ק

--- 

--- --- --- 

70/210 60/90 --- 

  החצ. רח
 כללי

1 
 + עץ 

 אור  -הר/צו צו 
 לה ציר רגי 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

סת  מרפ
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 נגרר כ.ע.כ   ג אלומ' מזוג 

--- 

--- --- --- 

80/210 175/115 --- 

ירתי  ד   מחסן 
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

 ח פ/עץ 1
ת  ט החללפי 

 רההחב
 גילה ר ר צי 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80-90/200 --- --- 

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 כם הרכישה(.ף להסבטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצור  צוין באם  בפועל רקהקיים )

נט פולימרי בתחתית  קנת קהת ללום ויכות למי מיד נה עיי ות תה ובפתיחת ציר רגילה. הדלת 23אלי מס' דלת עץ לבודה בהתאם לתקן ישר = עץ  דלת .א

= סוג ילהרג ירצ,  הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  סוג פרופיל:ום, י= אלומינ אלומ'  ' בהמשך(. ס"מ לפחות )ראה פרוט יתר בסעיף י  7גובה הדלת ב

גומחה )כיס( בקיר,  לתוך או/ף ועל כננגררת נף = כ .כר כ.עניגר= רגילה+ משתפלת,  קיפ()דרייוי סב נט= פתיחה משתפלת )נטוי(, קיפ פתיחה, 

כולל אטם גומי  וקצף יס עשויים פח אלומיניום במילוי פוליאוריתן מהתר ייהיו שלבהזזה  י גלילה או: בתריס תריסים ,= כנף בתנועה אנכיתטינה גיליו 

מ' יורכב ארגז תריס  2.5ל מע וחבים ברובפתח יורדר דבחצרן. תאם למידות הפתח והוראות הייהיה בה בין השלבים לאטימה מוגברת. עובי הפח

   .ס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמליתרי =גלילה  . ה ידנינגנון פתיחה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומ גליל

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

 תות/הדל"כ ם לסהה תתאידירית בללובלבד שהכמות הכ בטבלהחד מחדרים של א ראובתימשותפים לשני חדרים יכולות להופיע  ,תות/חלונותלד .ב

 . זוג האווירת מיכפקוד מערכנה לתס"מ כה  3ד  תכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עחלונות המצוינות בטבלה. י

ות וחהמורכבים משני ל, פי דרישות התקןל טיחותירגיל/ב( Double Glazingכפול ) גוג שקוף זי יניום עםמאלומ ,)למעט ממ"ד(חלונות/ ווטרינות  .ג

הם יהיו בעלי תו  כיבירחלונות וה. ון(חר לפי תכנאו א מ"מ 6עם מרווח אויר בעובי של חות, לפמ"מ  4 )זיגוג בעובי הםביני  ויראו  מרווחית עם כוכז

ידי   על תקנויומנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות   מובנות, צירים, גלגלים, ידיות ,EPDMאטמי גומי  רגלי זיגוג,לם: סתקן ואביזרים מקוריים, ובכל

 לכל במסילות. אין :תותשר .העורף פקוד לפי הנחיות , נגרר פלדהכנף סוג אלומיניום מזוגג עם יהיה חלון מבממ"ד  היצרן.מטעם שה מורתקין מ

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

ת גם טבחים הפונים למרפסת שירוות במלרבץ, ר החולאווי  שיררור יוללא אובחדרים סניטריים ובמטבחים שירות,   בחדרי -אוורור לאוויר החוץ  .ד

 ני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסוי. ר מכריד במאוור מצו צינו  יבוצע אם איננה סגורה בתריס ו/או בחלון,  

ע ג קבו יגובז ולביםם המש יפתחיתכן  יניום.יועץ האלומ ו/או ן האדריכלפ"י תכנוסוג פרופיל, גוון, ע .עשויים אלומיניום ת והתריסיםחלונו מסגרות ה .ה

 .ו קירות מסךמחסום, ו/אהמשמש כמעקה/

 מובנות, מנגנוני פתיחה   גלים, ידיותם, גל, ציריEPDMובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי  יים,רזרים מקוואבי בעלי תו תקןיהיו החלונות ורכיביהם    

   ;צרןיה מטעםמורשה  מתקין ידי על ותקנוי  חלונותונעילה. ה   

 יכל. האדר בחירת שקופה או עמומה )"חלב"( עפ"ית בטיחותי זכוכית תותקן  ת(,חלונו יש אם )ב צהרח י רדבח .ו 

 . כיבוי אש   ודרישות   אדריכל ה   ן תכנו או רפפות קבועות, לפי  / ו   ו סבכה בדלת י ו/א ו/או אוורור מכנ ( יעשה באמצעות חלון  כש מחסן שנר   ככל )   המחסן אוורור   .ז 

  ערכותמ, (לסקופיתט)פנורמית/ עינית הצצהי נוסף, סגר בטחון פנימ   5044ראל קן ישלת אמתתו ח,רב ברי ן(ביטחולת פלדה )ד. ניסהדלת כ .ח

מ"מ   1.25בי של נת בעוו שקוף בניה מפלדה מגולומ .ספר דירהלת ומתחתון, מעצור ד מברשת סף  ,נעה ו"רוזטות"דית יר, מגן צילינד צירים, 

 וון לפי בחירת המוכר. מר לג. גנורעה בתאו צבייל י וינהיו בחיפוימשקוף חות. כנף הדלת והלפ
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  אש./בטחוןניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות , בכשות הכבאותהנחיות רלפי  .חירת החברהבגוון לפי  וניל,   ציפוי ממ"ד דלת .ט

חוזק,   – פקודיט תהיבבכל  וה ערךשו  אורד וי פלקסבולעם מי מודבקים על מסגרתעשויה משתי לוחות כנף הדלת תהיה  פנים: י דלתותמכלול .י

 , עםהמתאים לעמידות במים פוי חיצוני מתועשציו פורמייקה א צבע או  גמר. משקוף הדלת אחר. צירים יותקנו בהתאם לסוג אקוסטיקה, קיים,

  לבע 23 י מס'ישראל תקןתאם לבהת יהיה  לקוף הדמש .צדדים לפחות 3-ת )קנט( מצופה בבהיקף כנף הדל  .ת משני הצדדיםידיות מתכו נעול מ

אמבטיה / מקלחת מנעול סיבובי  דרי בח למים.  היה עמידנתו יוף לאחר התק. המשקאטימה יכולל פסואם לדלת בגמר תשות פולימרי או עץ הלב

  או/ברה וידי החעל וצגו לבן(, שי םאחד מהגוונים לפחות ) 3בחירת הרוכש מתוך ל גוון:   , מזוגג בכנף הדלת.אור-והר/ צוי" וצדמוי "תפוס פנו 

 שיבחר/ו על ידה.  פק/יםהס

  נוסף,ב ., אין לקבוע סורג קבועכלל הדיירים בקומה(את  אמור לשמש  )בחרום יקומת כפתח חילוץ המוכרז   בדירהבממ"ד ובפתח  -וץ פתח חיל .יא

 תיחה.הפ יוןחה וכג הפתיסו לרבותון/תריס, לסוג החים במידות הפתח, חילוץ יתכנו שינוי ז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח בפתח שיוכר

 2 -ף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כס ת. חיצוני רת,נגר/פתחתה, הנת פלדה אטומדלת כניסה למרחב מוגן הינה דל :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

ים  וגלמע וורורפתחי אן  וג וכיום + זיגנ אלומי יים לפתיחה. חלוןכנפ 2ת לכיס ו/או לדה כנף אחת או שתיים, הנגררוירה. חלון פלס הדס"מ מעל מפ

פתח  וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,ת נחיולפי ה )ויר סינון א מערכת התקנת רוק.קאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפחסומים בדיס וטרים שונים,בק

  הרינון, קן הסימת החברהע"י סופק  ש שבאםיודג (.2010מאי  )תקנות הג"א יצרן.ית. מידות המערכת לפי מידות ההפרעה מקומ  רו צתיהאוורור 

שהוסמכו לכך ע"י  פת ע"י הגורמיםנוס ות ואטימותיקת תקינבדיב הרוכש, יחי ע"ירוקו יפלכן י פיקוד העורף, אושרו ע"ונבדקו  והתקנתו   קינתותש

ל פוע צוע בבר הבייג בפועלן הביצוע ימכר לבמכר ו/או במפרט ההמצוין בתוכניות הגש כי בכל מקרה של סתירה בין יעת ספק יודלמנ  .פיקוד העורף 

 העורף.  הנחיות מעודכנות של פיקודתואם ה

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

 מסך ת/ חלונות/ויטרינות/קירותדלתו בנימל של ,םלמיניהים היקפיפרופילים וקופים  משת סמויות וכן  סמויים ו/או מסגרוכגון: מלבנים משלימים 

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

 

 .זו(הערות לאחר טבלה גם )ראה  ים בדירהמתקני תברואה וכלים סניטר – 4טבלה מס'  3.6 

 
 

 מיתקן
 ום מיק

 בח מט
 רים צה הוחדר רח

 קלחת()מ
 כללי חדר רחצה

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

 כיור מטבח 
 כפולה( /בודדת)

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

 --- --- --- --- א'  סוג 

 ₪   זיכוי 
 
 אין

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

 כיור רחצה 

 --- --- משולב בארון  40/50 --- מ( מידות )בס"

 --- --- 3.3.3סעיף אה ר א'  --- סוג 

 אין  --- יכוי ₪  ז
 'ג ראה נספח

 
--- --- 

 ור לנטילת ידיים כי 

 --- --- --- --- --- מידות )בס"מ( 

 --- --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪  

 ( ')בטיפהוארגז ש להאס

 --- --- לפי מידות היצרן  היצרן  לפי מידות --- )בס"מ( מידות 

 --- --- א'  א'  --- סוג 

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

 בח מט
 רים צה הוחדר רח

 קלחת()מ
 כללי חדר רחצה

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

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

 ראה בהמשך 
70/170 

 טיה( )אמב
--- --- 

 --- סוג 
 משופע ריצוף 

 ת(מקלח)
אקרילית  יה אמבט) א'

 ( או פח מצופה אמייל
--- --- 

 --- --- אין --- --- ₪   זיכוי 

  םרי למים ק סוללה
 ר,כיול חמים/

 () ה( )דשטחמהמ

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

 --- --- א'  א'  א'  סוג 

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

  לאמבטיה למים סוללה
 )ו( וחמים קרים

 --- --- דגם
  דרך-רב

 )אינטרפוץ 
 )ו(לה( או סול3דרך   

--- --- 

 --- --- א'  --- --- סוג 

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

מקלחת למים  סוללה ל
 )ו( קרים וחמים

 --- דגם
  דרך-רב

 )אינטרפוץ 
 (ו)להסול ( או3דרך   

--- --- --- 

 --- --- --- א'  --- סוג 

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

 --- יש  --- --- --- ()ט לניקוזה וכביסים מכונת חיבור מ

ליטת פ ווללשר יתחיצונבדופן  4"פתח 
כולל תריס הגנה  ,מייבש כביסהמ  אדים
 קולת סגירה ומש

 --- יש  --- --- ---

לחיבור מדיח  ניקוז, ם ו י חיבור למ  הכנה
 )ט(כלים

 (כיור המטבח ניקוזההכנה משולבת ב)
 --- --- --- --- יש 

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

 --- --- --- --- 1 ה( )הכנ ()יבנקודת גז לבישול

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

 

 : אחרותו  טבלהל תו ערה

 הרכישה(.צורף להסכם אחר שבטבלה, במפרט מכר זה או במסמך   צוין רק באם  פועלב)הקיים 

כיור רחצה קנה שטוחה. , בהתסטה ירונ/ רץלי קווסי לבחירת הקונה, חומר: ס"מ( 80/46כפולה  ס"מ או  40/60 ת במידות)בודד חכיור מטב (א)

 לפי תוצרת ס"מ. 40/50-חרס מידות כ: אם אינו אינטגרלי()ב הכיור רחצ החברה.יבחר ע"י שספק, /במידות לפי היצרן חני )אינטגרלי(:לשו 

  חברה.י בחירת ההחברה לפהחלטת 

 תוצרת . 1385ת"י  עפ"י (ליטר 6ל שארוכה ר וליט 3של רה חה קצולת הדקיבבעל ) דו כמותי חרס,/מונובלוק שטיפה : ארגזמונחת. : אסלה )ב(

 .צירי נירוסטהבעל כבד  פלסטי)מושב(  :כיסוי אסלהלפי החלטת החברה. 

 טר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה גני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסמ"מ הומו 3.5ובי לי בעומר אקרימח תהיה אמבטיה:

 ת מצופה אמאייל. לפחו מ"מ 2.5י בפח בעון מילופי לח .וןמגלו י ברזלפילמפרו
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 לניקוז עיםשיפו עם  2272 י"ת תבדרישו העומד גמרב, דין כל אותבהור הנדרש פי על מהמידות יפחת  לא המקלחת משטח מקלחת:

 ;המשטח

ידית  עזרת ים/קרים בממים לחות )ויס  ותיכמ מי דונון קרמנגבעל  ציפוי כרום ניקל, דגם מערבל מיקסרכל הסוללות למים חמים וקרים יהיו ב )ג( 

ץ, ככול ת בארוונטיקינה הרלישות התים בכל דרים חמים העומדלמ  תסדרו 3אחת( יכללו חסכמים, על המוכר להציג לבחירת הקונה מתוך 

 . 1385נה, ועומדת בדרישות הת"י שיש

ס"מ   20"מ לפחות ולעומק ס  25 -בגובה כ הקל, פיני  כרום פויבצי רבל,פרח/מע ם: : דגח. לקערת מטב)כולל חסכם( קרים/חמיםסוללה למים  )ד(

 רץ.ונטית באנה הרלוישות התקיעומדים בכל דרים הלמים חמ סדרות 3לבחירת הקונה מתוך  לפחות.

 15 ומקולעפחות ס"מ ל 15 -רך כ באו פיהבציפוי כרום ניקל, ערבל מ/: דגם: פרח)כולל חסכמים( לכיור/י רחצה, ים/חמיםללה למים קרסו  ה()

 למים חמים העומדים בכל דרישות התקינה הרלוונטית בארץ. סדרות 3תוך ונה מלבחירת הק לפחות,"מ ס

טיה וכן  בוי האמלת יציאה תחתית למיל , הכולקירקס מהחמים וקרים, מי סוללה למים  :מבטיהבא :)כולל חסכמים( סוללה למים קרים/חמים (ו) 

 ס"מ לפחות ומזלף. 60פי ומוביל אנכי באורך טלסקוקה החלצינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט    

 מתכוונן, מוט   צינור שרשורי, מתלהכולל בציפוי כרום ניקל מיקס מהקיר. , דרך( 3ץ אינטרפו -לה )סול ב דרךר -הקיר מדגם:  :למקלחת  

 בקוטר ס"מ וראש מקלחת  30באורך הקיר ע מזרומזלף. לחילופין ולפי בחירת הדייר, מ לפחות ו"ס 60ך פי ומוביל אנכי באור טלסקו לקההח  

 "מ.  ס 15  

 בלןשיוצגו ע"י החברה/ק 1385ועומדת בדרישות ת"י פחות תוצרת הארץ חת לכשא סדרות 3 מתוך בחירהמקלחת, לאמבטיה/סוללות ה

 . )ככל שידרש( ניל ירזבולביוב,  חיבור :כוללת י שטיפת אסלהארגז/ו ים כיור התקנת ( ז) 

 .לבן: תועו גוון הקב (ח)

 שפכים. ן או דלוחיבור לקו וחי מיםים, מים ח: מים קריסה כוללתהכנת חיבור למכונת כב (ט)

 המטבח.יוב, ולסיפון קערת ברז והכנה לחיבור לבלמדיח כלים כוללת:  נההכ  ( י)

ינן  הסופיות ה   שוערות, המידותאלו מרי ה ,אביזר ומצוינות מידות של הכלי בס"מתקן ו/או מו/או   שיש בה כלי תברואתי משבצת בכל: דותמי  ( אי)

 חברה.ה ע"ישנבחרו  היצרן, הספק ו/אובהתאם למידות 

 א אביזרי קצה.באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד לל: גזנק' הכנה ל (בי)

 . ופקת מהרשת העירוניתרה המס רטובטמפ : מיםמים קרים (גי)

  חלקהמניעת הל ישראלי שעומדים בתקן ועותקבלרכוש  החזקה בדירה, ישקבלת חר לא במקרה של שינוי -צה )אגנית/אמבטיה(קבועות רח ( די)

  .R-11 -מ פחות ולא

 יור.  הכ  דה אוישור משטח העבורי ברז הממוקם על מ= ק פרח קבוע. ראש ברז הנשלף מתוך שרוול= שלף נ ( טו)

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

 ם. שניה ברז ו/אולפיית  קלחת ו/אוחמים/קרים, לראש מוקת כניסה/יציאה, של מים = חל וץ(טרפ )אונ דרך-רב

 ז וכו'(. י ניקופתחלחות/טיות )ברזים/מקמערכות הקצה הסטנדרן כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים לחשבויש לקחת בז( ט)

, ין, שטח תא המקלחתלא התאמת קוטר צנרת הדלוחם", ל"גשוי לת החזקה בדירה( כגון ראש מקלחת דמ )לאחר קב לור לעישינוי מהאמ 

ת הניקוז ת ממפל המים לקיבולר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלט בחד ל לגרור הצפה, עלוהמים ני גלישתהקפי מפומחסום 

 .ברצפה

  כגון   יש לנקוט באמצעים מתאימיםלקה, הח ונעשרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מלחת וככל קגם למ  השימוש באמבטיה הינוואיל ו( היז)

  ה.יעת החלקדות למנקות המיועהדבקת מדב

  במקרה של כיבוי לא מת הגזזרייתוק ללים מנגנון לנ להשתמש בכיריים הכום לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש ירייכל שמיקום הככ (חי)

 ת הבישול. להבה/ו של רצוני

 ך אחר במסמ או  זהפרט מכר טבלה, במין כך בו נו בפועל רק באם צתייחסות בהערות לעיל יותקיש ה יהםלגב )מובהר כי ציוד ומתקנים 

 ם הרכישה(.להסכשצורף 
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 ל הבניין(, ברצפה, ותפים לכלכן ומש לטני ביוב )בחלקם יתרת לקויקותחי בצנרת ופ: רך אחרספים בדירה, לכל צו אביזרי אינסטלציה נו    3.6.1 

 אש(.  בוי י דרישות כית, עפ"וכמו  )מיקום י כיבוי,יתכן מתזהאינסטלציה.  מהנדסבמיקום וכמות עפ"י החלטת קרה, לת מוךבקירות או בס  

 בין   בלי פיקודגז וכ וצנרת להעברת מפוצל ו/אוי רכזיני מ. ניקוז למזגן מת מהנדס האינסטלציהלפי החלט, מיקוםארון למחלקי מים ב  

 .  למאיידד המיועום מיקהמיקום המיועד למעבה, עד ה  

 הערה:  

 דמוי  כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות  תקנתהן ויחייבו (, יתכדרשו י ש ככל) בוי,ביוב/מתזי כי רך במעבר צנרת מים/הצו   

 ,  פהבסמוך לקירות ורצו/או קרה רות ותלקי סמוך ב ,או "ספסלים" "עמודים או קורות"  

 חי פת יתכן וידרשו   ן הבניי עוברים לגובה דס האינסטלציה בקולטנים הת מהנחיו והני לפי הת"י, יש לקחת בחשבון כ ,בנוסף  

 תחזוקה.  צרכי גישה ל פשרם ויש לאאותלחסום ביצוע פתחי ביקורת אלו , אין   שרייד בדירות בהם , ולכן קורתבי   

 

ל דין. התקנת המערכת  אות כהורפי תהיה לאולצת באמצעות מערכת סולארית משותפת מהספקת מים חמים לדירות : םמי מום חי    3.6.2

 .  (ימרים )טי החמים והתקן קוצב זמן לחימום המ  המיםחשמלי לדוד גיבוי בות לר 579י דרישות תקן ישראללארית תהיה בהתאם להסו 

מפסק לל הכוזמן )טיימר( עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב רכת הסולארית וכולל חימום בר למעמחווד( ה קן מכל אגירה )דל דירה יותלכ  

 ני ההפעלה.  במאפשר לתכנן מראש את זמ 

         ום אחרים, מצעי חימבא ם המיםיעשה חימו, אמצעות מערכת סולאריתבים לספק מים חמניתן  ן לאות כל דיות שלהם לפי הורא לדיר  

 . (טיימרם )המיזמן לחימום  התקן קוצבכן והקיימים בעניינם. ם באמצעותם עומדים בתקנים מסופקים השהמי ובלבד  

יון  על גג או בסמוך להשירות או ש כגון במרפסת נגי  ום מוסתר אךבמק: דהדו  מיקום ;םליטרי 150: תיבולבק למים חמים)דוד( מכל אגירה             

    דס האינסטלציה.מהנ תכנון לפי 

 .ת כביסהת. מכונ : קערות מטבח ורחצה, אמבטיה, מקלחמים חמים לכליםחיבור   3.6.3

   אין.  :""דלי רז ב   3.6.4

 פי החלטת החברה(.)מיקום ל: יש ה מים לדירהנהכנה למו  3.6.5

 . לסטי: פדלוחין  ס האינסטלציה,לפי תכנון מהנד ,PPR, S.Pפקסגול, : פלדה מגולוונת, מים וקריםים חהצינורות: מחומר  3.6.6

 .: פלסטייםשפכ 

 הגז   מקור הספקת הגז ועד נקודתמבדירה ת גז ול צנררה יכלר הדי מחי, שי: ה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבחבדיר צנרת גז 3.6.7

   .הכנה למונה גז דירתיוכן אשית במטבח הר                     

 : יש. ז לדירההכנה למונה ג 3.6.8

 

 

 (זו  טבלההערות לאחר  )ראה קשורתות מתקני חשמל – 5 ה מס'טבל 3.7
 

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

 מיקום 

נקודת 
 אור מ
 תקרה /קיר

 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
 ם   וגן מי מ

 ע תק בית
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .פון ק' טלנ

 קודות נ 3 כ"הס

 אחר/ הערות

 לדירה  יסהכנ
 מבואה  או 

1 1 - - - 

 לחצן פעמון+ -
 אינטרקום  -
מפסק תאורה ללובי   -

 . ותמדרג  חדר תי/קומ
 . לוח חשמל דירתי -
לל  ארון תקשורת כו  -

   . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה ארון  - 

 דיור  חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1  

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -תריס חשמלי 
הפעלת  חשמל לקודת נ

)ראה מרפסת   תריס.ה
 (. שמש
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 מיקום 

נקודת 
 אור מ
 תקרה /קיר

 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
 ם   וגן מי מ

 ע תק בית
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .פון ק' טלנ

 קודות נ 3 כ"הס

 אחר/ הערות

 - - - 1 1 ור פרוזד

  3ך מעל דור באורבפרוז
מ' או בפרוזדור הכולל  

ת  ודו נק 2פניית "ר", 
 ר לפחות + מחליף. מאו 

 1 מטבח 

6 
)אחד מהם  
כפול, אחד  
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP   ד  ואח

מהם מוגן  
גה  דרב
 גילה( ר

- 
 יד() 1

 )תנור( 
- 

י  מיקום השקעים, בת 
יה מעל  תקע יהה
העבודה ככול  טח מש

ם  התאפשר ובהא
  נון המטבח יותקנו לתכ

נפרדים   שקעי כח 
 למדיח, לתנור, למקרר 

שינה  חדר
   םי הור

1 
מפסק   )כולל

  מחליף
 (  למנורה

 

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 

אינטרקום )נק'   -
 בלבד(  בורשמע/די 

    צהרח חדר
 הורים 

 )מקלחת(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

  קע בית ת)
 ( לתנור

- 

ראה חדר   -ם מי חימום 
 טיה. אמב

והיכן   ןר חלו העדב
 , שנדרש 

דה לאוורור  כנה לנקוה
 מכני + מפסק. 

 - 1 1 - 3 1 ר שינהחד

 ד/"ממ
 ח. שינה

מנורה לפי  
ת  הנחיו

 רף פיקוד העו 
3 - 1 1 

פיקוד   תקנות לפי 
 העורף

  רחצהדר ח
 כללי

 טיה( אמב)

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

נור  תקע לתת בי 
תקן קוצב זמן  ה + חימום
לדוד  סק  ולל מפהכ

  השמש במיקום עפ"י 
   התכנון. 
והיכן   בהעדר חלון
 , שנדרש 

ר  ורו הכנה לנקודה לאו
 מפסק.  כני +מ

 מרפסת שרות 
1 

 גן מים( )מו 
- - 

2 
 מוגן מים 
 סה, )מכונת כבי 

 סה(יבש כבי מי 

- - 

 מרפסת
 ששמ

1 
 )מוגן( 

- 
1 
 וגן( )מ

IP44 
- - 

לי +  חשמלל תריס  כו 
פתיחה    מפסק + מנגנון 
 ידני. 

 ןמחס
 )ככל

 ( דוצמשה

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של  
המחסן תחובר לשעון  

רתי אליו  מל הדי החש
ו  סן. אהמחיך משו

לחילופין שהזנות  
של כל  החשמל  

רו למונה  נים יחובהמחס 
משותף ונפרד  

בד, או  בל למחסנים
כל מחסן,  רד לה נפמונ

להחלטת המוכר ועפ"י  
 בחירתו. 

 ורסתמ
 כביסה 

- - - 
1 

פקט הכנה  )
 למזגן(

- 
 
- 
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  לטבלה ואחרותות הער

 לקה אחת.לל נקודת הד(, כואהיל/ ארמטורה -יסוירה וכנו לאלר או תקרה )גבי קיבית נורה על  = נקודת מאור קיר/ תקרה (א)

  פר כל שקע בנפרד(.יותר בפנל אחד, נס  ו)שני שקעים א מלי הניזון מזרם חשמל רגיל.ן חשמתק דד לחיבור " בו = "שקע בית תקע מאור )רגיל( (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5בכבלים  וצעיב  החיבור

 יבורהח אחד, נספר כל שקע בנפרד(.תר בפנל שקעים או יו)שני  זון מזרם חשמל רגילהני ,סויכי שקע בודד עםמים:   מוגן  בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5 ליםיבוצע בכב

לכמות  ושאינם תוספתר(, המצוינים בסעיף א' קי או )בתקרהשל נקודות המאור  הר בלבד לאופן ההדלקותא  נקודת מאור הדלקה כפולה= (ד)

 א'. ף י מצוינות בסעמאור הה נקודות

 נקודה/ות "כוח".כרח בה  ושאינם ד(,נפר גל חשמלי נפרד )כל נק' במעגלל גבי מעהנמצא/ים ע  ע/ים""שק = תקע מעגל נפרדבית  (ה)

 בדרגת הגנה גבוהה. פרד אך אביזר הקצה מוגן מים ל נחשמבמעגל מוגן שאינו בהכרח  בית תקעאו אחר=  44PIבית תקע עם דרגות הגנה  (ו)

 ים,בין מחשב –ורת ות נקודת טלפוניה, נקודת תקש וד וכוללמפלט( או לחד )קונקודות ביח 3= מחשב() ורתתקשץ/וטלפון חזיה/טלוי ת נקוד (ז)

אינטרנט. /יבור הדירה לרשת הטלפוניםא חלל בלים. ור לקליטת שידורי כאמור, ואפשרות לחיבכחיבור לקליטת שידורי חובה  –דת טלוויזיה נקו

 כולל כיסוי. 1ול מוד  55א וקופס בקיר ההכנההתקשורת ועד נקודת  ריכוזמ היכשינור וחוט מכלול צנקודת התקשורת ת

 . (יןי העניעמדת שומר לפלה או דלת כניסה למבנלם )יודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פננק= ום(ים )אינטרק ן פננקודת טלפו  (ח)

  מ"מ.  2.5כבלים  רד עםנפ סקפרות ללוח למבר ישי, מחועל גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = קודת כחנ (ט)

היו מוגני מים לפי תקנות החשמל והתקנים  ה, ידיר הנספחים ל  חוץ המטבח, בחדר האמבטיה ובשטחי ורה בחדרמפסקים ותא קעים,ש (י)

 שראליים. יה

נה  ת ההכקודנ  דז תקשורת ועמריכו הכנה לנק' תקשורת )מחשב( "שרוול"( וחוט משיכה בלבד.ת )צנרוונה לאם לא צוין אחרת הכב"הכנה"=   (יא)

למניעת ספק  א "תנור להט" )ספירלי(. " ולחום"מפזר  ר(,הדיי יותקן )באחריות ת חדר הרחצה מעל דלת חימום נמצא לתנורבאם ההכנה בקיר. 

 חימום כוללת שקע מוגן מים.  נורלת ההכנה מסופקים ע"י החברה.כי אמצעי חימום לא  יודגש

דליקים/מכבים את אותה/ם  אך מביניהם, אים בריחוק הנמצ ביזרים נפרדים שוניםשני א, מויבלהדלקה/ כי ניתנותנקודה/ות מאור ה  =חליףמ (יב)

 מאור.  ה/ותנקוד 

 החשמל.חוק ודרישות מהנדס הבעקבות הנחיות  שינויים במיקום וסוג הנק'כנו ית (יג)

נקודה תחובר ישירות  ים. הירי לכ קום המתוכנןתחת למתותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, מור תלת פאזי= חיבלת ם הכולבדירת מגורי  (יד)

 רבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי. וט לחיוול את כל התכל . הנקודה2.5/5ל ותחווט בכבל לוח החשמתלת פאזי ב למפסק

 ר או במסמך אחר זה  לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכות הערחסות בנים לגביהם יש התיי מובהר כי ציוד ומתק)

 סכם הרכישה(.רף להשצו  

 

 

   ורת לילה קבועה בחדר מדרגות.לתא בתומנגנון ש .יש :ת מאורו נקוד  :בכל קומה :תיתבואה קומדר מדרגות/ מח   3.7.1 

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

 כולל כיסוי.  1מודול  55א יר וקופסודת ההכנה בקד נקיכה מריכוז תקשורת ועוט משוח  רנות תכלול ציהתקשור: נקודת טלפון חוץ  3.7.2 

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

 ת"י. ת ה ישולפי דר, : סטנדרט סוג :שקע/אביזרי הדלקה 3.7.4 

   .: ישוך הדירהבת ,)כולל שקע רגיל(ירתי דורת תקש וחול  ודולים(מ 6-ל )כולל השארת מקום פנוידירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 אין.  :שבתעון ש : יש.י פחתמפסק החשמל. לפי תכנון מהנדס :וםמיק  

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

  . אמפר 3×  25: תלת פאזי: דירתי   בורחי  גודל 3.7.7 

 דלת הכניסה הראשית בקומת לפתיחת  , כולל לחצןרדיבושמע  קום)אינטר .5 להט בטבפורכמ :מיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(.  רדיבומע ולשופומית  ,ההכניס  

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

או   ןבניילית אנטנת צלחת מרכזופין לחיל . תוצילקליטת טלוויזיה רב ערלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהקליטת שידורי כנה לה 3.7.10 

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

 ש"ע. חיצוני )משותף( ו/או ע"י מאורר דירתי "וונטה" אושמלי ח ח"י מפולפי תקנות, יבוצע ע מחויב באוורור מכניה אוורור חלל  -          

 . 3.5ים בטבלת פתחים סעיף גם תריס ראה ת התריס.הפעלשמל לי כולל נקודת חלס חשמתרי  -           

 רת כולל שקע.תקשוארון   -          

 . ן תקשורתמשולב בארו לוויזיהט ארון טלפוניה/ -          

משקולת לסגירה   נה עםהג ריסכולל ת 4למייבש כביסה ומעבר חיצוני עבור צינור פליטת אדים בקוטר "הכנה  – השרות במרפסת  -

   ל.והזנת חשמ            

 שת החשמל הישראלית  לרים לחיבור תלת פאזי ודירתית. המערכת תתאמל השל צריכת החשבקרה מערכת לניטור ול -            

 החשמל המשתנים. ריפי תע זנתהר ותאפש             

 רת  ידת תקשורם חשמלי, יחדד זב המומתבססת כל רכי רית אשירת הד המערכת תכלול יחידת מדידה בלוח החשמל             

 ורה. מציג אותם בצורה ברו הנתונים בצורה מקומיתטי המקבל ומעבד את אלחוצג דיגיטלי  חוטי,לשידור אל             

  צריכת האנרגיה  נתוניאת ות מ', הצג יציג לפח 1.5הדירה בסמוך לדלת הכניסה במקום נגיש ובגובה  בפניםקן צג יותה             

 ואת עלותם הכספית. המצטברת  ו השוטפת            

 

 : רור / חימום, בדירהי קי מתקנ        .4          

  ן.אי  :מרכזי  י מיני רתדי  מיזוג אוויר 4.1

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

 ללכ וקצר יעיל אוויר פיזור רהמאפש  חרא או במיקום דרוןהמס וא האמבטיה חדר תתקר תחתי לת בצמוד למאייד מתוכנן מיקום

 ;הדירה יחלק

                       המתוכנן המיקום בין צפה הר לויבמי ונעה וכנסת בקירמ חשמלי ופיקוד ושתנח צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות עביצו .2

 מוצא. הכביסה לניקוז מסתור או הרצפ חסוםלמ המאייד וזניק 3*  2.5נפרד  מעגל וחכ שקע ,בהלמעהמתוכנן  המיקום ועד למאייד

 . בפועל רכתמעה להתקנת עד ,גבס לוחב כיסוי באמצעות רההסת יכלול "צמה"ה

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד יידהמא םיקוממ קיר לפיקוד ריק שרוול תהתקנ 3.

 .אוויר יזוגמ נדסמה ידי על ערכתמה נוןלתכ אםבהת  יהיה ההכנות מיקום .4

 .מעביםה / המעבה למיקום ומוסתר נעמוצ יקוםמ .5

 :קרה זה ההכנה תכלולבמה למזגן עילי בממ"ד. ד העורף, תבוצע הכנפיקובאישור  .6

 לוח החשמל.ירה מיש ת הזנהנקודת חשמל נפרד -

 במכסה. יסגרנור יבדירה. קצה הצי פעיל  צפהם רמים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסו זצנרת ניקו -

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

 .עומר", או שווה ערך " ורף יותקן התקן מסוג ן ובאישור פיקוד העלופילחי -

 . האווירהנדס מיזוג נון מ לתכבהתאם כל ההכנות הנ"ל  -

 

 לכל מיזוג מאפשר אינו ה הדיר  נוןתכ האוויר וגמיז  מהנדס קביעת פי שעל לככ  ל.לעי( 6) 4.1מעבר לאמור בסעיף  .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את לולשתכ הדירה חלקי יתרתל ים/ נים מפוצל/גןמזל הכנה  בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני מערכת מצעותבא יהחלק

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

  .אין :ניין ת בבהניזון ממערכת מרכזי  דירתי יר או  מיזוג 4.3

   .: איןזועל בגהפר חימום תנו   4.4

 רי רחצה(. )בחד .מוגן שקע ללתכוה חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןבחשמל פועלתנור חימום ה  4.5

 . ןאי :וריםטרדיא  4.6

 : אין. קונבקטורים חשמליים  4.7

 . : איןחימום תת רצפתי   4.8

 אין.: ריםאח ניםמיתק  4.9
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 סן: , במחירהש ובטיחות בדוי אסידורי כיב * .5

 .: יש)באם נרכש( ן מחס ב .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר :ים(ית )ספרינקלרטוטומכיבוי אש א מערכת 5.1  

 .ות הכבאות"י רשש עדרישי ככל: גלאי עשן  5.2  

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

 

 ת:ושונו וח פיתעבודות  .6

 חניה  6.1 

                       ש;: בתחום המגרכולם היתר הבניה. : לפיהבניינים לכל חניההכל מקומות  סך 6.1.1   

  ;יןא)לפרט(:  במקום אחרניות ח                                

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

 י  רשמכה כר לרוכש דירה נכה )עם הצגת תג נתימ החניה להיתר,נספח תכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובכמסומן בחנייה לנכים              

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

 אין. : חניה לא מקורה רצפת גמר 6.1.3  

 יש. : ישניה מהכב גישה לח 6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר. קוםמי   .אחת לפחות: הלדיר מספר חניות 6.1.5  

   ן.אי  :הלחני בכניסה ם חסו מ 6.1.6  

    

 המגרש פיתוח  6.2 

 כניסה  ילשב תכלול החיצונית בההרח  .יןיבנכל ל הכניסה תלמבוא עד ובמהרח יתחיצונ  כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום     6.2.1                    

 .ותלפח ר"מ 20 של טחבש ידולצ מלווה גינון בעל ומואר, ]בניןל סההכני  מבואת בברוח לפחות[ מרוצף     

 .וון בהירבעל גתן הני ככלהריצוף יהיה  טון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית/: במרר ג חומ :תמדרגו /שבילים 6.2.2  

 .,טבעיתאבן  : אספלט/ אבנים משתלבות/גמרחומר  .ש: ים מרוצפיםשטחי מ 6.2.3   

 ם בהתאם חסכוני במיינון ג (הפיתוחל פי תוכנית אדריכל )ע .יש  :צמחיהפת(. כנית  מצור)על פי סימון בת .יש: תפתחצר משו  6.2.4  

   ות.קלאהח להנחיות משרד                                

ולא צמחיה  ים א עצים בלבד )לוד ם רדיותרת שתילת צמחיה בעלת שורשת בטון מ מעל תקר לה(.)כו מעל תקרות בטון. חצר,

   .יםעמוקת שורש 

 שב.ראש מערכת ממוח כולליש. : משותפת השקיהרשת  6.2.5  

 טח לש ונהה( הכולה/חלקכותקרה על מ, לפי תוכנית המכר )חצר :יציאה לחצר מחדר;  יש: הגן  ות/צמודה לדירר, חצ 6.2.6  

 כת השקיה.  וללא מערלא מגונן     

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

 . תהפרטי  סידור הגינה    

 , '(שוחות וכו ת,צנר מרזב/ים,)ול , חלחםמייוב וב, גז  גישמה/ות, יתכן: גן  ות/ לדירפירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה  6.2.7  

  (.וצג בתוכנית המכררח י ושלא בהכ ןייהענ י)הכל לפ בויכי קשורת,תשמל, ח   

  ר.מ" 7-ות מלא פחיש, בשטח  :גן  ות/לדיר חצר הצמודה משטח מרוצף ב 6.2.8  

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

 . ת החברהלפי קביעו  וח המאושרתהפית לפי תוכנית  ממוצע בהבגו    

   .אין(: בחלקה הפתוחקומה פולשת )דים מקומת עמו  6.2.10  
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 רכות משותפותמע .7

 מערכת גז:  7.1 

ש או מגרת העם חברת הגז, ובמיקום המתואר בתוכני בתאום קרקעי-צובר גז תת צעותבאמ ירכזידור מס :כנה לאספקת גזה    7.1.1  

  קתה. ת הגז ותחזו חת צנרלהנת הנאה וזיק נהורך תינתבמידת הצ המקומית. שותהר עפ"י דרישות וניין אהב

 בבעלות חברת הגז. הינם ,כאמורהגז  צוברכי מובהר בזאת    

 ;יש: ירהלד מרכזי  ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (..63 עיף )ס 4ראה טבלה : מיקום: יש. צנרת אספקת גז בתוך הדירה 7.1.3  

 

 :שדורים לכיבוי אסי  7.2 

 נחיות יועץ הבטיחות. י והרשות הכיבו ע"י רשככל שיד :גותלחץ בחדרי מדר להפעלת  מערכת 7.2.1  

 יבוי והנחיות יועץ הבטיחות.ות הכרש דרישותע"י  ככל שידרש: םורי במבואות/פרוזדעשן  מערכת ליניקת 7.2.2  

 הבטיחות.ות יועץ הכיבוי והנחי  שות. לפי דרישות ריש :ם(י ינקלרספרם )מתזי  –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

 חיות יועץ הבטיחות. ות רשות הכיבוי והנ: יש. לפי דריש ותכולתן   יבוי בות ארגזי כבוי לרעמדות כי  7.2.4  

  שות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.ע"י ר רשכל שידכ :גלאי עשן  7.2.5  

 טחים משותפיםיבוי בשונות כטים( וארכיבוי )הידרנ רזי , באש כיבוי ו  י גילו תו מערכ בותלר כל סידורי הכבאות,הערה:      

 ישות רשות הכבאות.מיקום וכמות לפי דר ים,פרטי  או               

 

 יש. : ניוניםבח אוורור מאולץ  7.3 

 אין. : )להזנת הדירות( ויר מרכזיתוג או מיזמערכת  7.4 

 . ןאי :יםרהדיי  מושלשי מערכת מיזוג אויר בחדר/ים  7.5 

             כניסהה דלת ליד הקרקע בקומת וקמוימ  הדואר ותתיב :םמיקו  שגוי.  לדואר 1הבית, לוועד  1לכל דירה,  :רדואתיבות  7.6 

 .  816 י"ות ובנייה  תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו יניםהבני לכלץ אחד במקבאו  , בנייןל כל                     

 : חריםקנים אתמי  7.7 

 ין ולטובת בניינים בבני שימוש כלל הדייריםים לחדר/ תפים(,ים משובחלקתאורה ) ר מים, מערכותמים, מאג ניקה ומשאבות סת מערכו  

 לפי תוכנית המתכננים והיועצים.  וכמות: וםמיק  .כו'ו נייןם סמוכים לטובת הביניסמוכים, או בבני   

 

 ת שתי ת תחיבור המבנה למערכו  .8

 קומית.ת המהנחיות הרשולפי : חצרל  נפרד יםמונה מ: יש; תלבי  ראשי מונה מים יש; : י ר לקו מים מרכזחיבו  8.1  

 יש.  :וב מרכזי חיבור לבי 8.2  

 לא כולל התקנת מונה. יש.  ;חשמלת הות חברבהתאם להורא ,חשמלת החיבור הבניין לרש 8.3  

 . הטלפוניםר הדירה לחב' חיבוולל כלהיתר(: לא  קשהכנון והבניה )בתנות ה קאם לתבהת :םהכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפוני  8.4  

   (.3.7.10 בד )ראה גם סעיף הכנה בל .אין: (רנטאינט/ה)טלוויזי תקשורת  לרשתבור הבניין חי  8.5  

 צועם בפועל ות שביד עבו. ישההרכבמחיר  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תרשל במגגובכללי הפיתוח  8.6  

 חברה.ינם באחריות המקומית אה ע"י הרשות היעש  

  כלים ניידים.מ: הלאצירת אשפ תקן/יםמ 8.7 

 . קומיתהרשות המ  ע"י: אשפהפינוי   
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 שותף רכוש מ .9

 : ףהמשות תיאור הרכוש 9.1 

 המכר.באם סומנו כמשותפים בתוכנית : מקומות חניה משותפים    9.1.1   

 ין. א: (יתחלק תוחהפ ועמודים, יסהכנ)קומת  חלקית תמפולש מהקו  9.1.2   

  חברה.הלפי החלטת : ירותצמודים לד ם שאינםמחסני  9.1.3   

    מ"ר. 20-: לא פחות מ3,4,5בבניינים  "ר.מ 14-ת מלא פחו: 1,2בבניינים ח: בשט .: יש( בקומת כניסהמבואה )לובי  9.1.4   

 .  יש: תמתי קו  מבואה )לובי( 9.1.5   

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

 . 2למסחר:  ניין(.)בכל ב 1 למגורים: :מספר מעליות: יש; תי עלמש; : ימעליתר פי  9.1.7   

 יש.על ידי מיתקנים על הגג: תפוס ק ההחל ותפח: לגג משותף 9.1.8   

 מ"דים.מ -ייםרת ים דיוגנ ם מיש מרחבי אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.  :תףמשו חדר דודים  9.1.10   

 ש רשות מוסמכת  תדרואחר ש וכל מיתקן,  תמערכות סולאריו :ן( כגו שותפותמ ו/אורטיות ת )פרכות טכניו : יש מעקנים על הגגמית 9.1.11  

 . הדין כל על פי   

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

 רכז מחזור אשפה ם, מדרים טכנייוח שורתות לרבות תקכחדרי מער: תףרכוש משו של הבית שהינם ם ם וחלקים נוספי מיתקני  9.1.13   

  מכר. ה יותוכנותף בת מסומנים כרכוש משהזה, פרקים אחרים במפרט כמפורט בני אשפה וומתק    

 

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

 , )מילוט(.מדרגותי /חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 משותפת.גישה לחניה  9.2.3   

 . ניסהבי בקומת כלו  9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 הגג. על המשותפים() ניםהשו  מדרגות אל המיתקניםגישה מחדר  9.2.6  

 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. 9.2.7  

 . (ים)משותפ טכני/יםדר/ים לחומתי י ק לובגישה מחדר מדרגות או מ 9.2.8  

 .הגגעל  פיםמשות יתקניםתפוס על ידי מ ה –הגג  חלק 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 (. חבים מוגנים בדירותיש מר -)אין .מקלטממ"ק / 9.2.11  

 ותף. מש כושככל שיוגדרו ע"י החברה כרעט חניות פרטיות, חדרים טכניים וחלקים ון למחני קומות : חלק אחר 9.2.12  

 

 ת משותף בי  9.3 

 ף או בבית  (, המוכר דירה בבית משותירותחוק המכר ד –להלן ) 1974 – ד")דירות(, התשלוק המכר לח 6תאם לסעיף בה )א(  

 של התקנון המצוי    להחיל על הבית מבטל או משנה הוראהדעתו שב בית אווהתקנון שחל על ה  שותף יועד להירשם כבית מהמ    

 נים:ענייין; ואלה הותו עניא פרטים על המכר רף לחוזהרט או לצחייב לכלול במפ, ם המנויים להלןענייניה ין מןענית להמתייחס    

 מהרכוש המשותף;הוצאת חלק  (1)    

 לדירה; כוש המשותף הצמוד ק ברשיעורו של החל (2)   

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

 ף; הול הבית המשות נית החלטות בדבר רי קבלסד (4)   

 רות; )א( לחוק המכר די3בסעיף מור צו בדרך האשיכון בר שקבע שר הכל עניין אח (5)   

 ( יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב טן )אק   בסעיף  מהעניינים המנוייםיין לא מסר פרטים על ענמוכר ש )ב(  

   הבית  המשותף. עלו עניין יחולו בי אות לגמצוי ן הקנו שהוראות הת    
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 ד לדירה: תף הצמו ברכוש המשו  יעורו של החלקש 9.4

 של כל  לשטח ( 5ף סעירק א' רט במפרט מכר זה פכמפודרתה ואופן חישובה ין שטח הדירה )כהגקרוב ככל האפשר ליחס שב יהיה 

 שיקול דעת  ידרש לפיכפי שי המשותף,ת שור ברישום הביאחר הקט כל פרו בה א, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זיחידות הדיור בבניין  

 חו בחשבון השטחים יילקת ברכוש המשותף לא קה של כל דירה בבירשות מוסמכת. בחישוב חל י כלידרש על ידכפי שי מוכר ו/אוה  

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

 

 :יתול הבניהבר סדרי קבלת החלטות בד 9.5

 . 1969 -שכ"טוק המקרקעין התבחה על פי הקבוע יהי 

 

 :אליו בשירותים המחויבים בקשר תף ו הבית המשו  בהוצאותר ההשתתפות שיעו  9.6

 תאם לתקנון שירשם, עם רישום הבית המשותף. ת ובהמכו ת המוסאם לדרישות הרשויובהת  המכר ו/אואות הסכם בהתאם להור 

 

 שותף(:המשיוחזרו לרכוש או /)ו ף המשותוש הרכהחלקים המוצאים מ 9.7

   ים בתוכניות המצ"בהשטחים הבאים אשר מסומנ  שותף מהרכוש המ יוצאו, בהסכםין זה ע מהאמור בעניבלי לגרומ      

   כר.סכם הממפרט המכר ו/או בהים בו/או מצוינ      

 של החברה. קביעתהי תף לפ משות הות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות בביעמד .א

השטחים  קביעתה של החברה. וכן כללפי ית המשותף רות שבבויוצמדו לדיהרכוש המשותף יוצאו מ המרתף  ים בקומתסנהמח .ב

 ותף. המש הבית  כרו עד מועד רישוםא נמרכוש המשותף ואשר לשהוצאו מה 

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

  .משותף ה  הרכושא ממוצחדר השנאים  .ד

  .מוכרתשבבעלות ה והמחסנים לתא ניותיוצמדו הח לדירות,או המחסנים החניות ו/כל  א יוצמדוהבית המשותף ל  וםככל שבעת ריש .ה

 

 

 ______ ______   _________ ___   _______ ________ ___ 

 החברה /חתימת המוכר     תאריך          תימת הקונה ח         

 

 

 נספחים
 

 שותף. נציגות הבית המ ולשיועברו לקונה וספים נ סמכיםמ ' ח אנספ
 . לליותהערות כ פח ב' נס

 יים. בלאות זיכוג'   ט נספח
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 עלי הדירות גות בנציונה ולנוספים שיועברו לקמסמכים  – 'נספח א 

 

 תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט: 10.1  

 דירה. היצוניות( של )חליות ר ומידות כלידות של כל חדמהכוללת  1:50 -מ טן א קל דירה בקנה מידהכנית הת 10.1.1   

 בקומה.  משותף הש ן הרכוהכוללת סימו  1:100 -ן מה בקנה מידה לא קטהדיר מצאתומה בה נתכנית הק  10.1.2   

 . בקומהש המשותף ן הרכוהכוללת סימו 1:100 -תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ 10.1.3   

 שותף  ש המ מון הרכוהכוללת סי 1:100 -ף בקנה מידה לא קטן מרתמות ממפולשות; קוכניסה/ קומות ות קומת כנית 10.1.4   

 . 1:200ום מוקטן לקנה מידה בציל צרף ניתן למדים; תכניות אלו ושטחים דירתיים מוצ   

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

משותפת   חצרהכוללת סימון  1:250 נה מידהיתר בניה בקבלת הקומית לקלרשות המשה שהוג כפירש מגתכנית ה 10.1.6   

 צמודות.  וגינות

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פית ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכהמעכל ל ימושוש  הוראות תחזוקה בעת מסירת הדירה יינתנו 10.2  

 עניין: חוק המכר דירות ב   

 ורם. הדירה על גימ  כל רכיביקת לתחזוות וטפ ש פעולות )א(   

   רכות מיזוג אוויר,מעמערכות בטיחות, רבות ירה לת בדהמותקנו השירות כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות תחזוקה )ב(   

 קטרומכניות וכיוצא באלה.ות אלערכמ   

 . נדרשותתדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם   )ג(   

 שר. ספק ומספר טלפון ליצירת קות שמות יצרן/רה, לרבתקנים בדימו יוד ומערכות היות של צאחר ודות ותעני  טכמפרט  )ד(   

 

 של המערכות וחומרי הגימור של  תכנית והוראות תחזוקה  ( 1) ייןבבנה אשונלו נמסרת הדירה הרימסור לרוכש דירה אשר  המוכר 0.31  

 עניין: בר דירות  המכחוק  פי על ותאם לכל דין לרבור בהתהבניין שיש חובה למס  

 חזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם. טפות לתפעולות שו ()א   

 ערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג  מבות לר בבנייןהשירות המותקנות  תחזוקה מונעת של מערכותללת וה כותחזוק ב()   

 באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי   

 דרשות. אם נ קופתיות,וטפות ותת שיקורו ן בפיו אותדירות  )ג(   

 שר. פר טלפון ליצירת קבות שמות יצרן/ ספק ומסה, לרבמבנמותקנים טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המפרט  ()ד  

 יה. מיליפקסומספר  מת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפוןרשי ()ה   

 חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות  , סניטריתאינסטלציה   ות בלבד שלותפ רכות המשלמע( AS MADE) ותתכניות עד )ו(   

 ולפיה על רוכש הדירה האמור   בכתב חיהרים הניצרף למסמכים האמוהמוכר  במבנה ובפיתוח. כניותטרומרכות אלקומע   

 יה.ינועם מ מידה( ונת )הראשונה שתמהדירו למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי   

 

 

 או החברה  לעיל, יר 10.3רט בסעיף כמפו ימורחומרי הגהתוכניות והוראות תחזוקה של המערכות ו  ל לידיולקב הראשון סרב הרוכש (1)  

   עלניהול )באם תפ  או חב'שות כן. החברה תהא רשאית למוסרם בכל זמן לרוכש/ים אחרים לרבות נציגות הבית ו/תה לעחובב עמדה כ      

 (. ייןבבנ      
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 ות ת ואזהרהערות כלליו  –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

 

   .,ישראליון והבניה והתקן ה לפי דרישות תקנות התכנ יהיו  אכותרים והמלהמוצ כל .1

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

  נטנותא  יתקניומ ( מ"אק) תמשותפ לקליטה אנטנות יתקנמי: 799 י"ת,  ישראלי תקן לפי, החובה שידורי לקליטת לאנטנות מיתקן יותקן  בבניין .3

 (.א"אק) אינדיווידואלית לקליטה

 שבכל המבטיח אחר הסדר קיים אם החובה דורישי  טתקליל טנותלאנ  מיתקן התקנת מחובת החברהאת  לפטור יתרשא ת מיקוהמ וועדהה .4

לעומק   המתאימה צמחיה רק  וללשת יש  בנויות תקרות למע וקמותהממ  ותינ גבו בחצרות .תשלום בלא  חובה שידורי לקלוט ניתן יהיה דירה

יכוסו   כאמור ג, גז וכו'יזורת, מקשושמל, תכגון: מים, ביוב, ח מערכות האיטום בשכבות גיעהפ עתלמני, ( ס"מ-----המתוכנן של אדמת הגן )

 . ו/או גובה החלל בהן הן עוברותבתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת 

התחמצנות מינרלים )ברזל( וכן   ,ים""עיני ם,בדלי מרקם, גוון, גידית טבעיות כגון: הו תופעויתכנתקנים, ל בכפוף ויפוי וח  ריצוף , בטבעיתבן בא .5

 .ל בכפוף לדרישות ולכללי המקצועהכ דהחלומוי ד ת בכתמיםומתבטאה

ינות קיטום פם לא יבוצע לישיפו ת ו/אופוי קירובחי. ייםראלהישם במידות לא פחות מהנדרש בתקני  בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( .6

 .)גרונגים(

, כבלים, לצורך מערכות , בזקשמלברת החו/או המגרש, לחעמיד שטח/ים בתחומי המבנה רה לההחב  אם תידרשלמניעת ספק יודגש כי ב .7

 ובזכות , כןשהרך גילצו ןי קני הבניבמתימוש ת שרבול ונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתהמשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הק

 ם אלו. ישטח גיןבית ב תשלום מיסי ועדן יהיו גופים אלו פטורים מכמו כים. מעבר כבלוהטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע ל  השימוש

 ורות. סג או ותיפים או רעילים, באריזות פתוחחל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חר .8

 עמו בטרם נמסרה הדירה לקונה. ו מי מטע"י הקונה אה בדיר עבודות יבוצעו לא .9

י צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.  ומעברות  ת, קור ו תקרות מונמכויכול שיהי   כשו ע"י הדייריםרשי  ,מים(ככל שקיי)  במחסנים .10

 .בתפקודבשימוש וגע לא יפן שאופ וב ונפרד למחסנים בלבד ש המשותף הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכו

אך לא   פרעהינים החלל ועלולים ליצור ה, מקטביסהתליית כ  ים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזורמים החמשל דוד ה  מםקומי  .11

 רט.ע במפקבות מן הפחו

 שותבדרי מדתעו  הםק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלבאם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש ר  .12

 ם. עיומפג לרעשיםהתקנות 

  הקונה"י ובאו עיזרים כלשהם שיפריטים או אבומרי הבניין, מו לחשיגרק כלשהו זחראי אחריות כלשהי לאובדן, מחסור או ניהיה א המוכר לא .13

  פריטיםה,עבודה ע הביצו או/ם ו ריריות בגין אלה כולל לטיב החומכל האח ,לדירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכן

 תחול על הקונה בלבד.ת הנ"ל רים והתוספויזוהאב

דירה לרשות הקונה וזאת על מנת  מדת ההע ות מעתש השנים הראשונגן, באופן תכוף לפחות בשלוהמו ב המרחלאוורר  כי יש חשוב להדגיש .14

 .חב המוגןמרשוי השמהם עת הבטון ירוצא בקהנמה ודמאגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האב אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

  ניםמחס , יותות, חנ גינ טיים, כגון בשטחים פרמבנה ואשר יעברו רים ב הדיי תות כלל חות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשר תכנו שוי .15

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

ל לכל השייכים ם, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת,רות )מיעוברות צנו כןה, יתו החניהמחסן א  או דירה,ה תתקר ל קירות ובסמוך ברצפה, .16

 ם.  יין, ומהווים חלקים משותפיהבנ

 לגרום לשקיעות בריצוף זה. ילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלוליםעל שבים ים כבדברכבנסיעה  .17

 ענה. תיפג ש לאיות הרוכובכל מקרה זכו אישור הרשויות.נון ו/או רכי התכמם בהתאם לצקוה ומיהחניי  ר מקומותמספיים בינוו ש כנית .18

 . למרתפי חניה תת קרקעיים"מ(, )גפמימני המונעים בגז פחאסורה הכניסה לרכבים  .19

 ם. רתף/יפים במאו משות ייםם פרטטחיבש (,בגז פחמימני )גפ"מתקן המופעל בנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מ .20

ות  [, תגברנה הורא 08.12.2016 –  10 ן מהדורהלמשתכחיר מחייב מ ]מפרט 1להוראות נספח ג'ן הוראות המפרט תירה בישל ס במקרה .21

-עילט להמפר ין לב "("ההוראות )להלן:ן ו/או המכרז כמו כן, במקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/או הוראות הדי  ף לכל דין.ובכפ ,פחהנס

 ראות. נה ההותגבר
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 , ג' ב'  א', פחים נס
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   כוייםזי לאות טב  –' גספח נ 

 

 ים י ריכוז טבלאות זיכו

 
 רות מיוחדות הע

   08.12.2016 - 10וי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה הבינ  שרדב של מבמפרט המחייהנדרשים אלו הינם אך ורק  ייםזיכו  יכוזר .1

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

 :  מקרא

 ידה.  יח -ח'י

 רובע.  מטר מ  -רמ"

  טר אורך.  מ -מ"א

 חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.   -קומפלט

 .  בודדפריט אחד   -יטפר

 

 תכולה א ושנ
 ערך כללי לזיכוי

  כולל מע"מ 

 בח רון מטא
, משטח העבודה, חיפוי בגובה  עצמו המטבח  ארון 

ס"מ לכל אורך המשטח, סוללה למים חמים   60
 ט זה ר במפוגדר כמ  כולה  וקרים וכיור מטבח,

 ₪ מ"א  1,000

 ללות למים סו
 קלחת מים בחדרי רחצה: כיור, אמבטיה, ומוללות לס

 ירה(הד פועל ים ב )לפי הקי 
 ₪ ליחידה   200

 ה חיד₪ לי 75 --- נקודת טלפון 

 ת תקע בי
קע רגיל במעגל משותף )לא מוגן מים ולא  בית ת

 מעגל נפרד / כח(. 
 ₪ ליחידה  125

 דלת כניסה 
 ות שיר ת למרפס

 דלת בלבד. ן כנף ה י בג זיכוי
 ף בפתח. ה לבצע משקוחוב

 ₪ ליחידה  750

 

 
 

 : החשמל/תקשורתלטבלאות ות  הער
 .ט המכר (, במפר5)טבלה   3.7ות כלליות לאחר סעיף ראה הע .ר1
 מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע. חשמל/תקשורת חירוןר המ. מחי 2
 

 
 


