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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  5 מס' חדרים: 

  
 I5 ,H5,G5,D5 :דירה מדגם 

  
 3,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 דירה מס': 

  
 1-4 : מס' קומה 

  
 2,3,4 בניין מס': 

  

 1,2 מתחם: 
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 תוכן עניינים 
 

 פרטי זיהוי פרק א.   
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   : 2סעיף               
 .יהוחנסן  ח ן, מבבניי רה מיקום הדי : 3ף סעי               
 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 בילותסטיות ק  : 7ף יעס              

 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 
 . יסהבית כ קן לתלית מ  : 3.4סעיף 

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

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

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

 .מערכות משותפות   :7סעיף 
 (. 7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  : 7.1סעיף   
 (. 7.2.1-7.2.5וי אש )כיבם לידוריס  : 7.2 סעיף  
 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 )שתיתכות  בנה למערחיבור המ  :8 יףסע
 . 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   
 ד לדירה. מוף הצשיעורו של החלק ברכוש המשות  : 9.4סעיף   
 הבית.    החלטות בדבר ניהוללת קב  יסדר : 9.5 יףסע  
 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' 
 . ת כלליותרוהע ' נספח ב

 ים. כויזי ת בלאו'   טח גנספ
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 חדרים  5 מס' חדרים:  נתיב מודיעין מורשת  שם האתר: 

 __ : מדגםדירה   

 __ דירה מס':   

 __ : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ חניה מס':   

 __ ין מס': יבנ   

 __ מס':  מתחם   

 

 "מפרט מכר" 

 1974  – ד של" דירות(, התי חוק המכר )פל 

 2015-ה , ותיקון התשע" 2008   – ח שס" ת ון ה )תיק 

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 (ה"החבר"או  " "המוכר/תן )להל                                           .ש. גר נתיב פרויקטים בע"מ:  לחוזה בין נספח   

                                             ת.ז       :  ן לבי    

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

 

       מתאריך:   

 

 פרטי זיהוי     א.
 

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

 ; 120 רש:גמ  .54 :מס' הקלח .07280: ש מס'ו ג 1.1 

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

 

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

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר  2.1

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

 

 ( הדירה"" לןלה) :' וקומהדירה מס .3

 

 ,שינה(המשמש גם כחדר  ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן  ,שינה  יחדר 2הורים,  ינהחדר ש ,פינת אוכל, מטבח כניסה, חדר דיור, :רהי בד .4

 .יור(ד )יציאה מחדר  מרפסת שמש מרפסת שירות, ,חיםשירותי אור חדר רחצה הורים )מקלחת(, ,( אמבטיה) כללי רחצה חדר, פרוזדור
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   ירהח הדשט .5

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

 של הדירה.  החוץ רותיק ברים על פניהם החיצוניים של ועה השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים )א(

   –לעניין זה 

  משותף ח ין שטבינה לב ש,השמ רפסתלבין מהדירה ות בין ה לבין מה שמחוצה לה, לרבקיר המפריד בין הדיר  –" קיר חוץ " (1)

 דירה או תוכנית אחרת.לבין נה בי  ואמה בקו

 ר החוץ; ל קיבמרכזו שהמצולע האמור  בור קועירה אחרת  כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די

 פוי.ת החייכללו א פני הקירבלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ " (2)

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

 המשטחים המשופעים והאופקיים;  י ההיטל האופקי של כל בד לפבל תחדירה יחושב פעם אלך מדרגות בהמשטחו של כל  (ג)

 המדרגות.  ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלךהשט

  1970 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל נות התכנון והבניה בתק רש דלנם ואהם תשגוב  שטחיםרק הו יכללטח יבחישוב הש (ד)

   )בקשה להיתר(. התכנון והבניה תותקנ –)להלן 

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

 

 :ן בלעדי אופה ברהדי  שים אתהמשמ רה או צמדים לדי ומם הספי טחים נו פירוט ש .6

א פרגולה(  ה )לוי הכוונה למשטח מלא דמוי תקררי]קמתוכה מרפסת השמש מקורה  _______ מ"ר. :(1) שמש בשטח תמרפס 6.1

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

 ; דת(מהמוצ החניהמקום ימון החניה עם ס טחית שרף תכני)יש לצ המכר. בתכניתכמצוין  :מקורה מס'חניה  6.2

 ם המחסן המוצמד(; וק )יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מי _______ מ"ר. :(2)בשטחדירתי מחסן  6.3

 אין. :(3)בשטחרתי מרתף די  6.4

 אין. : בשטחגג מוצמד לדירה  6.5

 אין. : (4)בשטחחצר מוצמדת  6.6

 : שטח(ו)מהות  טםאת הדירה באופן בלעדי יש לפראו משמשים  מדיםהמוצ נוספים  ם,חלקים/אזורי /םאם יש שטחי  6.7

 רה(. הדיפת צרצפת המסתור יהיה נמוך ממפלס ר מסומן בתוכנית המכר. )יתכן ומפלסש ככל :מסתור כביסה

 

החברה   .נון התקקומית ו ישור הרשות המבקומת קרקע, בכפוף לאין בנילוני ר כשטח משותף חיצעל שטח המסומן בתוכניות המכ הערה:

 ם לפי החלטתה. ו ק ן: דוכנים, סגירת חורף, שולחנות וכסאות, שימשיות וצלונים וכו' בצורה ובמי ית לתת שימוש מסחרי כגו תהיה רשא

 

 טחים: י השהערות לחישוב 

 קווים נוצר על ידי ההכלוא בתוך המצולע ה צפההר חא שט שטחה של מרפסת הומרפסת חיצונית לדירה;  –" מרפסת שמש " .1

עקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים  יים של קירות החוץ או המעל פניהם החיצונ רים העוב

 ת.ספבמר

הרקיע כפוף  אורלאו /לשמש ו פתהדת חשיאשר מי חשופה ו/או מקורה בשלמות או בחלקה,  נה,מובהר כי "מרפסת שמש" הכוו

 שיש בה כדי להשפיע על לה והן מחוצה  הקרקע ת כלשהי הן בתחוםלבנייה פיזי פוף ובכ תשנת הרוחויין יחסית לשולמיקומה בבנ

 . שיפת המרפסת לשמשח

רה  ו לבין חלק של דיפריד בינ וספת שטח הקירות; כאשר קיר המחסן מן בתהוא השטח הכלוא בין קירות המחס  ,שטחו של מחסן  .2

 יכלל שטח הקיר במלואו. יח משותף  המחסן גובל בשט רקי אשרהקיר; כצית הרוחב של לל רק השטח שמתחת למחייכרת חא

 ס"מ;   20  ביבעו שטח תיאורטי מתחת לקירות החוץ ת, הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתוספשטחו של מרתף .3

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

 ואו. ותף ייכלל שטח הקיר במלף גובל בשטח משתרהמ

במפרט  פיע בין שטח החצר המו  5%ור של עד עי, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטייה בששטחה של חצר כולל .4

 לבין השטח למעשה.המכר 
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 ות:סטיות קביל  .7

 :זה פרטטייה ממיראו אותן כס  הן סטיות קבילות ולא הלןת לורטפוהמהסטיות    

   ייה גדולה ט סובין השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של חצר תותר  6-ו 5בין שטח כמפורט בסעיפים  2%של עד  בשיעורסטייה  )א(    

 יל.לע 4והערה  6.6ף בסעייותר כמפורט     

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

     

 לארי שטרנשיין אדריכלים בע"מ.  "(:האדריכל)"להלן "  תרורך הבקשה להי ע שם .8

 ם.  בניין האולפני ילן,קריית התקשורת נווה א : תבו כת 077-4512520 פקס:         02-5792044 : טלפון  

 office@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

  .רון משולמי מהנדסים בע"מ   "(:דסהנהמ)להלן "  שלדה ון כנאי לתשם האחר .9

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

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

 

 ריה , ציודה ואביזהבניין, המבנה, הדירהור  תיא ב. 

 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את  וחלקים אחרים חרותבחלוקה פנימית של דירות אכניס שינויים המוכר רשאי לה    * 

 . תף ברכוש המשו שטחים  והבניין א  חזית   

 . הבניה קבלת היתר עדמולפים קמי והתקנות, התרשה התקן הישראלי לפי דרישות יות יהוהמלאכומוצרים כל ה * 

   

 יןתיאור הבני  .1

:  2מתחם ו  1,2.  בניינים :1מתחם שיבנו ע"י החברה בשני מתחמים )ים ניינאחד מתוך חמשה ב מדורג בוה"בניין מגורים "ג 1.1  

 (.3,4,5 בניינים       

ים,  מגורו/או  ושרות  ת לחניה)המשמשו משותפות/ברצף  נות( יש קומות תחתו1בניינים )למעט בניין ל ת הכניסהקומ מתחת   

 קומות למגורים 7-9וללת גם שטחי מסחר, ועוד הכ יין,כניסה לכל בנ/קומת קרקע, עלומ גורים בלבד(,ו למו/א  תושרו חניה

 .  קומות( 9 :4ן יי בנב ,קומות 8 :3,5בבניינים  קומות 7: 1,2בבניינים )

 לטתהח י י, לפב ו/או רב אגפכבית משותף אחד מורכשמו ויר ברהחבים, לפי החלטת ההבניינים יבנו במקביל או בשל   

 כת. הרשות המוסמ

            

    ,דירות למגורים 24: 4 בניין ב, גוריםת למדירו  22: 3 בניין ב ,למגורים תודיר 20: 2 בניין ב ,דירות למגורים 11: 1 בנייןב      1.2                              

  ;םלמגורי דירות 13: 5 יין נבב   

  

 ;לבדלמגורים ב, הכוונה )*(דירות 

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

 אחר.  ךאו לכל צור

 

mailto:office@ls-arch.co.il
mailto:office@ron-eng.co.il
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 של כל קומה  קומות בבניין וייעודהוט הפיר – 1טבלה מס'  1.3

 

 :רפי של הקרקע(המבנה הטופוג קבע נהשתן מניי ומות לכל ב)כינוי הק  לכל הבניינים ברצף/תו פ משות וקרקע נותתו תח קומות     

 ור כינוי או תיא

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 ומהקב
 הערות סוג השימוש 

ומת הכניסה  : ק1 ייןנב

 לבניין

  הקומ: 2,3,4בניינים 

 ונהתחת

 קע : קר1בבניין 

 -2: 2ן בבניי

 -3: 3בבניין 

 -4: 4ין ני בב

--- 

קוממבוא  -מגוריםל  :1ין  בני תית,  ה 

מדרגות  חדר  לחד  ,מעלית,  רווחת  ר 

 מחסנים, חדר אשפה.  הדיירים, 

  מעלית, חדר קומתית,מבואת   -מסחר

וה(,  ל גבשטחים למסחר )בחל  מדרגות,

 חדר אשפה. 

,  פרוזדור, חדר חשמל /תקשורת   -כללי 

  ממפלס  )נמוך  ו(חדר שנאים )טרפ

  ותטכני  קנים ומערכותתמהקרקע(, פירים, 

לפי דרישת   סחר(למגורים ו/או למ)

   ת.שויו המתכננים והר

מבואה קומתית, מעלית,   :2,3,4 ניםבניי

  ערכותמו מתקנים פירים,  חדר מדרגות, 

לפי דרישת    למסחר(או  /)למגורים ו  טכניות

 המתכננים והרשויות. 

ות,  מיסע  , יםחניות אופנוע  ות, חני כללי:

 , חשמל למפוחים מחסנים, חדר  עברים,מ

)למגורים   טכניותמתקנים ומערכות   ים, פיר 

רישת המתכננים  י דלפ  ו/או למסחר(

 והרשויות. 

 

מיקומם הסופי של המתקנים  

השונות יקבע   תוהמערכות בקומו 

 נים. מתכנלפי החלטת ה

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

  ים גם בניין/ים סמוכבבניין ישרתו 

  בבניין/ים סמוכים  ימוקמוו/או  

 ן. וישרתו הבניי

 

 

 

 

 

 

 

 , משטח גזם. ז צובר ג בפיתוח:

 

 

 

 התחתונ הקומ

 -1: 2ן יני בב

 -2: 3בבניין 

 -3: 4בבניין 

 -4: 5בבניין 

 2: 2,3,4בבניינים 

מבואה   גן(, ) מגורים: 2,3,4בניינים 

מדרגות, , חדר קומתית, פרוזדור, מעלית 

)למגורים   תטכניו   ותמתקנים ומערכ  ים, פיר 

ם  תכנני לפי דרישת המ  ו/או למסחר(

 ות. שוירוה

לית, חדר  מע  , מבואה קומתית: 5בניין 

מתקנים ומערכות  מחסן, פירים, ות,מדרג

שת  י ר לפי ד  )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 תכננים והרשויות. המ

חניות, חניות אופנועים, מיסעות,   לי:לכ

  , פירים, מתקניםמעברים, מחסנים

   סחר()למגורים ו/או למ יות טכנ ות ערכומ

 ים והרשויות. תכננשת המלפי דרי

: קומת הכניסה  2בניין 

 לבניין

ה  קומ: 3,4,5ם יניבני

 תחתונה

 : קרקע 2בבניין 

 -1: 3בבניין 

 -2: 4בבניין 

 -3: 5ניין בב

 2 :3,4בבניינים 

 1: 5ניין בב

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים :2בניין 

  פרוזדורים, ת, קומתי   אהגבוה(, מבובחלל 

ת  חו לרו  חדר ר מדרגות,מעלית, חד

מחסנים, חדר   ות,חדר עגל רים, דיי ה

   .( גבוה)בחלל  אשפה

שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר   -מסחר

 אשפה )בחלל גבוה(. 

,  ל /תקשורת )בחלל גבוה(חשמ חדר -כללי 

)למגורים   מתקנים ומערכות טכניותרים, פי 

ים  ננלפי דרישת המתכ (ו/או למסחר

   שויות. והר

  , ומתיתמבואה ק, ים ורמג : 3,4בניינים 

מתקנים   פירים,,  מדרגות לית, חדר מע 

   גורים ו/או למסחר()למ יות ומערכות טכנ 

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 
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 ור כינוי או תיא

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 ומהקב
 הערות סוג השימוש 

  ,מבואה קומתית  גן(,) מגורים : 5בניין 

  מחסן, פירים,מדרגות, דר ח  ת,לי מע 

)למגורים ו/או   מתקנים ומערכות טכניות 

 ות. ישת המתכננים והרשוי י דרלפ   ר(סחלמ

,  מעברים ת, עו יס מ  ,ות חני  :מסחר

מדרגות,  לית, חדר מע  ,ם דורי פרוז

 . םסני חמ

מאגר מים וחדר משאבות )בחלל   כללי:

  , גבוה(, חדר חשמל למפוחים, פירים

או  רים ו/למגו ) ומערכות טכניות  מתקנים 

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.   למסחר(

ניסה  הכ : קומת 3בניין 

 בנייןל

  קומה: 4,5בניינים 

 ונהתחת

 קרקע : 3ן בבניי

 -1: 4בבניין 

 -2: 5ניין בב

 2: 4בבניין 

 1: 5 יין בבנ

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים :3בניין 

  פרוזדורים, קומתית,   גבוה(, מבואהבחלל 

חדר לרווחת   ,רגות מעלית, חדר מד

מחסנים, חדר   חדר עגלות, הדיירים, 

   .)בחלל גבוה(  שפהא

, חדר  שטחים למסחר )בחלל גבוה( -מסחר

 . בוה( חלל גאשפה )ב

ת )בחלל גבוה(,  ל /תקשורחדר חשמ -כללי 

)למגורים   ים ומערכות טכניותקנתמם, פירי 

לפי דרישת המתכננים   ו/או למסחר(

   ת. ו יוהרשו 

  ה קומתית, ואמב , מגורים : 4,5בניינים 

  פירים,  מחסן, מדרגות,לית, חדר מע 

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

 . יותווהרש תכננים רישת המלפי ד  למסחר(

  ומערכות טכניות  מתקנים פירים,  כללי:

לפי דרישת    ו למסחר(ו/א רים )למגו 

 המתכננים והרשויות. 

: קומת הכניסה  4בניין 

 ייןנבל

 ה קומה תחתונ: 5בניין 

 : קרקע 4ין ני בב

 -1: 5בבניין 
 1: 5בבניין 

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

  רים,פרוזדו  תית, ומק  גבוה(, מבואהבחלל 

חדר לרווחת   דר מדרגות,ת, ח מעלי 

נים, חדר  מחס  ות,חדר עגל הדיירים, 

   .)בחלל גבוה(  אשפה

שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר   -מסחר

 פה )בחלל גבוה(. ש א

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

  )למגורים טכניות  מתקנים ומערכותפירים, 

  לפי דרישת המתכננים  סחר(או למ/ו 

   והרשויות. 

לית,  מע  מתית,מבואה קו , ורים ג מ: 5יין נב

תקשורת,  / מל שר חחד מדרגות, חדר 

)למגורים   מתקנים ומערכות טכניות פירים, 

ת המתכננים  דריש לפי  ו/או למסחר(

 והרשויות. 

: קומת הכניסה  5יין נב

 לבניין
 1: 5ין בבני  : קרקע 5בבניין 

  -מבואת כניסה )לובי  -מגורים  :5בניין 

  פרוזדורים, , תמתי קו   אהגבוה(, מבולל בח

  חדר לרווחת  , חדר מדרגות,ליתמע 

מחסנים, חדר   חדר עגלות, ם, ירי הדי 

בחלל גבוה(, מרפסת שמש  ) אשפה

   משותפת.



 
 

 

                       ______ _____                                           ________ ____ 
 מוכר חתימת ה                                                             נהו חתימת הק           

 

 , ג' ב'  ', נספחים א

 32  מתוך  8 'עמ 02.11.2021תאריך: /    10 משהב"ש מהדורה - ןמשתכל רט מכרמפ  /  ן מורשתיע מודי  נתיב   /  גר נתיב פרויקטים בע"מש.    /  הבניהות מסד לאיכ

 

 ור כינוי או תיא

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 ומהקב
 הערות סוג השימוש 

ם  שטחי   מעלית, חדר מדרגות, -חרס מ

סחר )בחלל גבוה(, חדר אשפה )בחלל  למ

 גבוה(.  

  טכניות  ת ומערכו ם  מתקניפירים,   -לי כל

ישת  לפי דר למסחר()למגורים ו/או  

   ם והרשויות.ני כנמתה

 

 :1בבניין 

 כינוי או תיאור 

 הקומ

ומות מתחת/מעל  ק

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 המובק
 הערות סוג השימוש 

 --- 1 מסחר /יםורמג תקומ

לל  בח -מבואת כניסה )לובי  -מגוריםל

מעלית, חדר   ת,מתי קו  גבוה(, מבואה 

   . עגלותחדר  מדרגות,

,  פרוזדוריםמתית, ה קו מבוא -מסחר

ר  למסחשטחים   מעלית, חדר מדרגות,

 בחלל גבוה(.  )

  מתקנים ומערכות טכניות פירים,   -כללי 

לפי דרישת   חר(ס מ)למגורים ו/או ל

 ויות. והרש המתכננים  

חלק מהקומה החלל הגבוה מקומת  

 הקרקע. 

 1 2 רים מגו קומת

, חדר  מעליתה קומתית, , מבואיםמגור

  רכות טכניותע ם וממתקני , פירים, רגות מד

ת  לפי דריש רים ו/או למסחר(מגו )ל

 נים והרשויות. תכנהמ

--- 

 3-6 ת מגורים וקומ
2 

 )בכל קומה( 

, חדר  מעליתמתית, ו קמגורים, מבואה 

  מתקנים ומערכות טכניות רים, , פי מדרגות 

לפי דרישת   ()למגורים ו/או למסחר

   שויות.ים והרננ המתכ

--- 

 1 7 ם קומת מגורי

ר  , חדמעליתית, מתקו ה מבוא מגורים,

  ניותטכ   רכותמתקנים ומע , פירים, רגות מד

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

   המתכננים והרשויות.

--- 

 מגורים עליונה  תמקו

 ()פנטהאוז
8 1 

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  תטכניו  ותמתקנים ומערכ ים, , פיר מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

   ת.ויו ש והר  כנניםהמת

--- 

 ליוןע גג 

 )ראשי(
--- --- 

מערכות סולאריות, מתקנים  ת, רגו דמחדר 

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות  

ו/או למסחר(, לפי דרישת    למגורים

 נים והרשויות. מתכנה

--- 

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

 . )הראשי(  העליוןלא נכלל הגג  במניין הקומות 9 ייןת בבנסך הכל קומו

 



 
 

 

                       ______ _____                                           ________ ____ 
 מוכר חתימת ה                                                             נהו חתימת הק           

 

 , ג' ב'  ', נספחים א

 32  מתוך  9 'עמ 02.11.2021תאריך: /    10 משהב"ש מהדורה - ןמשתכל רט מכרמפ  /  ן מורשתיע מודי  נתיב   /  גר נתיב פרויקטים בע"מש.    /  הבניהות מסד לאיכ

 

 :2 ן ייבבנ

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  עת לבנייןבוהק

ת  מספר דירו

 ומהבק
 הערות סוג השימוש 

 2 1 מסחר /מגורים קומת

,  עליתור, מפרוזד ת,  , מבואה קומתי ריםמגו 

ות  כ ומער מתקנים פירים, , חדר מדרגות

לפי דרישת   חר(ו/או למס   )למגורים יותטכנ 

 שויות. והרנים  המתכנ

חלק מהקומה החלל הגבוה מקומת  

 הקרקע. 

 2-4 ת מגורים וקומ
4 

 בכל קומה( )

,  פרוזדור, מעליתית,  קומתמגורים, מבואה 

  ומערכותמתקנים , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   ו/או למסחר(ורים  למג ) טכניות

 ות. יו מתכננים והרש ה

--- 

 3 5 קומת מגורים 

,  ליתמע  דור, פרוזמגורים, מבואה קומתית,  

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

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

 יות. הרשו המתכננים ו 

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
6 1 

, חדר  מעליתת, , מבואה קומתי ריםמגו 

  תטכניוים ומערכות  קנמת, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   חר(רים ו/או למס מגו )ל

 יות. המתכננים והרשו 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  מתקניםמדרגות, מערכות סולאריות, חדר 

  יותפרט   ות טכניות )משותפות/ומערכ

(, לפי דרישת  למגורים ו/או למסחר

 רשויות. המתכננים וה

--- 

 ים. ות דירות למגורללהכו ות ומק  ות נכללו רקבמניין הקומ  7 למגורים  תקומו הכל סך 

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

 

 :3בבניין 

 כינוי או תיאור 

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה ה קומתלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש הש סוג

 2 1 מסחר /יםמגור מתוק

,  יתלע , מדורוזפראה קומתית,  מגורים, מבו 

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   ורים ו/או למסחר(למג ) ותטכני 

 המתכננים והרשויות. 

בוה מקומת  גהחלק מהקומה החלל 

 ע. הקרק

 2-4 רים מגו תוקומ
4 

 )בכל קומה( 

,  ר, מעליתזדו פרומגורים, מבואה קומתית,  

מתקנים ומערכות  פירים,  , רגותמד חדר

  לפי דרישת חר(מס ל  או ים ו/)למגור טכניות

 והרשויות. המתכננים  

--- 

 3 5 ם וריגת מקומ

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

מתקנים ומערכות   , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   למסחר(  ים ו/או רמגו )ל טכניות

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 נה ליומגורים עקומת 

 האוז(נט)פ
6 1 

חדר  , תלימע אה קומתית, מגורים, מבו 

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, ות מדרג

לפי דרישת   למסחר(  או /ים ו)למגור

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

גנרטור  ות,לארימדרגות, מערכות סו חדר 

מתקנים ומערכות )משותף לכל המגרש(, 

ם ו/או  מגורי יות לפרטכניות )משותפות/  ט

 ות. שוי ר ים וההמתכננדרישת   למסחר(, לפי 

--- 
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 כינוי או תיאור 

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה ה קומתלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש הש סוג

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

 )הראשי(.  יוןקומות לא נכלל הגג העלה  ן יבמני  10 סך הכל קומות בבניין

 

 :4בבניין 

 כינוי או תיאור 

 קומה

מעל  /מתחת קומות

 ה יסכנת הקומלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

פר דירות  סמ

 מהבקו
 הערות וש ימהשג סו

 2 1 מסחר /מגורים תקומ

,  פרוזדור, מעליתתית,  קומ ואה מגורים, מב 

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

ת  דריש לפי  למגורים ו/או למסחר() טכניות

 ם והרשויות. המתכנני 

מת  חלק מהקומה החלל הגבוה מקו 

 הקרקע. 

 2-4 רים מגוקומת 
4 

 )בכל קומה( 

,  מעלית , רזדו פרו,  קומתית מבואה  מגורים,

מתקנים ומערכות  , פירים, רגותחדר מד

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( ותטכני 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 5 ים רוקומת מג

,  פרוזדור, מעלית,  מתית מגורים, מבואה קו 

ערכות  מתקנים ומ, פירים, חדר מדרגות

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

 . ת כננים והרשויו המת

--- 

 נה מגורים עליומת וק

 )פנטהאוז(
6 1 

, חדר  מעליתית, ומתאה קמגורים, מבו 

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   או למסחר(/)למגורים ו

 והרשויות.   נניםהמתכ

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  תקניםות, מאריות, מערכות סול רג מדחדר 

ת  פרטיו  שותפות/ניות )מומערכות טכ

פי דרישת  או למסחר(, ל ו/   ריםו למג

 והרשויות. המתכננים  

--- 

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

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

 

 :5בבניין 

 יאור או ת ינוכי

 קומה

ל  קומות מתחת/מע

 ה כניסהקומת למפלס 

 )ד(  עת לבנייןובהק

מספר דירות  

 בקומה
 ותהער סוג השימוש 

 1 1 מסחר /מגורים קומת

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  ניותמתקנים ומערכות טכ פירים,   ,מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 יות. המתכננים והרשו 

ומת  וה מקל הגבהחלחלק מהקומה 

 הקרקע. 

 2,3 ורים מגת וקומ
3 

 ( קומה)בכל 

, חדר  מעליתקומתית,  מגורים, מבואה 

  מתקנים ומערכות טכניותם, פירי ,  מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 רשויות. הו המתכננים  

--- 

 2 4 ם קומת מגורי

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  תטכניוות  מתקנים ומערכ ים, , פיר מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 ת. ויו ש והר  כנניםהמת

--- 
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 יאור או ת ינוכי

 קומה

ל  קומות מתחת/מע

 ה כניסהקומת למפלס 

 )ד(  עת לבנייןובהק

מספר דירות  

 בקומה
 ותהער סוג השימוש 

 מגורים עליונה ת קומ

 )פנטהאוז(
5 1 

, חדר  מעליתם, מבואה קומתית, יורמג

  תומתקנים ומערכות טכני, פירים, מדרגות 

רישת  ד  פי ל )למגורים ו/או למסחר(

 מתכננים והרשויות. ה

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ולאריות, מתקנים  ת ס מערכות, מדרגו חדר 

יות  רט פ  ת/שותפו כות טכניות )מומער

רישת  או למסחר(, לפי ד/ למגורים ו 

 ויות. הרש ים ו המתכננ 

--- 

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

 )הראשי(.  עליוןבמניין הקומות לא נכלל הגג ה 10 ומות בבנייןכל קסך ה

 

  :הרותהבו  תרו הע

  .ניההב יהיתרלבטבלה בהתאם  ייתכנו שינויים (א)

 והבניה   ןוין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנ לצייש  לבניין, אחת כניסהמ יותרשיש  במקרה )ב(

 [. )בקשה להיתר(  

 

 :בכל בניין  (ראשי ) ףמשות חדר מדרגות 1.4  

  ס הגג.עד למפל נהתחתו  הקומפלס ממ מקורה : רגותחדר מדאפיון כל  ;1: יין ל בנכבת המדרגו  י מספר חדר    

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

 קומת הקרקע.פלס עד למ -3

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

   . תחנות 11: 4בבניין 

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

 קע.ת הקרלקומ עד -3מקומת מרתף  5 . בבניין2מקומת הקרקע עד לקומה  1. בבניין למסחריש,  :מעליות נוספות  

 . אין :מרעמדת שו  1.6 

 

   ואו/   דיירי הבניין  נציגות  בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"י ית מעלבמובהר כי הכוונה  –שבת"   עלית"מ   )*(                        

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

 

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

 

 , ילהבשילוב רג: מתועשת וטת הבניהי ש; השלד מהנדס תכניו לפי ת :שלד הבניין           2.1

 ;  השלד : לפי חישובי מהנדסעובי  .םיועשים/טרומי מאלמנטים מת  ןי ו/או בטון מזו בטון מזוין :חומר: ת קומת קרקערצפה ותקר         2.2

   .1חלק  1004 מס' שראלילפי תקן י  :טי בידוד אקוס  .1045 ס'ל מישרא  תקןלפי  :תרמי בידוד                 

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

   .1045מס'  לילפי תקן ישרא :מי בידוד תר; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .יןן מזובטו :חומר: רצפה ותקרה קומתית         2.3

   .1חלק  1004' מסי אלן ישר לפי תק  :קוסטי בידוד א          

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

   .1045ס' לפי תקן ישראלי מ :בידוד תרמי  לפי הנחיות היועץ. :וםשיפועי ניקוז ואיט   

או בלוק   ון,י בטת, בלוקהחוץ ובצד הפונה לדירונימית של קיר פ פןדוב עש,באם מכלול מתו . מתועשת בשילוב רגילה  :חוץ  תרו קי  2.5

 :  1045מס'  ילאישר  לפי תקן :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי תאי   



 
 

 

                       ______ _____                                           ________ ____ 
 מוכר חתימת ה                                                             נהו חתימת הק           

 

 , ג' ב'  ', נספחים א

 32  מתוך  12 'עמ 02.11.2021תאריך: /    10 משהב"ש מהדורה - ןמשתכל רט מכרמפ  /  ן מורשתיע מודי  נתיב   /  גר נתיב פרויקטים בע"מש.    /  הבניהות מסד לאיכ

 

 אלי. הישר ניםרוק" של מכון התקצבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן  י                    

 : ץ גימור קירות חו 2.6

 בהיתר הבניה.  איםהתנ  לפי . הכלאו אבן מלאכותיתו/  תאבן טבעי: עיקרי  וי,ציפ /י חיפו 2.6.1

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

 ת. ומיאום עם הרשות המקוחלוקת הציפויים בת , גווןשאי לשנות סוגל יהיה רדריכ: האחיפוי אחר 2.6.3

 

 ולב, לפי ש מ אוו/  איטונג(כגון או בלוק תאי )ו/או בלוקי בטון  / ין ומזו  ן: בטוחומר: ותקירות הפרדה בין הדיר 2.7

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

 .ון האדריכלנכי תבה לפ ון המהנדס, גווק ו/או משולב לפי תכנבלו/או ון : בטחומר וגובה: מרפסות )ככל שיש(קיר הפרדה בין  

 : (ין )בכל בני  ראשי  מדרגותחדר  2.8

לחדרי המדרגות   וסטיהבידוד האק  ;בי המהנדסשויחלפי  עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: קירות מעטפת 2.8.1  

 ין.והמעלית יבוצע על פי הוראות כל ד

"  ירוק בעל "תו תקן ,קרילי עד לתקרהוף + טיח וצבע אהריצגמת ודים )פנלים( כחיפוי בשיפול: חומר: ניםרות פקי  גימור 2.8.2 

 טעם מכון התקנים. מ

  מטעם מכון התקנים.  וק"יר ןבעל "תו תק וסיד סינטטי תושכב 2: טיח חומר: גימור תקרה. תקרה :עד לגובה  

דרישות אם לבהת (,צמנט לבן) אצוטר אוגרניט פורצלן מאבן נסורה או  היורים יהמגו ייןמדרגות בנ :דסטיםמדרגות ופו       2.8.3 

ספסים כנגד וחומשטחי הביניים )פודסטים( ופסים מ שיפולים תואמים לאורך המדרגות לותובע התקנים הרלוונטים,

 החלקה. 

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

   .רגות המד חדרעות מצבא: עליה לגג 2.8.5 

  : (ין )בכל בני קומתית מבואה )לובי( 2.9

לן, ניט פורצו גרת אבן נסורה או קרמיקה אמ גגימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דו: חומר: מבואה קומתית פניםות קיר גימור 

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

 ה של תקרה מונמכת לא יבוצע טיח מעל תקרה זו(.  מקר)ב "סיד סינטטי "בעל תו תקן ירוק : טיח +חומר: רהר תקגימו 

 פורצלן.  או גרניט אבן נסורה: ריצוף 

 :(ין )בכל בני  שיתרא כניסה )לובי(ה ואמב 2.10

ה, מעל החיפוי  וף דלת הכניסמשקבה ועד לגרצלן(, לפחות ה )רגיל או גרניט פו רמיקאו ק ורהאבן נס : חומר: יםימור קירות פנג

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

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

העומדים בתקן  ו מ"ר,  0.64-יפחת מלא  בודדריח הורצלן. שטח האריחים מסוג גרניט פאו א  )שיש(רה אבן נסו :חומר: ףריצו 

 .  החלקהעת למניהישראלי 

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

 ית. המקומדרישת הרשות  צוב המספר יהיה לפיר, עיומוא   ונין מספר בניין חיצהבניין יותק 

בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון צבוע פנים או בבטון ח יט : הגימור קירות חני : החניה מקור עבודות גמר 2.11

    כון התקנים.במלבין סינטטי, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מע ן צבובטו  :חומר: גימור תקרהקנים. תה 

 ה.משתלבת, לפי החלטת החבר אבןב או מוחלק בבטון יעשה ותניהח או המרתף  תרצפ גימור: מקורה ת חניהר רצפוימג 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

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

בחדר  :קרהגימור ת. (ל, מים וכו'שמח נותארו  )למעט גומחות,, צבוע בצבע סינטטי דוגמת פוליסיד: טיח ור קירותימג 

סינטטי. כל הצבעים,  בטון צבוע בצבע   –. בחדרים טכניים ולבש ו מו/א  ו/או תקרת משנה סינטטי בעבצצבוע טיח  -תולעג/ייםפנ או 

 ם. " מטעם מכון התקנין ירוקקתבעל "תו  

 . ולבאו משאו פורצלן  : אריחי קרמיקה או טראצוגימור רצפה              

 כל דין.  לן(, בהתאם לדרישותה )גרניט פורציק רמבקה יעשרצפה והקירות  עבודות גמר של ה אשפה:ר חד 
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  :רותעה

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

    .למניעת החלקה 2279 לי ארהיש תקן הבהתאם לדרישות  יהיה נגד החלקה )בדירות ובשטחים המשותפים( בניין בוף ריצ. 2

 

 פתיחה חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר שמן.  יניום מזוגגת, בעלתאלומדלת : יש, ן בנייכל לניסה דלת כ 2.13

(,  ניהר הבהרשויות והיתלפי דרישות  אלומיניום מזוגגאו   י תכנית )מתכתפ"ע .1בבניין  : ישין ינוספת לבנ ,דלת כניסה/ יציאה   

   יצונית.לחצר/חניה ח אה/כניסהצייב 

 לל מחזיר שמן. אש, כו  : דלתותר מדרגותת חדדלתו  2.14

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

  אין. :קומתי דלתות לובי  2.15

 .: ישמשותפים וחלקים יםדר ח ,יםים טכני /חדר , חניות ,ותתי בואות קוממ ,תרגו דמ  ר, לובי, חדן לבנייבכניסה , תאורה 2.16

    דירהדר המדרגות ולחצן מתוך החבבבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה                  

   .להדלקת  אור בחדר המדרגות                 

  האדריכל. חירתלבד(  בגוון לפי בוני בהחיצ )בחלקםאחר פוי או ציתנור ף צבוע בפח מכופ :חומר :ומים גז ,חשמלות ארונדלתות ל 2.17

ת מונה נפרד לכל ופין התקנ לחיל או  ,משותף נפרדלמונה  ורביחו הזנות החשמל של כל המחסנים :דירתייםתאורה במחסנים      2.18

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

   הבניין/ים לפישל  רכת החשמל של הרכוש המשותף הזנה ממע : יש.משותפות אלקטרומכניותות ערכמלרה ו לתאו ר חשמל בו חי     2.19

ך וישרתו גם ניין הסמוך ו/או ימוקמו בבניין הסמואך ימוקמו בבין, רתו הבני משותפות אשר יש  תו החשמל )יתכנו מערכתכנון מהנדס   

 ת(. השונו לאישור הרשויותף ופ, בכייןהבנ 

 

 פרטי זיהוי(  –א'  ף לאמור בפרק נוס)ב ההדיר תיאור .3

 

 גובה הדירה*:  3.1 

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

 מ';  2.05 -לא פחות מ: ורגובה חדרי שרות ופרוזד   

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

 מ';  2.05 -מפחות : לא ם נרכשה(*גובה חניה מקורה )בא  

 

 ות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי למעט תחת קורות, מערכ: הערה* 

 ן. מלי הקבוע על פי דיתקנות לא יפחת מן הגובה המיניפי ההקבוע לגבי חלקי דירה על   

 

 .המשמשים אותהאו  לה צמדיםטחים המו ה ובשבדיר רים וגימוריםדימת חרש – 2 'סמלה טב 3.2 

 שלאחר טבלה זו(. הבהרות, /תר בהערות)ראה פרוט י  

 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) גמר קירות ותקרות
 (4)יפוייחי חראומידות 

 )בס"מ( 

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

 ריצוף 
מ"א  "ר/  יכוי לממחיר לז

 שים ים חדקלשב
 הערות 

 כניסה 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 בהערות בהמשך. ה פרוט אר אין  ( 3)ראה  ( 2) הרא

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,

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

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 

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

)באם   חלון אזור  למעט  ות.לפח מס" 60
 קיים(. 

 משך. ות בהראה פרוט בהער
 --- ( 4)ראה  חתון ת ארון  שטח  על מ חיפוי מ 

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ר פרוזדו 
 טון  ב קי בלו  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)יפוייחי חראומידות 

 )בס"מ( 

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

 ריצוף 
מ"א  "ר/  יכוי לממחיר לז

 שים ים חדקלשב
 הערות 

 ורים נה ה ר שי ד ח 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 . שךבהערות בהמ פרוטראה  אין  ( 3)ראה  ( 2) הרא

 חדר רחצה הורים 
 )מקלחת( 

 בלוקי בטון בטון,
 (1) 

  ת משקוף הדלחיפוי קירות לגובה   אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
י בעל  קריל ומעל טיח + צבע אלפחות. 

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

 --- ( 4)ראה  י קרמיקה פו חי 

 ה שינ י  חדר 
 וןבטי וקבל  ן,בטו 

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

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

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

 כללי   רחצה חדר  
 יה( אמבט ) 

 בלוקי בטון בטון,
 (1) 

  משקוף הדלת ה  רות לגוב חיפוי קי  אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
ילי בעל  אקר + צבע ומעל טיח ות. לפח 

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

 שירותי אורחים 
 בלוקי בטון ,ן בטו 

 (1) 

 מ'.  1.50עד גובה חיפוי קירות   אין  ( 3)ה רא ( 2) ראה
תקן  תו  בעל " רילי בע אקיח + צומעל ט 

 ים. ם מכון התקנ ירוק" מטע 
 המשך. ת  ב בהערו ראה פרוט 

 --- ( 4)ראה  קרמיקה חיפוי 

 מרפסת שרות 
 בטון, בלוקי בטון  

 ( 1) או אחר
 . משךהב ראה פרוט בהערות  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. ה גם פרוט בהערות רא

 ה כביס   מסתור 
 בטוןבלוקי  ,ון בט

 (1) 
 3.4ראה סעיף  אין  אין ( 2) ראה

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד ככל  ) 

 טון  ב בלוקי  ,בטון 
 (1) 

צבע   תוקירגימור  .טיח 
  סיד   אקרילי. גימור תקרה

 סינטטי.  

 ( 5)גרניט פורצלן 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין 

 לבחירת היזם/קבלן

 
 

 לטבלה: והבהרות הערות 
 

כאלה, ניתן   שיהיוככל  -ה למחצ שים/מתועשיםבלוק תאי )בדופן פנים של קירות מתועבלוקי בטון//וןבטקירות חוץ:  :ותיר ר קומח ( 1)

:  1045ס, או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות בת"י מלוחות גבויה יה עשים של קירות אלו תהנפשמעטפת ה

  לבכ  רחצה בחדרי גבס. טון/בלוקי בטון/בלוקי בטון תאי/בלוקי ת(: יהיו מ: ב)חלוקה פנימי יםפנה קירותיני מגורים(. בידוד תרמי של בני

 י בטון". " או מבלוקלמיםמידים רים ע"י היצרן "כעדגהקירות בבלוקים המו יבנוה מקר

 לבן. : גוון  העורף.ד קופ נחיותבממ"ד לפי ה .ודרישות התקנים הרלוונטים  תכנון המהנדסלפי   + צבע אקרילי: טיח גמר קירות ( 2)

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

 לבן.  :גוון  .בסיד סינטטיצביעה   .תכנון המהנדסטיח גבס/ בגר/ או משולב, לפי / ילרג : טיחמר תקרותג

 .  יאקרילי(: צבע פוחיא לל ום)בתח ושירותיםרחצה דרי בחגמר קירות 

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

סוגי ריצוף לבחירת   . R-9נגדות להחלקה ת התונטיות ובדרגדרישות התקינה והחקיקה הרלו ו   7922. העומד בדרישות ת"י א'   סוג  :ריצוף ( 3) 

, גרניט אצו, שיש המוכר, ובהתאם למפורט להלן: אריחים מסוג טר ם יבחר קים שבה הספ   או / ו וכר יג המ אפשרויות שיצ הקונה  מתוך כמה 

  33/33, ס"מ    60/60  ות ידבמניטרלי.    -שאחת מהן היא בגוון בהיר   ת לפחו דוגמאות/גוונים    3  -וף ו צי סדרות של ר   4  מביןה  לבחיר   פורצלן.  

בכל הדירה למעט פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  ההחלקה לא תהיה    יעת מנ  גת דר אחת נוספת.  במידה חלופית וכן  .  ס"מ   45/45,  ס"מ 

   ת.ה ומרפסוחדרי רחצ

ות ובדרגת ונטיינה והחקיקה הרלוודרישות התק  2279י  ת ת" . העומד בדרישוסוג א'  :םי תשירו  /שרותמרפסת  /רחצהרי בחדף יצו ר - 

לפחות דוגמאות/גוונים    3  -ל ריצוף ו סדרות ש   4מבין    ה חיר קה לב סוג קרמיחים מ, ארי R-11וברצפת תא מקלחת R-10   התנגדות להחלקה 

דרגת מניעת   . האמור לעיל  פי ל   יר ת לדי ת והדוגמאות המוצגווריחים ייקבעו מתוך הסד ת הארמידו  לי. ניטר  -ר  גוון בהי שאחת מהן היא ב 

שיבחר   ברה או הספק, הח   ציגתש דה,  דוגמא/גוון/מי סוג/הרוכש תעשה מאחת מ  בחירת   לו. יה פחותה מהנדרש לחדרים א א תהההחלקה ל

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

  ובדרגת וז,ניק י  ליצירת שיפוע המתאימים בגודלםלפחות, או גם אריחים במידות אחרות נוספות )דמוי מלבנים(,  ס"מ   33/33במידות  

)במקומות   הספק, שיבחר על ידה.  ג החברה או ר שתצי בח ממתעשה    רוכש רת ה בחי   ה לריצוף חשוף לגשם.אינה פחותההחלקה ש

 ים(. ח, אין צורך בשיפולקשי  ץ מחופה בחיפוים קיר החוהבש

 רטות. בכוונתו להציג לקונה מבין האפשרויות המפו  חיפויהמוכר יבחר אילו סוגי  ( 4)

ניטרלי.   –ת מהן היא בגוון בהיר  שאח   ונים ת/גו דוגמאו   3חות  ן לפ מבי  ת הרוכש . לבחיר-א'. קרמיקה  ג סו  :שירותיםו ה  צחר י בחדר  חיפוי   

עד גובה קו  . בחדרי רחצה,ירת הקונה ללא שינוי מהמחירמידות לבחקה בבקרמי )חיפוי קירות  "מ. ס   30/60-ס"מ או כ   25/33-כ   במידות 

 רילי(.  מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע אקמ'.  1.50גובה  דם עירותיחיפוי בחדר ש משקוף הדלת.

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

צפות והנקזים  ות. הקירות, הרר יהק לגמר וי קרמיקה זההלצנרת גלויה תבוצע סיגרה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפ במחיר הדירה.

 . ים סמוכיםלחלקי בניין/חדר למניעת מעבר מים םרלוונטיידרישות התקנים ה דין ולפיראות כל ו לפי הוורים רטובים יאטמבאז

 לי. ניטר  –בגוון בהיר   דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא   3סוג א'. לבחירת הרוכש מבין לפחות    -  קרמיקה  ירות חיפוי ק :מטבחי בפוחי 

ה ב ו בג  שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה. דה, גוון/מי / ת מדוגמא תעשה מאח"מ. בחירת הרוכש  ס   30/60-ס"מ או כ   25/33-במידות כ 

חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו   BIכאשר התנור אינו ביחידת    ון. תחת ח העבודה )מעל ארון משט  ס"מ לפחות לכל אורך   60

 אקרילי.   יח + צבע קירות: טחיפוי ובל הריצוף(. מעל ה מ' מע   1.50)גובה  רמי ועד הרצפה  ק הוי  החיפ   הסף העליון של 

 מ"ר.  .200  -כ   עד   ד ח בודיזם. שטח ארי /קבלן לבחירת ה   גרניט פורצלן   וג ס מ  :)ככל שנרכש( ריצוף במחסן  ( 5) 

 

  הערות:

 ור  ינתן האפשרות לבחספק אחד ולא ת לשחר ק ממבכש תעשה אך ורלמניעת ספק יודגש כי בחירת הרו –בחירת הרוכש/דייר 

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

ולב עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת החזית  ם משומיניוניה( מעקה אלר הבחרת בהית)באם לא נקבע א תועיצוב מעקות המרפס – מעקה

 דים".מסעם ו"מעקי 1142ולפי הנחיות ת"י 

 נטים למניעת מעבר מים  וותקנים הרלדרישות הין ולפי אות כל דם ייאטמו לפי הור ים באזורים רטובי, הרצפות והנקזתו רקיה –ם איטו 

 / חדרים סמוכים. יןינלחלקי ב 

 . ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל  ומרפסת שרות, דרי רחצה, ממ"דה, חבכניסה לדיר – לסיםי מפהפרש

 האדריכל. תכנוןי לפ ,וחב(גובה/ר מס" 20גובה המותר בתקנות )עד  ( עד)מדרגה מונמך/הבגמו סף כןיתגג, /ות שמשביציאה למרפס

 לצנרת גלויה   יב.מהנחיות המפרט המחיפחת ובכל מקרה לא י .להבטב שה לגובה המצויןהקירות יע גובה חיפוי - קירותציפוי  /חיפוי 

 ר הקירות. מגה לקה זהי וחיפוי קרמייבוצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסט 

   לפי החלטת החברה.   , מ ס"   60  -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ   , PVCאו    לומיניום פרופיל א יבוצעו פינות מ   –ינות בחיפוי  יל פ פרופ 

 שהאבן  יות , לפיהן ה2חלק  5566להוראות הבאות מתוך ת"י יש לשים לב  -שטח המשותף/פרטי(נו ב )ככל שיותקן טבעית י אבאריח

הרצפה עלול  המשמשים במערכת  או האריחים לוחותן הגוו, כן כמו. רקםגידים והבדלי גוון ומ ת בו נימים,י, עלולים להיו עבט רחומא הי 

 . וקה לוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחז ין ה ן ב להיות שוני בגוו שוי  ן, ולפיכך ע ות בחלוף הזמ נ ת להש 

 ה. צוף בדירע"ג הרי ,הברקה ע"י החברהבוצע ליטוש ו/או יודגש כי לא י  קפת סלמניע - טוש/הברקהי ל

ו/או משולב, לפי תכנון   פלדה אוו/ ן ( עץ ו/או בטומכרה  יתכנשהדבר יחייב בסימון בתו ילככל ותבחר החברה להתקין, ומב) – , קורה/ותהרגולפ

  האדריכל.

ם  וריואז רכותונות למעגב ארון מטבח, ארחזיתות מחופים, בבשולי קירות ו טעלמ  פחות,ס"מ ל 7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף   –שיפולים 

 (.גנושיפולים, ללא קיטום פינות )גרו יים. חיפוי  טכנ

  לפחות. מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(נדרש פוי, וחי  נים לריצוף תקישות ה דרי לפ – מרווחים )פוגות(

 

 מסמך אחר ב או  כר זהבמפרט מ ך בטבלה,ל רק באם צויין כלעיל יותקנו בפועייחסות בהערות תהיש יהם ב גוד ומתקנים ל)מובהר כי צי 

 שצורף להסכם הרכישה(.
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 ת:ו נארו  3.3

להתקנה שטוחה של הכיור/  ר, חיתוך פתח המתאיםרות, מדפים, תושבת לכיומגי הארון יכלול דלתות, תון:ארון מטבח תח   3.3.1 

 .דיח כליםמל להצתה(, הכנה למבישול ונקודת חשפתח, נקודת גז ל לל:)כו תכיריים מובנו הכנה ל

. עומק   MDFץ )סנדוויץ'( או ן עארוהיהיה מעץ דיקט. שאר חלקי   עובד )סנדוויץ'(, וגב הארוןפים יהיו מעץ ממדרון והגוף הא

סף ס"מ לפחות מעל  90 -יה כהשטח העבודה יס"מ לפחות. גובה סף עליון של מ 60-כ הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה

 ון. ראלמניעת רטיבות של תחתית החיפוי עמיד למים ס"מ וב 10  -של כ ל( בגובהת הארון הגבהה )סוקהרצפה. בתחתי

 תקנו "פתרונות פינה". כל גובהו ולכל עומקו. ביחידות הפינה של הארון יות, לס"מ לפחו 60ת ברוחב גירוהארון יכלול יחידת מ

  לי( שיוצגו ע"יטרהיר ני ואחד בן לבם אחד גוונים לפחות )מה 5רוכש מתוך ירת ה. לבחקהיי פורמ: צוני י חי וציפ: מתכת. תידיו 

 בגוון לבן.מין ו מלו/א  קהי יפורמ: יםגמר מדפ ומי פניציפוי על ידי החברה.  והחברה ו/או הספק/ים שיבחר/

 ;ראה הערה בהמשך מידות: ( 1)

   ג'ח ספנ אהר :התחתון טבח מחיר לזיכוי בעד ארון המ  

     

מאבן   ס"מ 2-בעובי לא פחות מ שטח עבודהמהקונה  לבחירת :: תיאורו לכל אורכ על ארון מטבח תחתון בודה ממשטח ע

עם שוליים  לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 דרישות ת"יל ונהסר או שווה ערך(, הען קי לימרית )כדוגמת אבאו פו תיטבע

קנט   יותקן טחטוחה של כיור. בהיקף המשם להתקנה שהמשטח יותאקפם. ל הית בכולחזית הארונ  ס"מ ביחס 2בהבלטה של 

  ככל עיבוד בחזית המשטחם ע בהלהעדיף התקנה ללא קנט מוג ישא ודו יקבע ע"י המוכר )הקונה רשאופן עיב  מוגבה וןליע

 . קף המשטחהנדרש כולל אף מים בכל הי

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

  3ה ר תציג בפני הקונברה/המוכידו. בח בחר/ו עלע"י המוכר ו/או הספק/ים שי שיוצגו דוגמאות מגווןך מתו קונההלבחירת  ון:ו ג

 (.ו בהדבקה ולא לוח בודד אחדיהי לוחות השיש/אבן קיסר. (ילו יהיה בהיר ניטרלנים או ו)אחד מג  גוונים לפחות

  

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

ן ו טבח תחתארון מ  אמ" 1עד  המוכר יהיה רשאי להמירומעלה, דרים ח 4.5בדירות פי יספצבח ה טנון המשל תכ מסיבותהערה: 

 י. תר ארון מטבח עליון פינתוימטבח עליון. במקרה זה לא  מ"א ארון 2 -ב

 מטבח התחתון.עליון יהיה בהתאם לארון הבח הנה וציפוי ארון המטבמ

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

 

  ללס"מ לפחות. הכו  80 :דותי מב ,תלוי או מונחטרספה,  ועץ סנדוויץ' א תחתון  ארון )כללי(,  רחצה דרבח(: יין אחרים )צארונות  3.3.3

 משולב בכיור. תות, מדפים, צירי נירוסטה . משטח העבודה אינטגרלי מחרס/ שיש/ ניאו קוורץ לד

לפי החלטת   גוון: ון.לפי יצרן האר מין ו מלו/א  קהאיפורמ: מי פני ציפוי החברה.  החלטת י או אחר לפ קהאיפורמצוני: י חיציפו

 החברה.

  נספח ג'ה רא  :הרחצהיר לזיכוי בעד ארון חמ

 

               :הערות

 םפעמיי  מחושבתמת שקיי ככל  הקיר )פינה ך ה לאור . המדידךמטר אור 6-כמטבח ארונות  כללית של אורך מדידת ( 1) 

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

  זה. אורי ה מתי יחשבו כסטי  בח, לאארונות המט אורךמידות ב 5% -כטיות עד סהארונות. 

ארונות המטבח  יתכן ובקיר שבגב לקחת בחשבון כי  ונהל הקעעצמי, צוע בימטבח ו ארונות הוי עבור במקרה של זיכ ( 2)

 תחזוקה. שותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורךים מקיימים פתח/י גישה לקולטן/

 .הקונה להחלטת הינם תחתון  בארון  מובנים 'ו וכ תנור ,מדיח של ך התקנהלצורהארון  תכנון  ( 3)

 במקומות דלתות ומדפים, בותרל ,בשלמותו  טבחמה ון אר תאלספק  וכרמה על ,נםלהתקי  אלש הקונה החליט -

  מלוהזנת חש של מים וניקוז תו הנדרש ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( ניםובהמ ם הכלים החשמליי  להתקנת שיועדו 
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 ה תנחהעד שהחברקבע ובמו הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תבאחריות יח תחת הכיור. מדל

 . ת הרוכשא

  

 

 סה: לתליית כבי  קניםמית 3.4

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

חבלי כביסה פלסטיק, באורך מינימלי של  5כולל גלגלות,  ניצבים ים(לוונ ממתכת )מגו מוטות 2: נה(טק) מיתקן לתליית כביסה 

 . מטר סה"כ 8 -ורך של לא פחות מלי כביסה באל חבכול ס"מ 120ימלי של ינ ורך מאבמתרומם או מתקן  , ס"מ 160 

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

קיר המבנה, במקום מוצנע ושאינו נצפה בחזיתות   וונת עלו מתקן ממתכת מגולמשמעצר או במרפסת ת כביסה בחיימתקן ש"ע לתל 

 ס"מ. החבלים יהיו   160אלי של כביסה באורך מינימחבלי  5לפחות ל לויכתקן מיר. הבע לקקוומ  ציבן יהיה יהמתק נה.המב 

      וניתנים למתיחה. UVת מידים לקרינם, עאיכותיי 

יום או  זרועות, מאלומינ   3ב )קרוסלה( עם עמוד הכולל לפחות המיר מתקן זה במתקן מסתובו, לייר יהא רשאי, עפ"י החלטתדה 

 .בועומק יציב   המתקן יהיה. ולוונתממתכת מג 

 . 5100. הכל לפי דרישות ת"י ו/או משולבאלומיניום סה: מסתור כבי  

ת פריטי  יווצר הפרעה לתליילולה להזה עבוי של המזגן/ים, במקרה יעמסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת ה חלל : בההער

 . ש(משהב" )הנחיות ט המיוחדכביסה גדולים שלא יפחת מהשטח המצוין במפר 

 

   )מידות בס"מ(  לונות ותריסים בדירהרשימת דלתות, ח – 3 'ה מסלטב 3.5

מידות המעברים  , הרובכיוון הפתיחה. בכל מק החיים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיו שינו יתכנ: הערה 

  .פות בהמשךנוסערות אה גם הוהבניה. רת התכנון החופשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנו  

 

 סיםתרי תונחלו   תתודל ---

 חדר 
ת  כמות ומיד

  תחהפ
 )גובה/ רוחב(  

עץ ) מרחו
מיניום/  אלו

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ נגרר/

כמות ומידת  
  חתהפ

 רוחב(  בה/ )גו

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
  / כע"כ/)ציר

 ס/אחר( נגרר/כי 

ת  כמות ומיד
  חהפת

 ב( )גובה/ רוח

  /ץ ער )חומ
  ום/ינאלומי

 ת/ אחר( תכמ
 ים חומר שלב

ג פתיחה)ציר/  וס
  /נגרר כ.ע.כ/

 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

   חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור

 גלילה חשמלי
 דניי כולל גיבוי

280/215 --- 280/215 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 גלילה ידני

--- 120/115 120/115 

חדר שינה  
  1הורים 

    םבדירה מדג 
D5,G5 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ.ע.כ   ררנג ג אלומ' מזוג 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 גלילה ידני

80/210 120/115 120/115 

  נה שיחדר 
  1הורים 

  בדירה מדגם
H5,I5 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ.ע.כ   ררנג ג אלומ' מזוג 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 גלילה ידני

80/210 140/115 140/115 

 2חדר שינה 

1 

 ר רגילה צי  עץ

2 

 כ.ע.כ   ררנג ג אלומ' מזוג 

2 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 ניגלילה יד 

80/210 120/115 120/115 
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 סיםתרי תונחלו   תתודל ---

 חדר 
ת  כמות ומיד

  תחהפ
 )גובה/ רוחב(  

עץ ) מרחו
מיניום/  אלו

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ נגרר/

כמות ומידת  
  חתהפ

 רוחב(  בה/ )גו

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
  / כע"כ/)ציר

 ס/אחר( נגרר/כי 

ת  כמות ומיד
  חהפת

 ב( )גובה/ רוח

  /ץ ער )חומ
  ום/ינאלומי

 ת/ אחר( תכמ
 ים חומר שלב

ג פתיחה)ציר/  וס
  /נגרר כ.ע.כ/

 כיס/חשמלי/אחר( 

 3נה חדר שי

1 

 ילה ציר רג עץ

1 

 ר כ.ע.כ נגר ' מזוגג אלומ

1 

 לומ' א
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 לילה ידניג

 120/115-כ 120/115-כ 80/210

 "ד  ממ
ש  שמ)מ

 כחדר  
 ( 4שינה 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
.  ה(ילציר )רג 

 חה חוץ י פת

1 

 אלומ' מזוגג 
 כ.ע.כ 

י הנחיות  לפ
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

70/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  סים, הנגררת/יםנגד גז, הדף ורסי שתיים, פלדה  כנף אחת או  

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

  צהח. רח
 הורים

1 
 +  עץ

 אור  -צוהר/צו 
 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

70/210 60/90 --- 

  רחצה ח.
  בדירה  כללי

  מדגם 
D5,G5 

1 
 +  עץ

 אור  -הר/צו צו 
 יר רגילה צ

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 פ( )קי 

--- 

--- --- --- 

80/210 60/90 --- 

  ח. רחצה
בדירה   כללי

 H5,I5ם דגמ

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ה ציר רגיל

--- 

 --- רור מכניאוו 

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

י  שירות
 אורחים

1  
 עץ 
 

 יר רגילה צ

--- 

 --- נירור מכאוו 

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 לה  ציר רגי  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

80/210 90/115 --- 

דירתי  סן  מח 
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

 ח עץ/פ 1
טת  לפי החל

 החברה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 ה(.שצורף להסכם הרכישבטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר   צוין באם  בפועל רקהקיים )

ולימרי בתחתית  ות למים ויכללו התקנת קנט פ נה עמיד יי ובפתיחת ציר רגילה. הדלתות תה  23' אלי מסקן ישר ודה בהתאם לתדלת עץ לב=  עץ  דלת .א

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

חה )כיס( בקיר, נגררת על כנף ו/או לתוך גומ= כנף  .כניגרר כ.ע= רגילה+ משתפלת,  ייקיפ()דרוי סב נט תפלת )נטוי(,= פתיחה משפ קי פתיחה, 

גומי   תן מוקצף כולל אטםי התריס עשויים פח אלומיניום במילוי פוליאורייהיו שלבהזזה  י גלילה או: בתריס תריסים ,תבתנועה אנכי כנף  =גיליוטינה 

יורכב ארגז תריס מ'  2.5ובפתחים ברוחב מעל  דר דיורבחבהתאם למידות הפתח והוראות היצרן. יהיה  בי הפחה מוגברת. עוהשלבים לאטימן בי

   .שמלי= תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חגלילה  . ה ידנינגנון פתיחמנגנון חשמלי ומ  תריס כנ"ל עםלבי גלילה עם ש

 אור.  אפשר מעברריס המתה רגיל( בין שלבימרווח )יותר מ = אורתריס           

 ה תתאים לסה"כ הדלתות/ית בדירללובלבד שהכמות הכ בטבלהשל אחד מחדרים  ראובתייע יכולות להופ ם לשני חדריםפי, משותותלתות/חלונד .ב

 . כת מיזוג האווירפקוד מערכנה לתס"מ כה  3ד  וגבהו מעל רצפה עדלתות פנים יולי ות המצוינות בטבלה. יתכן וש חלונ
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ות וחהמורכבים משני ל, לפי דרישות התקן טיחותירגיל/ב( Double Glazingכפול ) ף קו זיגוג ש מאלומיניום עם ,ד(למעט ממ")חלונות/ ווטרינות  .ג

רכיביהם יהיו בעלי תו  חלונות וה. ון(חר לפי תכנאו א מ"מ 6בי של ווח אויר בעום מרעלפחות, מ"מ  4 זיגוג בעובי) ית עם מרווח אוויר ביניהםזכוכ

ידי   תקנו עליומובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות   ידיות רים, גלגלים,צי ,EPDMומי ג  וג, אטמיובכללם: סרגלי זיגקוריים, תקן ואביזרים מ

 לכל במסילות. אין :שתותר .העורף פקוד לפי הנחיות , נגרר פלדהכנף  יום מזוגג עםומיניהיה חלון מסוג אל בממ"ד  ן.מתקין מורשה מטעם היצר

 .אחת תרש לכנף  כהכנה במסילה נוסף  נתיב קןיות ,החלונות

ם הפונים למרפסת שירות גם לאוויר החוץ, לרבות במטבחירור ישיר וללא אושירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים  בחדרי -לאוויר החוץ אוורור  .ד

 וי. רר מכני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסיד במאוור מצו צינו  יבוצע ריס ו/או בחלון,  ננה סגורה בתם איא

ם המשולבים בזיגוג קבוע יתכן פתחי יניום.יועץ האלומ ו/או פ"י תכנון האדריכלוון, עוג פרופיל, גס  .אלומיניוםם עשויי  יםות החלונות והתריסמסגר .ה

 .ךת מסמחסום, ו/או קירושמש כמעקה/המ

 יחה  , מנגנוני פתותיות מובנצירים, גלגלים, יד, EPDMי ריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומזרים מקוואבי בעלי תו תקןיהיו ת ורכיביהם החלונו    

   ;צרןיה מטעםמורשה  מתקין ידי על יותקנו חלונותילה. הונע   

 יכל. האדר בחירת ומה )"חלב"( עפ"ישקופה או עמ ותיתבטיח זכוכית תותקן  חלונות(,)באם יש  ושירותים רחצהי רבחד .ו 

 . ודרישות כיבוי אש   אדריכל ה   ן תכנו י  ת קבועות, לפ או רפפו / ו   לת בד או סבכה  או אוורור מכני ו/ ו/ חלון    ( יעשה באמצעות מחסן   ככל שנרכש )   המחסן אוורור   .ז 

  ערכותמ, (לסקופיתט)פנורמית/ הצצה עיניתנוסף,  נימיסגר בטחון פ  5044קן ישראל תואמת לת רב בריח, ביטחון(לת פלדה )ד. ניסהדלת כ .ח

מ"מ   1.25בי של נת בעוו מפלדה מגולומשקוף בניה  .המספר דירחתון, מעצור דלת ות רשת סף מב ,נעה ו"רוזטות"ידית מגן צילינדר, צירים, 

 מר לגוון לפי בחירת המוכר. י ויניל או צביעה בתנור. גהיו בחיפוימשקוף לפחות. כנף הדלת וה

  ן/אש.בטחויותקנו דלתות ע יתכן ושות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקהנחיות רלפי  .חירת החברהבגוון לפי  ניל, ו  ציפוי ממ"דדלת  .ט

חוזק,   –פקודי שווה ערך בכל היבט ת אורד וי פלקסבולעם מי עשויה משתי לוחות מודבקים על מסגרתתהיה  כנף הדלת ים:פנ ולי דלתותכלמ .י

 , עםות במיםים לעמידהמתא ציפוי חיצוני מתועשפורמייקה או צבע או  גמר. משקוף הדלת ותקנו בהתאם לסוגאחר. צירים י ים, אקוסטיקה, קי

  לבע 23תאם לתקן ישראלי מס' בהת יהיה  לקוף הדמש .צדדים לפחות 3-ת )קנט( מצופה בנף הדלבהיקף כ  .דיםתכת משני הצדמ ידיותו  מנעול

סיבובי  בחדרי אמבטיה / מקלחת מנעול  למים.  היה עמידנתו יוף לאחר התק. המשקאטימה יפס כוללאם לדלת ר תובגמהלבשות פולימרי או עץ 

וצגו על ידי החברה ו/או  לבן(, שי םאחד מהגוונים לפחות ) 3בחירת הרוכש מתוך ל וון:ג   נף הדלת.ור, מזוגג בכא-צוהר/ צומוי "תפוס פנוי" וד

 פק/ים שיבחר/ו על ידה. הס

  ,בנוסף  .סורג קבוע ין לקבוע, אאמור לשמש את כלל הדיירים בקומה(  )בחרום יקומת כפתח חילוץ המוכרז   בדירהתח בממ"ד ובפ -ץ חילו פתח  .יא

 תיחה.לרבות סוג הפתיחה וכיון הפון/תריס, לסוג החחילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, כפתח  יות המוסמכותכרז ע"י הרשויובפתח ש

 2 -בוהים כסף הדלת וריצוף הממ"ד גחיצונית.  רת,נגר/פתחתה, הנת פלדה אטומרחב מוגן הינה דלדלת כניסה למ :רףפיקוד העו לפי דרישות  .יב

ים  וג וכן  פתחי אוורור מעוגליום + זיגנ אלומי כנפיים לפתיחה. חלון 2ת לכיס ו/או הנגררות או שתיים, פלדה כנף אח וןדירה. חלס"מ מעל מפלס ה

פתח   ולידקיר ע"ג ה פיקוד העורף(,לפי הנחיות )ויר סינון א מערכת התקנת רוק.נצ'(, וניתנים לפאות פלדה )פלדיסקחסומים ב בקוטרים שונים,

הרי  מתקן הסינון, החברה ע"י סופק  ש שבאםיודג (.2010)תקנות הג"א מאי  יצרן.ידות ההמערכת לפי מומית. מידות מקהפרעה  רו צתיהאוורור 

י ו לכך ע"שהוסמכ ות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםיקת תקינבדיב הרוכש, יחי ע"ירוקו יפלכן , פיקוד העורף  ע"י  אושרוונבדקו  קינתו והתקנתו תש

בפועל יגבר הביצוע בפועל ן הביצוע ימכר לבהמצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט הה בין מקרה של סתירודגש כי בכל י  ניעת ספקלמ פיקוד העורף.

 העורף. קוד תואם הנחיות מעודכנות של פיה

אביזרים   נתורך בהתקהצעקב , "נטו"חים מידות פתאינן מבטאות ומשוערות בס"מ, בניה ות הינן מיד, 3' מסות בטבלה המידות המפורט – מידות .יג

 מסך רותדלתות/ חלונות/ויטרינות/קי של מלבני ,היקפיים למיניהםפרופילים וקופים  משסמויים ו/או מסגרות סמויות וכן  לבנים כגון: מימים משל

   ון והבניה.  נות התכנבתקכנדרש לפתחים אלו  ממידות/שטח,חת לא יפ יםמתקבלדל הפתחים הבכל מקרה גו .ין()לפי הענ
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 .זו(הערות לאחר טבלה גם )ראה  ים בדירהם סניטרתברואה וכלי  מתקני  – 4ס' מ טבלה 3.6 

 
 

 מיתקן
 ום מיק

 שרותי אורחים  מטבח 
 רחצה הורים  חדר

 )מקלחת(
 לליכ צהחדר רח

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

 כיור מטבח 
 כפולה( /בודדת)

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א( 

 --- --- --- --- --- א'  סוג 

 י ₪  זיכו 
 
 אין

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

 כיור רחצה 

מידות  
 מ()בס"

 --- --- משולב בארון  40/50 --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  א'  --- --- ג סו 

 אין  --- --- ₪   זיכוי 
 'ראה נספח ג

 
--- --- 

 ור לנטילת ידיים כי 

מידות  
 )בס"מ(

--- 25/40 --- --- --- --- 

 --- --- --- --- א'  --- ג סו 

 --- --- --- --- אין ---   זיכוי ₪

וארגז  אסלה
 ( ')בטיפהש

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- רן היצ לפי מידות לפי מידות היצרן  לפי מידות היצרן  ---

 --- --- א'  א'  א'  --- סוג 

 --- --- אין  אין  אין  --- ₪   זיכוי 

 אמבט/ 

 ב'( )מקלחת

  מידות
 )בס"מ(

--- --- 
 כל דין  ותהורא לפי 

 בהמשך ראה 
70/170 

 טיה( )אמב
--- --- 

 --- --- סוג 
 משופע ריצוף 

 מקלחת()

אמבטיה  ) א'
אקרילית או פח  

 ( פה אמיילמצו
--- --- 

 --- --- ןאי  --- --- --- ₪  זיכוי 

ם  למים קרי  סוללה
 כיור,ל חמים/

 )ד() ה( מהמשטח

 --- --- ערבל פרח/מ רבל פרח/מע פרח  פרח דגם 

 --- --- א'  ' א א'  א'  וג ס

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

לאמבטיה  סוללה
 ו( ) למים קרים וחמים

 --- --- --- דגם

  דרך-רב
 נטרפוץ )אי

( או 3דרך   
 )ו(סוללה

--- --- 

 --- --- א'  --- --- --- סוג 

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

ת לה למקלחסול
 )ו(  מיםלמים קרים וח 

 --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ 

( או 3דרך   
 (ו)סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א'  --- --- סוג 

 --- --- --- נספח ג' ראה --- --- זיכוי ₪  
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 מיתקן
 ום מיק

 שרותי אורחים  מטבח 
 רחצה הורים  חדר

 )מקלחת(
 לליכ צהחדר רח

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

כביסה  ים מכונת חיבור מ
 ()ט לניקוזו 

 --- יש  --- --- --- ---

  לשרוול ניתדופן חיצו ב 4פתח "
, יבש כביסהמי מ  אדים פליטת

 קולת סגירה ה ומשולל תריס הגנכ
 --- יש  --- --- --- ---

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

יור  ההכנה משולבת בניקוז כ)
 (המטבח

 --- --- --- --- --- יש 

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

 --- --- --- --- --- 1 )הכנה(  יב()ז לבישולנקודת ג

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

 

 : אחרותו  טבלהל תו ערה

 ף להסכם הרכישה(.מסמך אחר שצוראו בבטבלה, במפרט מכר זה   צוין  בפועל רק באם)הקיים 

צה כיור רחוחה. ה, בהתקנה שטסט נירו/ רץה, חומר סילי קווחירת הקונ לב: ס"מ( 80/46ס"מ או כפולה   40/60 ת במידות)בודד חכיור מטב (א)

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

  .טת החברההחל תוצרת לפיחרס. מידות ו  ת ידיים:יור נטילכ חברה.י בחירת ההחלטת החברה לפ

 תוצרת . 1385עפ"י ת"י  (ליטר 6ל שארוכה ליטר ו 3בעל קיבולת הדחה קצרה של ) מותידו כ חרס,/וקמונובל יפה :שטארגז ת. מונח: אסלה )ב(

 .על צירי נירוסטהבכבד  פלסטי( מושב)  :כיסוי אסלההחלטת החברה. לפי 

 מיכה ינות ומיטת תמילוי עץ בפ ר.פוליאסט שלד עץ עם ציפוי וק היקפי,מ"מ הומוגני, בעלת חיז 3.5לי בעובי ומר אקרימח תהיה אמבטיה:

 לפחות מצופה אמאייל.  מ"מ 2.5י בפח בעולחילופין מ. מפרופילי ברזל מגלוון

 לניקוז שיפועים עם  2272 י"ת תבדרישו העומד גמרב, דין כל הוראותב הנדרש פי על דותמהמי יפחת  לא המקלחת משטח :מקלחת

 ;המשטח

עזרת ידית  ים/קרים בממים לחבעל מנגנון קרמי דו כמותי )ויסות  מיקסר, דגם מערבל וי כרום ניקליפ יהיו בצ  למים חמים וקרים ל הסוללותכ )ג( 

וונטית בארץ, ככול קינה הרלישות התים בכל דרלמים חמים העומד  סדרות 3מתוך  קונהם, על המוכר להציג לבחירת האחת( יכללו חסכמי

 . 1385י רישות הת" שישנה, ועומדת בד

מ  ס" 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -בגובה כ הקל, פיבציפוי כרום ני  פרח/מערבל,: דגם: חת מטב. לקערחסכם( )כולל ם/חמיםרי ה למים קסולל )ד(

 רץ.ונטית באנה הרלוישות התקים העומדים בכל דרלמים חמי דרותס 3 לבחירת הקונה מתוך לפחות.

 15ס"מ לפחות ולעומק  15 -רך כ באו הפירום ניקל, בציפוי כרבל עמגם: פרח/: ד)כולל חסכמים( ר/י רחצהלכיו , סוללה למים קרים/חמים )ה(

 וונטית בארץ.הרל  העומדים בכל דרישות התקינה למים חמים סדרות 3ונה מתוך לבחירת הק לפחות,ס"מ 

  ניקל, למים קרים בלבד.וי כרום בציפ, חדגם: פר :כיור נטילת ידיים

טיה וכן  בוי האמקס מהקיר, הכוללת יציאה תחתית למיל ם, מי ים חמים וקריסוללה למ :יהבטבאמ :ים()כולל חסכמ חמים/למים קריםסוללה  (ו) 

 "מ לפחות ומזלף.ס 60כי באורך ל אנן, מוט החלקה טלסקופי ומוביצינור שרשורי, מתלה מתכוונ   

 מוט   תלה מתכוונן,ור שרשורי, מינכולל צל בציפוי כרום ניק קס מהקיר.מי, דרך( 3אינטרפוץ  -ב דרך )סוללה ר -הקיר מדגם:  :למקלחת  

 קוטר וראש מקלחת ב ס"מ 30הדייר, זרוע מהקיר באורך מזלף. לחילופין ולפי בחירת מ לפחות ו"ס 60ך החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באור   

 "מ.  ס 15  

 ה/קבלןצגו ע"י החבריוש 1385י עומדת בדרישות ת"ורת הארץ כשאחת לפחות תוצ  סדרות 3בחירה מתוך מקלחת, לאמבטיה/סוללות ה

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

 .: לבןוון הקבועותג (ח)

 דלוחין או שפכים. בור לקו וחי מיםים, מים ח: מים קרסה כוללתור למכונת כבי חיב הכנת (ט)

 רת המטבח., ולסיפון קעוביבור לביברז והכנה לחלת: כלים כול למדיח הכנה  ( י)
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נן  הסופיות הי  ותהמידהרי אלו משוערות,  לי בס"מ,אביזר ומצוינות מידות של הכתקן ו/או מו/או   : בכל משבצת שיש בה כלי תברואתידותמי  ( אי)

 החברה. ע"ישנבחרו  היצרן, הספק ו/אובהתאם למידות 

 ביזרי קצה.א בלבד ללאחרת, צנרת נחושת לא נאמר אבאם : הכנה לנק' גז (בי)

 . בטמפרטורה המסופקת מהרשת העירונית : מיםמים קרים (גי)

  חלקהמניעת הל ישראלי שעומדים בתקן עותקבולרכוש  יש ירה,ל שינוי לאחר קבלת החזקה בדבמקרה ש -צה )אגנית/אמבטיה(קבועות רח ( די)

  .R-11 -פחות מ ולא

 דה או הכיור.  העבו ל מישור משטחברז הממוקם עי = קר פרח קבוע. תוך שרוולז הנשלף מראש ברנשלף =  ( טו)

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

 שניהם.  ברז ו/אולפיית  קלחת ו/אומים/קרים, לראש מיאה, של מים חה/יצ)אונטרפוץ( = חלוקת כניס רךד-רב

 לחות/פתחי ניקוז וכו'(. ים/מקנדרטיות )ברזכות הקצה הסט ערכננים למהמים והניקוז מתוכת הספקת יש לקחת בחשבון כי מערז( ט)

, ן, שטח תא המקלחתר צנרת הדלוחיקוט קלחת דמוי "גשם", ללא התאמתלת החזקה בדירה( כגון ראש מ)לאחר קב לור לעישינוי מהאמ 

בולת הניקוז מפל המים לקימ ם הנפלטתאמה בין כמות המיעקב אי התהמים, עלול לגרור הצפה בחדר הרחצה  ני גלישתהקפי מפומחסום 

 .ברצפה

  כגון  צעים מתאימים באמ יספוס מונע החלקה, יש לנקוטשרצפת האמבטיה אינה כוללת חלחת וככל קגם למ  ( הואיל והשימוש באמבטיה הינויז)

  ה.יעת החלקדות למנקות המיועהדבקת מדב

  יתוק זרימת הגז במקרה של כיבוי לאון לנ הכוללים מנגנ תמש בכיריים השלל, יש ל סמיכות לחלון ובכנמצאים ב ככל שמיקום הכיריים לבישול (חי)

 ת הבישול. להבה/ו של רצוני

 או במסמך אחר  זהפרט מכר טבלה, במין כך בו ו בפועל רק באם צות לעיל יותקנבהערמתקנים לגביהם יש התייחסות )מובהר כי ציוד ו 

 (.שצורף להסכם הרכישה

 

 ל הבניין(, ברצפה, ותפים לכלכן ומש תחי ביקורת לקולטני ביוב )בחלקם יתרת ופצנ: צורך אחרבדירה, לכל  יםציה נוספ אביזרי אינסטל   3.6.1 

 וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(.   )מיקום י כיבוי,יתכן מתזהאינסטלציה.  נדסעפ"י החלטת מהמות במיקום וכאו בסמוך לתקרה,  בקירות  

 בין   בלי פיקודגז וכ וצנרת להעברת מפוצלו/או יני מרכזי זגן מיה. ניקוז למנדס האינסטלצמהי החלטת לפ, מיקוםי מים ברון למחלק א  

   .למאייד, עד המיקום המיועד המיקום המיועד למעבה  

 הערה:  

 מוי  די ויצרו בליטות ודד ואסטטהתקנת כיסוי מבדרשו(, יתכן ויחייבו י ש ככל) בוי,ביוב/מתזי כי במעבר צנרת מים/ הצורך  

 ,  פהבסמוך לקירות ורצו/או סמוך לקירות ותקרה ב ,ם"או "ספסלי " תודים או קורו עמ"  

 חי פת יתכן וידרשו   ן הבניי ברים לגובה בקולטנים העו  לציה הת"י, והנחיות מהנדס האינסטי לפי יש לקחת בחשבון כ ,בנוסף  

 ה. תחזוק לצרכי  גישה פשרש לאוי אותם ום לחסרת אלו , אין פתחי ביקו ביצוע   שיידרקורת, ולכן בדירות בהם בי   

 

המערכת  קנת תהיה לפי הוראות כל דין. התאולצת באמצעות מערכת סולארית משותפת מהספקת מים חמים לדירות : מיםחימום    3.6.2

   .ימר()טי ים זמן לחימום המ תקן קוצב בות גיבוי חשמלי לדוד המים החמים והלר 579י דרישות תקן ישראלרית תהיה בהתאם להסולא 

יימר( הכולל מפסק זמן )טעם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב וד( המחובר למערכת הסולארית וכולל חימום רה )דותקן מכל אגיל דירה ילכ  

 ההפעלה.   מראש את זמני תכנןבמאפשר ל 

         , ום אחריםחימ עיבאמצ מיםם היעשה חימו, יתרכת סולארבאמצעות מען לא ניתן לספק מים חמים ות כל דיות שלהם לפי הורא לדיר  

 . חימום המים )טיימר(זמן ל התקן קוצבכן והקיימים בעניינם. שהמים המסופקים באמצעותם עומדים בתקנים  ובלבד  

ן  עליו גג או בסמוך להת או שירורפסת במקום מוסתר אך נגיש כגון במ: הדוד מיקום ;םליטרי 150: תיבולבק למים חמיםוד( מכל אגירה )ד            

    ציה.הנדס האינסטלמ תכנון לפי 

 .ת כביסהת. מכונ : קערות מטבח ורחצה, אמבטיה, מקלחחיבור מים חמים לכלים 3.6.3

   אין.  :""דלי ברז    3.6.4

 פי החלטת החברה(.)מיקום ל: יש מים לדירהנה הכנה למו  3.6.5

 . : פלסטידלוחין  יה,נדס האינסטלצ לפי תכנון מה  ,PPR, S.Pפקסגול, ולוונת, : פלדה מגים חמים וקריםחומר הצינורות: מ 3.6.6

 .: פלסטייםשפכ 
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 הגז   ור הספקת הגז ועד נקודתממקבדירה גז  תצנרול , מחיר הדירה יכליש: טבחה ממקור הגז ועד נקודת הגז במבדיר צנרת גז 3.6.7

   .יה גז דירת וכן הכנה למונהראשית במטבח                     

 : יש. ירהלד מונה גז הכנה ל 3.6.8

 

 

 (זו  טבלההערות לאחר  )ראה מתקני חשמל ותקשורת – 5 בלה מס'ט 3.7
 

 ון, ראה נספח ג'קודות טלפיר זיכוי לנקודות מאור, בית תקע ונמח
 
 
 

 קום מי 

נקודת 
 ר מאו 

 תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
 מוגן מים   

 ע תק בית
 במעגל  כוח
 פרדנ

 נק'
 ;לוויזיהט

 ;ורתנק' תקש
 .פון לט נק'

 נקודות  3 כ"הס

 הערות אחר/

 לדירה  כניסה
 מבואה  או 

1 1 - - - 

 לחצן פעמון+ -
 אינטרקום  -
בי  מפסק תאורה ללו  -

 . חדר מדרגותקומתי/
 . ל דירתיחשמ  לוח -
לל  ון תקשורת כו אר -

   . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה ארון  - 

 דיור  חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1  

 מזגן( ל)
1 

וספת  ת  -תריס חשמלי 
  הפעלתחשמל ל דתנקו 

מרפסת   )ראה התריס.
 שמש(. 

 - - - 1 1 ור פרוזד

  3ך מעל דור באורבפרוז
מ' או בפרוזדור הכולל  

נקודות   2"ר", פניית 
 יף. מחל  מאור לפחות + 

 1 מטבח 

6 
)אחד מהם  
כפול, אחד  
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP    ואחד

מהם מוגן  
דרגה  ב

 רגילה( 

- 
 יד() 1

 ור( )תנ
- 

ים, בתי  מיקום השקע 
יה מעל  קע יהתה

ככול  העבודה  משטח 
האפשר ובהתאם  

  נון המטבח יותקנו לתכ
נפרדים   שקעי כח 

 למדיח, לתנור, למקרר 

נה שי  חדר
   םהורי 

1 
)כולל מפסק  

  יףמחל
 (  מנורהל

 

4 
ניים ליד  )ש

 המיטה( 
- 1 1 

אינטרקום )נק'   -
 שמע/דיבור בלבד( 

    רחצה חדר
 הורים 

 קלחת()מ

1 
 מוגן מים( )

- 1 
1 

  בית תקע )
 ( תנורל

- 

חדר  ראה  -ם ם מי חימו 
 אמבטיה. 

והיכן   ןבהעדר חלו 
 , שנדרש 

דה לאוורור  כנה לנקוה
 מכני + מפסק. 

 - 1 1 - 3 1 שינה  י רחד

 ד/"ממ
 ח. שינה

רה לפי  מנו 
  הנחיות
 רף פיקוד העו 

3 - 1 1 
פיקוד   תקנות לפי 

 העורף

  חדר רחצה
 כללי

 אמבטיה( )

1 
 מים(  )מוגן

- 1 
1 

בית תקע  )
 ר( לתנו 

- 

נור  קע לתת בית
ב זמן  תקן קוצ+ הוםחימ

הכולל מפסק לדוד  
  השמש במיקום עפ"י 

   התכנון. 
והיכן   בהעדר חלון
 , שנדרש 

ורור  ודה לאוהכנה לנק
 מכני + מפסק. 
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 קום מי 

נקודת 
 ר מאו 

 תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
 מוגן מים   

 ע תק בית
 במעגל  כוח
 פרדנ

 נק'
 ;לוויזיהט

 ;ורתנק' תקש
 .פון לט נק'

 נקודות  3 כ"הס

 הערות אחר/

 - - - - 1 תיםשירו 

ן והיכן  בהעדר חלו 
 שנדרש, 

הכנה לנקודה לאוורור  
 מכני + מפסק. 

 מרפסת שרות 
1 

 וגן מים( )מ
- - 

2 
 מוגן מים 

 ה, ס י מכונת כב)
 סה(יבש כבי מי 

- - 

 סתמרפ
 שמש

1 
 )מוגן( 

- 
1 
 וגן( )מ

IP44 
- - 

חשמלי +  לל תריס  כו 
מפסק + מנגנון פתיחה  

 ידני. 

 מחסן
)ככל 
 ( דשהוצמ

1 - 1 - - 

  ריכת החשמל שלצ
המחסן תחובר לשעון  

רתי אליו  מל הדי החש
יך המחסן. או  משו

לחילופין שהזנות  
של כל    החשמל

נה  רו למו נים יחובחס המ
נפרד  ו   משותף
בלבד, או   למחסנים

ה נפרד לכל מחסן,  נמו 
להחלטת המוכר ועפ"י  

 בחירתו. 

 סתורמ
 כביסה 

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 ן(למזג 

- 
 
- 

 

  ותלטבלה ואחרהערות 

 לקה אחת.הדלל נקודת (, כואהיל/ ארמטורה -לא נורה וכיסויר או תקרה )לגבי קיבית נורה על  = ר/ תקרהנקודת מאור קי  (א)

  ד(.ו יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפר)שני שקעים א מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל. בודד לחיבור = "שקע" גיל()רקע מאור בית ת (ב)

 "ר לפחות. ממ 1.5בכבלים  החיבור יבוצע

בור החי בנפרד(. קעספר כל שאחד, נתר בפנל יושקעים או )שני  הניזון מזרם חשמל רגיל כיסוי,שקע בודד עם מים:   מוגן  ת תקע מאור )רגיל(בי   (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5לים ביבוצע בכ

לכמות  ם תוספתושאינסעיף א' ים בר(, המצוינ אור )בתקרה או קישל נקודות המ ור בלבד לאופן ההדלקהתא  נקודת מאור הדלקה כפולה= (ד)

 ף א'. מצוינות בסעי מאור הה נקודות

 בהכרח נקודה/ות "כוח". םושאינ נפרד(,ל נק' במעגל )כלי נפרד גל חשמל גבי מעע הנמצא/ים  ע/ים""שק = בית תקע מעגל נפרד (ה)

 בדרגת הגנה גבוהה. קצה מוגן מים זר הפרד אך אביכרח במעגל חשמל נבית תקע מוגן שאינו בהאו אחר=  P44Iבית תקע עם דרגות הגנה  (ו)

ים, בבין מחש –רת , נקודת תקשויהדת טלפונות נקווד וכולללחמפלט( או ד )קונקודות ביח 3= )מחשב( ץ/תקשורתטלפון חוזיה/טלוי ת נקוד (ז)

נטרנט. אי /ת הטלפוניםלרש יבור הדירהללא חרי כבלים.  כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידוחיבור לקליטת שידורי חובה  –נקודת טלוויזיה 

 י.ולל כיסוכ 1ול מוד  55א פסוקו בקיר ההכנהמריכוז התקשורת ועד נקודת  יכהינור וחוט משכלול צנקודת התקשורת ת

 . (ר לפי הענייןעמדת שומלדלת כניסה למבנה או לים )נקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנום(= ק פנים )אינטר נקודת טלפון  (ח)

  מ"מ.  2.5סק נפרד עם כבלים רות ללוח למפבר ישי, מחוי מעגל חשמלי נפרדעל גב תקע כוחבית  = קודת כחנ (ט)

דירה, יהיו מוגני מים לפי תקנות החשמל והתקנים  לחוץ הנספחים בטיה ובשטחי אמ, בחדר ההמטבח ורה בחדרתאמפסקים ו  קעים,ש (י)

 ישראליים. ה

נקודת ההכנה   ז תקשורת ועדמריכו כנה לנק' תקשורת )מחשב(ה משיכה בלבד.חוט "שרוול"( ות הכוונה לצנרת )באם לא צוין אחר"הכנה"=   (יא)

למניעת ספק  חום" ולא "תנור להט" )ספירלי(.  "מפזר דייר(,ן )באחריות התק יוהרחצה ת חדר מעל דלת צאחימום נמ  לתנורבאם ההכנה בקיר. 

 קע מוגן מים. לת שחימום כול ההכנה לתנור ברה.כי אמצעי חימום לא מסופקים ע"י הח יודגש

את אותה/ם   יםיקים/מכבדלאך מביניהם, ק אים בריחוהנמצ וי, משני אביזרים נפרדים שוניםלהדלקה/ כיב ניתנותנקודה/ות מאור ה  =חליףמ (יב)

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

לכיריים. הנקודה תחובר ישירות  קום המתוכנן תחת למת פאזית בארון המטבח, מותקן נקודת תלתי= ור תלת פאזגורים הכוללת חיבבדירת מ (יד)

 חיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי. התכלול את כל . הנקודה 2.5/5וט בכבל ל ותחולוח החשמב תלת פאזי למפסק

 או במסמך אחר ר זה  יין כך בטבלה, במפרט מכועל רק באם צו ו בפלעיל יותקנהתייחסות בהערות )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש 

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

   בת לתאורת לילה קבועה בחדר מדרגות.שומנגנון   .יש :ת מאורו קוד נ :כל קומהב :תיתבואה קוממ ר מדרגות/חד   3.7.1 

  יש. :מתיתקו  האור במבוא תוך הדירה להדלקתצן מלח יש. : לחצני הדלקת אור יש. :גופי מאור  

 ל כיסוי. ולכ 1ודול מ 55א יר וקופסבקדת ההכנה ד נקו ר וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועת תכלול צינוהתקשור: נקודת טלפון חוץ  3.7.2 

 , או אחר לפי החלטת החברה.זמזם :צליל .לחצן ג:ופעמון: ס 3.7.3 

 ת"י. , לפי דרישות ה רט : סטנדסוג :אביזרי הדלקה/שקע 3.7.4 

   .יש: ך הדירהבתו  ,)כולל שקע רגיל(דירתי תקשורת  ולוח ודולים(מ 6-ל )כולל השארת מקום פנוי דירתי  וח חשמלל 3.7.5  

 אין.  :שעון שבת .: ישפסקי פחתמ החשמל. נדסמה י תכנון לפ :וםמיק  

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

  . פראמ 3×  25זי: ת פא: תלדירתי   גודל חיבור 3.7.7 

 ת בקומת שיניסה הראדלת הכלפתיחת  צן, כולל לחדיבורשמע  קום)אינטר .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(.  רלשמע ודיבו ופומית ,ניסההכ  

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

או   ןניילבית אנטנת צלחת מרכז.  לחילופין לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  נההכ  :טלוויזיה דורי קליטת שי הכנה ל 3.7.10 

  . דיורו TV-החובה לי שידור טת קליל םפר בנינימסל

 : מיתקנים אחרים     3.7.11 

 ש"ע. אורר דירתי "וונטה" אוף( ו/או ע"י ממשותחיצוני )צע ע"י מפוח חשמלי המחויב באוורור מכני לפי תקנות, יבו אוורור חלל  -          

 . 3.5עיף ס לת פתחיםים בטבגם תריס אהר התריס. הפעלתשמל לי כולל נקודת חס חשמלתרי  -           

 ון תקשורת כולל שקע.אר  -          

 . משולב בארון תקשורת טלוויזיה ארון טלפוניה/ -          

משקולת לסגירה  נה עם כולל תריס הג 4עבור צינור פליטת אדים בקוטר " ומעבר חיצוני ביסהלמייבש כהכנה  –רפסת השרות במ  -

   ל.שמוהזנת ח            

 לרשת החשמל הישראלית  ים לחיבור תלת פאזי והחשמל הדירתית. המערכת תתארה של צריכת לניטור ולבק  כתמער -            

 ם. שתניהחשמל המזנת תעריפי התאפשר ו             

 רת  ידת תקשויחם חשמלי, דד זרב המומתבססת כל רכי ית אשרהמערכת תכלול יחידת מדידה בלוח החשמל הדירת               

 ומציג אותם בצורה ברורה.  הנתונים בצורה מקומיתלי אלחוטי המקבל ומעבד את טי, צג דיגיטלשידור אלחו              

  צריכת האנרגיה נתוני מ', הצג יציג לפחות את  1.5במקום נגיש ובגובה לדלת הכניסה  סמוךהדירה ב  הצג יותקן בפנים              

 . יתותם הכספואת עלהמצטברת  ו השוטפת            

 

 : תקני קירור / חימום, בדירהמ.        4          

 ן. אי  :מרכזי  רתי מיני די  מיזוג אוויר 4.1

    :תכלול שרא, פאזי תלת תדרטיסטנ אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנה .1

 לכל וקצר יליע אוויר רפיזו רהמאפש  חרא או במיקום דרוןהמס וא האמבטיה חדר תקרת תלתחתי  בצמוד למאייד מתוכנן מיקום

 ;הדירה חלקי

                       נןמתוכה המיקום בין הרצפה  במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע .2

 צאמו. הכביסה רתוניקוז מסל או הרצפ חסוםלמ המאייד זניקו  3*  2.5נפרד  מעגל וחכ שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד

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

 .קיר המסדרון על התרמוסטט םמיקול עד יידהמא ממיקום קיר קודלפי ריק שרוול התקנת 3.
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 .אוויר יזוגמ נדסמה ידי על ערכתהמ נוןלתכ בהתאם יהיה ההכנות מיקום .4

 .ביםהמע / המעבה וםלמיק סתרומו נעמוצ יקוםמ .5

 במקרה זה ההכנה תכלול:ה למזגן עילי בממ"ד. ור פיקוד העורף, תבוצע הכנבאיש .6

 ל.לוח החשמנפרדת הזנה ישירה מנקודת חשמל  -

 במכסה.יסגר נור יבדירה. קצה הציפעיל  ים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפהמ זצנרת ניקו -

 פ התכנון. נע ומוסתר ע"וצבמקום מ  ה יהיהקום המעבמי -

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

 . אווירה וג הנדס מיזנ"ל בהתאם לתכנון מ כל ההכנות ה -

 

 לכל וגיז מ מאפשר אינו ה הדיר  נוןתכ האוויר גמיזו מהנדס קביעת פי שעל ככל  ל.( לעי6) 4.1מעבר לאמור בסעיף  .: איןזגן מפוצלמ 4.2

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/מזגןל הכנה  בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני כתמער באמצעות חלקיה

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת, מלצנרת חש לרבות שותהנדר יותהתשת

  .אין :יין ת בבנמיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזי  4.3

   .: איןזבגועל הפם ר חימו תנו   4.4

 )בחדרי רחצה(.  .מוגן שקע כוללתה חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןם הפועל בחשמלתנור חימו   4.5

 . אין: וריםרדיאט  4.6

 ן. : אים חשמלייםטורי קונבק  4.7

 . : איןחימום תת רצפתי   4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 סן: , במחירהבדובטיחות  וי אשסידורי כיב * .5

 .: יש)באם נרכש( מחסן ב .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר :קלרים(טית )ספרינומכיבוי אש אוט תמערכ 5.1  

 .תות הכבאודרש ע"י רשישי ככל :גלאי עשן  5.2  

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

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה  6.1 

                       מגרש;: בתחום הולםכיתר הבניה. ה : לפיניםהבניי  לכל חניהת הכל מקומו סך  6.1.1   

  ;אין(: )לפרט ניות במקום אחרח                                

 כמצוין בתוכנית המכר. : מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספריש,  :רטית/משותפת(ם )פניה לנכי ח 6.1.2  

 י  רשמכה תר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם הצגת תג נפח החניה להי ה/פיתוח ובנסיבהמגרש/סבתכנית כמסומן בם נייה לנכיח             

 . ל דירי הבית וגם לדייר שאינו נכהנכה, בין כל   רוכשובהעדר  טעם משרד התחבורה(,מ                               

 אין. : חניה לא מקורה גמר רצפת 6.1.3  

 . יש: ישניה מהכב לחגישה  6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר. מיקום  חות.אחת לפ: דירהמספר חניות ל 6.1.5  

   אין. :הלחני בכניסה חסום מ 6.1.6  

    

 תוח המגרש פי  6.2 

 סה כני ילשב תכלול תהחיצוני ההרחב  .יןיבנכל ל הכניסה למבואת עד מהרחוב יתחיצונ  כניסה רחבת תתוכנן המגרש םבתחו     6.2.1                     

 .ותלפח ר"מ 20 של טחבש ידולצ מלווה גינון בעל ומואר, ]לבנין כניסהה מבואת רוחבב לפחות[ צף רומ    

 .הניתן בעל גוון בהיר ככלהריצוף יהיה  ם משתלבות/ אבן טבעית/אספלט/ אבני /וליטטון/ גרנ: בחומר גמר :דרגותמ/שבילים 6.2.2  

 .,בן טבעיתם משתלבות/ אניספלט/ אב: אגמרחומר  .שי :מרוצפים שטחיםמ 6.2.3   

 בהתאם ם מיחסכוני בגינון  יכל הפיתוח()על פי תוכנית אדר .יש  :צמחיהכנית  מצורפת(. )על פי סימון בת .יש: תפתחצר משו  6.2.4  
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   להנחיות משרד החקלאות.                                

ולא צמחיה  )לא עצים  ים בלבדרדוד  םבעלת שורשי יהתילת צמחותרת שת בטון מ קרמעל ת ה(.)כול מעל תקרות בטון. חצר,

   .יםעמוקת שורש 

 ממוחשב.ראש מערכת  יש. כולל: משותפת רשת השקיה 6.2.5  

 טח לש ונהה( הכולה/חלקכומעל תקרה לפי תוכנית המכר )חצר,  :יציאה לחצר מחדר  ;יש: הגן  ות/רלדי  צמודהר, חצ 6.2.6  

 יה.  כת השקוללא מערן  לא מגונ   

 מים משולי הבניין ( יעשה ע"י הרוכש בעת  ני הקרקע בחצרות פרטיות )להרחקתפועי ניקוז פ: סידור שי רהעה   

 . גינה הפרטיתסידור ה    

 , '(כושוחות ו ,צנרת מרזב/ים,)ול , חלחםביוב ומיגישמה/ות, גז,  יתכן: גן  ות/ לדירבחצר הצמודה כות משותפות, מער פירוט 6.2.7  

  (.בהכרח יוצג בתוכנית המכרושלא  ןהעניי )הכל לפי ויביכ קשורת,תשמל, ח   

  מ"ר. 7-א פחות מליש, בשטח  :גן ות /לדיר משטח מרוצף בחצר הצמודה  6.2.8  

 לפי היתר הבניה ודרישת הרשויות.    :חומר: גרשות של המ/חזיתדר בג 6.2.9  

 . הת החברלפי קביעו  ח המאושרתהפיתולפי תוכנית  ממוצע בגובה   

   .אין(: בחלקה מה פתוחהקו ם מפולשת )קומת עמודי  6.2.10  

 

 רכות משותפותמע .7

 מערכת גז:  7.1 

עם חברת הגז, ובמיקום המתואר בתוכנית המגרש או  וםבתא  קרקעי-תת ר גזצוב צעותבאמ סידור מרכזי :זכנה לאספקת גה    7.1.1  

  זוקתה. צנרת הגז ותחלהנחת הנאה   תוזיק נהנתורך תי במידת הצ .המקומית תהרשו  עפ"י דרישות וניין אהב

 בבעלות חברת הגז. הינם ,כאמורהגז  צוברכי מובהר בזאת    

 ;יש: מרכזי לדירה מקורמצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. בתוך הדירה צנרת אספקת גז .1.37  

 

 :שדורים לכיבוי אסי  7.2 

 בוי והנחיות יועץ הבטיחות. ע"י רשות הכי ככל שידרש :ותגדרי מדר לחץ בחלהפעלת  כתמער 7.2.1  

 .יועץ הבטיחות  חיותיבוי והנע"י דרישות רשות הכ ככל שידרש: םבמבואות/פרוזדורי מערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 ת.הבטיחו ות יועץ חי כיבוי והנשות ה. לפי דרישות ריש :ם(מתזים )ספרינקלרי  –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

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

  בטיחות.הנחיות יועץ הוי ושות הכיבע"י ר ככל שידרש :ן גלאי עש 7.2.5  

 ם משותפיםחיטיבוי בשונות כטים( ואררניבוי )הידרזי כ, באש כיבוי ו  י גילו תמערכו כל סידורי הכבאות, לרבות הערה:      

 ישות רשות הכבאות.מיקום וכמות לפי דר פרטיים, ו א              

 

 יש. : ניוניםבחאוורור מאולץ  7.3 

 אין. : להזנת הדירות() יתויר מרכזמערכת מיזוג או  7.4 

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

             כניסהה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות :מיקום וי. שג לדואר 1הבית, לוועד  1, לכל דירה :דוארתיבות  7.6 

 .  816 י"ות ובנייה  תכנון תקנות לפי מיניוםאלו חזית עלותב יוויה  יניםהבניבמקבץ אחד לכל או  , בנייןל כל                     

 : חריםקנים אמית 7.7 

 ין ולטובת בניינים בבני ר/ים לשימוש כלל הדייריםחד משותפים(,בחלקים ורה )תא מערכות ר מים,מים, מאג ת קה ומשאבו סנית מערכו  

 ננים והיועצים. י תוכנית המתכלפ :וכמות וםמיק  .וכו' ת הבנייןם סמוכים לטובסמוכים, או בבנייני  
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 חיבור המבנה למערכות תשתית  .8

 שות המקומית.פי הנחיות הרל: חצרל  נפרד םי מונה מ : יש;תלבי  ראשי ם מונה מי; : ישי ר לקו מים מרכזחיבו  8.1  

 יש.  :וב מרכזי חיבור לבי 8.2  

 התקנת מונה.  כולללא יש.  ;הוראות חברת החשמלבהתאם ל ,חשמלחיבור הבניין לרשת ה 8.3  

 . פוניםטלהה לחב' ר הדירחיבוולל כ היתר(: לאקשה לכנון והבניה )בתנות ה בהתאם לתק :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 8.4  

   (.3.7.10 הכנה בלבד )ראה גם סעיף  .אין: (רנטאינט/ה)טלוויזי ן לרשת תקשורת חיבור הבניי 8.5  

 צועם בפועל ות שביעבוד במחיר הרכישה.  כלוליםמכים, ניקוז, דרכי גישה, ורכה, קירות ת, מד: כבישרשתוח כללי הגובל במגפי  8.6  

 ה.ברחחריות הינם באמקומית אה ע"י הרשותיעשה   

  מכלים ניידים.: שפהים לאצירת א/מתקן  8.7 

 . הרשות המקומית ע"י: אשפהפינוי   

 

 רכוש משותף  .9

 : רכוש המשותףתיאור ה 9.1 

 המכר.באם סומנו כמשותפים בתוכנית : םת חניה משותפי קומו מ    9.1.1   

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

  חברה.הלפי החלטת : דירותינם צמודים למחסנים שא 9.1.3   

    מ"ר. 20-ות מ: לא פח3,4,5 יניםבבני "ר.מ 14-לא פחות מ: 1,2בבניינים ח: בשט .: ישמבואה )לובי( בקומת כניסה 9.1.4   

 יש.  : מבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 .2 ר:חלמס ן(.ל בניי)בכ. 1ם: רילמגופר(: )מס תחדרי מדרגו  9.1.6   

 . 2למסחר:  )בכל בניין(. 1 למגורים: :מספר מעליות: יש; תי מעליש; : מעליתפיר  9.1.7   

 .ישים על הגג: יתקנ על ידי מהחלק התפוס  פחותל :גג משותף 9.1.8   

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

 אין.  :תףשו מר דודים חד 9.1.10   

   ש רשות מוסמכתאחר שתדרו וכל מיתקן,  מערכות סולאריות :ן( כגו שותפותמ ו/אוות )פרטיות מערכות טכני : ישם על הגגני קמית 9.1.11  

 . על פי כל הדין   

 . ; יששטח ללא גינון  : יש.ח בתחומי המגרשושטח פתו  חצר 9.1.12   

 ים, מרכז מחזור אשפה וחדרים טכני  לרבות תקשורתת ו כרי מערחד: תףרכוש משו ם הבית שהינם של ם וחלקים נוספי מיתקני  9.1.13   

  מכר. ה ש משותף בתוכניותמסומנים כרכוהכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, ני אשפה וומתק    

 

 שאין להוציאם מהרכוש המשותף:  (מיםייבאם ק) חלק/ים 9.2 

 , )מילוט(.מדרגותי /חדר 9.2.1  

 ת.קומה טכני  9.2.2  

 תפת.שו מלחניה  גישה 9.2.3   

 כניסה. לובי בקומת  9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

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

 כונות.רגות אל חדר מר מד גישה מחד 9.2.7  

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

 .על הגג משותפים ניםתקי ל ידי מ תפוס עה –הגג  לקח 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

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

 ככל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש משותף. ניים וחלקים יות, חדרים טכפרט עט חניותקומות חניון למ: חרחלק א 9.2.12  
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 ת משותף בי  9.3 

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

 של התקנון המצוי    ה הוראהת מבטל או משנהבי להחיל עלעל הבית או שבדעתו והתקנון שחל   המיועד להירשם כבית משותף     

 העניינים:עניין; ואלה אותו  טים עלפר המכר זהרף לחורט או לצמפב לכלול ב, חיים המנויים להלןענייניהמתייחסת לעניין מן ה    

 מהרכוש המשותף;הוצאת חלק  (1)    

 מוד לדירה; כוש המשותף הצשיעורו של החלק בר (2)   

 ית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו; ות בהוצאות הב שתתפשיעור הה (3)   

 ף; ות הבית המש ניהולת החלטות בדבר רי קבלסד (4)   

 רות; )א( לחוק המכר די3אמור בסעיף ן בצו בדרך הקבע שר השיכו ש רניין אחכל ע (5)   

 זה המכר, כמי שהתחייב אף האמור בחו , על( יראוהוויים בסעיף  קטן )אמהעניינים המנמוכר שלא מסר פרטים על עניין  )ב(  

   ף.ית  המשותעל הבו עניין יחולו בי אות שהוראות התקנון המצוי לג    

 

 צמוד לדירה: כוש המשותף הבר של החלקיעורו ש 9.4

 כל  של לשטח ( 5זה פרק א' סעיף רט במפרט מכר ין שטח הדירה )כהגדרתה ואופן חישובה כמפויהיה קרוב ככל האפשר ליחס שב 

 דעת  שיקול ידרש לפישיכפי  ותף,ת המש שור ברישום הביאחר הק, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט ר בבנייןיחידות הדיו  

 חים חו בחשבון השטקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקדי כל רשות מוסמכת. בחישוב חלשיידרש על י וכר ו/או כפימה  

 (.6א' סעיף במפרט זה פרק רתם רה )כהגדהצמודים לדי   

 

 :סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית 9.5

 . 1969 -שכ"טהתהמקרקעין  בחוק ה על פי הקבוע יהי 

 

 :אליו ותף ובשירותים המחויבים בקשר אות הבית המשהשתתפות בהוצה רשיעו  9.6

 ם הבית המשותף. ירשם, עם רישו ון ש תאם לתקנ שויות המוסמכות ובהאם לדרישות הרהמכר ו/או בהתבהתאם להוראות הסכם  

 

 ף(:המשותשיוחזרו לרכוש או /)ו החלקים המוצאים מהרכוש המשותף  9.7

 ים בתוכניות המצ"ב  משותף השטחים הבאים אשר מסומנ מהרכוש ה צאויו, בהסכםזה ן יור בעניע מהאמבלי לגרומ      

   ו בהסכם המכר.מפרט המכר ו/א ו/או מצוינים ב      

 של החברה. קביעתהאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי חום המגרש מוצשבת ות החניהעמד .א

השטחים  לפי קביעתה של החברה. וכן כל שבבית המשותף צמדו לדירות יוו המשותף הרכוש יוצאו מ תף המר בקומתסנים המח .ב

 ישום הבית המשותף. כרו עד מועד רשהוצאו מהרכוש המשותף ואשר לא נמ

 לעיל(.   9.2.10אמור בסעיף )למעט החלק כ גגותמרפסות ו .ג

  .משותף מוצא מהרכוש ה חדר השנאים  .ד

  .מוכרתשבבעלות ה חניות והמחסנים לתאות, יוצמדו ההמחסנים לדירו א ניות ו/החכל  א יוצמדול  ית המשותף ום הבככל שבעת ריש .ה

 

 

  ____________    ____________   _______ ____ _______ 

 החברה /חתימת המוכר     תאריך          נה תימת הקו ח         

 

 נספחים
 

 שותף. המ ות הבית  ולנציגשיועברו לקונה וספים מסמכים נ נספח א' 
 . תיוללערות כה פח ב' נס

 יים. טבלאות זיכו נספח ג'   
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 עלי הדירות נוספים שיועברו לקונה ולנציגות במסמכים  – 'נספח א 

 

 ל המפרט:ת אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד שותוכני  10.1  

 דירה. ה)חיצוניות( של לליות ר ומידות כידות של כל חדמהכוללת  1:50 -לא קטן מ  דירה בקנה מידהכנית הת 10.1.1   

 בקומה.  המשותף הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מדירה בקנה מידה לא קטה בה נמצאת ה ומתכנית הק  10.1.2   

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

 תף  ן הרכוש המשומוהכוללת סי 1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן מומות ממפולשות; קכניסה/ קומות ות קומת ניתכ 10.1.4   

 . 1:200ידה ום מוקטן לקנה מבציל מדים; תכניות אלו ניתן לצרף ושטחים דירתיים מוצ   

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

תפת  שומ חצרהכוללת סימון  1:250קנה מידה יתר בניה בבלת הקומית לקלרשות המה מגרש כפי שהוגשתכנית ה 10.1.6   

 מודות. צ וגינות

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פיסור מור, שיש לת ולחומרי הגימ ורכלכל המע ושימוש הוראות תחזוקה בעת מסירת הדירה יינתנו 10.2  

 עניין: חוק המכר דירות ב   

 ורם. הדירה על גימ  כל רכיבית שוטפות לתחזוק פעולות )א(   

 רכות מיזוג אוויר,  מעמערכות בטיחות, ה לרבות מותקנות בדיר ה השירות כותערתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מ ()ב   

 צא באלה.קטרומכניות וכיומערכות אל   

 . נדרשותוטפות ותקופתיות, אם  תדירות ואפיון ביקורות ש )ג(   

 . שרן ליצירת קפו ספק ומספר טלירה, לרבות שמות יצרן/תקנים בדמו יוד ומערכות היות של צחר טכני ותעודות אמפרט  )ד(   

 

 ל המערכות וחומרי הגימור של  שת תחזוקה תכנית והוראו ( 1) ה בבנייןלו נמסרת הדירה הראשונוכר ימסור לרוכש דירה אשר המ 10.3  

 עניין: בר דירות  מכהפי חוק  ות עלאם לכל דין לרבור בהתהבניין שיש חובה למס  

 מורם. גיוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על פעולות ש ()א   

 כות מיזוג  רעליות, מע ערכות בטיחות, ממהשירות המותקנות בבניין לרבות  ת ותחזוקה מונעת של מערכותתחזוקה כולל ב()   

 באלה.וצא לקטרו מכניות וכיאוויר, מערכות א   

 דרשות. אם נ קופתיות,וטפות ותש אפיון ביקורותותדירות  )ג(   

 פר טלפון ליצירת קשר. לרבות שמות יצרן/ ספק ומס תקנים במבנה,מו ומערכות ה ודמפרט טכני ותעודות אחריות של צי  ד()  

 יה. מיליפקסומספר  טלפון ן, המערכות והפיתוח לרבות מספרי ם של הבנימת צוות המתכננירשי )ה(   

 ות  יחחשמל ותקשורת, מערכות בטסניטרית,   אינסטלציה ות בלבד שלותפ רכות המשמע( לAS MADEות )תכניות עד )ו(   

 ר  והדירה האמולפיה על רוכש  יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתבהמוכר  יות במבנה ובפיתוח.ות אלקטרומכנרכומע   

 יה.נוונה( מיד עם מית )הראשונה שתמהדירו ית או הקבועה של בעלילמסור אותם לנציגות הזמנ   

 

 

 או החברה  לעיל, יר 10.3מפורט בסעיף מרי הגימור כחוהמערכות ו  של בל לידיו התוכניות והוראות תחזוקה לק הראשון סרב הרוכש (1)  

 על  ניהול )באם תפ  או חב'לרבות נציגות הבית ו/מוסרם בכל זמן לרוכש/ים אחרים להא רשאית שות כן. החברה תחובתה לעב כעמדה       

 (. יןבבני      
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 ות ואזהרות הערות כללי  –נספח ב' 

 ה יר הערות כלליות למבנה ולד

 

   .ון והבניה והתקן הישראלי,היו לפי דרישות תקנות התכנם והמלאכות יריהמוצ כל .1

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

  אנטנות  מיתקניו( מ"אק) תמשותפ לקליטה אנטנות יקנמית: 799 י"ת,  ישראלי תקן לפי, החובה שידורי לקליטת טנותלאנ מיתקן יותקן  בבניין .3

 (.א"אק) יתאינדיווידואל לקליטה

 שבכל המבטיח חרא הסדר ייםק  אם החובה דורישי  לקליטת לאנטנות מיתקן התקנת מחובת החברהאת  לפטור רשאיתמית המקו עדהווה .4

לעומק   מתאימהה הצמחי רק  וללשת יש  בנויות תקרות למע הממוקמות ינותגבו בחצרות .תשלום בלא  חובה שידורי לקלוט ניתן יהיה דירה

  ויכוס  אמורכ ג, גז וכו'יזוכגון: מים, ביוב, חשמל, תקשורת, מ מערכות האיטום בשכבות עהפגי למניעת, ( ס"מ-----) גןהמתוכנן של אדמת ה

 . ו/או גובה החלל בהן הן עוברותשנו את צורת בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וי

כן התחמצנות מינרלים )ברזל( ו  ,"עיניים" ם,גוון, גידי, בדלי מרקםנו תופעות טבעיות כגון: היתכתקנים, ל בכפוף ויפוי וח  ריצוף ב באבן טבעית, .5

 .קצועמולכללי ה ל בכפוף לדרישותהכ מוי חלודהת בכתמים דומתבטאה

קיטום פינות  ם לא יבוצעלישיפו ת ו/אופוי קירוחיב. ם הישראלייםבמידות לא פחות מהנדרש בתקני  וחים )פוגות(בחיפוי ובריצוף יעשו מרו  .6

 .)גרונגים(

מערכות , כבלים, לצורך ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזקלהעמיד שטח/ים בתחומי המבנה  תידרש החברה אםיודגש כי בק למניעת ספ .7

ת ובזכו , כןשהרך גילצו ןי קני הבנימתלרבות שימוש ב ונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתם סמוכים, הקמשות הבניין ו/או בניינים אחרי שהמ

 ם אלו. יתשלום מיסי ועד בית בגין שטחו כן יהיו גופים אלו פטורים מבר כבלים. כממעות הקרקע לועהשימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצ

 ות או סגורות. יפים או רעילים, באריזות פתוחטים ריחות חרן במחסנים דירתיים חומרים הפולסחמור לאח חל איסור .8

 ה. או מי מטעמו בטרם נמסרה הדירה לקונע"י הקונה  ה בדיר עבודות יבוצעו לא .9

לל הבניין.  כהמשרתים    י צנרת ואוורור, ו תקרות מונמכות, קורות ומעבריכול שיהי   רכשו ע"י הדייריםשי  ל שקיימים(,ככ)  במחסנים .10

 .בתפקודבשימוש וע ובאופן שלא יפג ונפרד למחסנים בלבד ש המשותף תעשה  מהרכו הזנת החשמל למחסנים

אך לא   פרעהמקטינים החלל ועלולים ליצור הליית כביסה,  ת   תקנו באזוריוהמים החמים ויח' מיזוג האוויר באם  של דוד    מםקומי  .11

 רט.פחות מן הקבוע במפ

 ותעומדת בדרישהם ק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שליעשה שימוש ר רכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, עויותקנו מבאם יסופקו   .12

 ם. עיומפג לרעשיםהתקנות 

  יזרים כלשהם שיובאו ע"י הקונהפריטים או אבלחומרי הבניין,  כלשהו שיגרמוק זחסור או נמ א יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובדן,המוכר ל .13

  פריטיםה,עבודה ה רים ו/או ביצועריות בגין אלה כולל לטיב החומכל האח ,מכן ן לפני התקנתם בדירה ובין לאחרין, וזאת בלדירה או לבניי 

 ות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.רים והתוספיזוהאב

מנת   ה וזאת עלדירה לרשות הקונש השנים הראשונות מעת העמדת ההמוגן, באופן תכוף לפחות בשלו אוורר המרחב ל כי יש דגישלהחשוב  .14

 .חב המוגןמרשוי השמהם עת הבטון רודמה והנמצא בקיאגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האב אלהימצלול לסלק שרידי גז ראדון אשר ע

  ניםמחס גינות, חניות, טיים, כגון בשטחים פרם במבנה ואשר יעברו ת כלל הדייריתואחרות המשר ת יתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכו .15

 פרויקט. נני ויועצי הומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכ ןיות, מספר ומרפסות פרט

שייכים לכלל ה חי ביקורת,פתנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן עוברות צו כןה, יתו החניהמחסן א  אודירה, ה תלתקר  קירות ובסמוך ברצפה, .16

 ם.  הבניין, ומהווים חלקים משותפי

 לגרום לשקיעות בריצוף זה. תלבת" עלוליםנסיעה המרוצפים באריחי "אבן מש פילו דרכיילים, מעברים ואברכבים כבדים על שבנסיעה  .17

 יפגענה. ת הרוכש לא תיו ל מקרה זכובכו אישור הרשויות.צרכי התכנון ו/או מם בהתאם לקוה ומיהחניי  ר מקומותספכנו שינויים במית .18

 . קרקעייםלמרתפי חניה תת המונעים בגז פחמימני )גפ"מ(, אסורה הכניסה לרכבים  .19

 ם. רתף/יפים במאו משות יםבשטחים פרטי  (,בגז פחמימני )גפ"מתקן המופעל ו לאחסן כל מנוסף חל איסור חמור להתקין ו/א ב .20

[, תגברנה הוראות  08.12.2016 –  10 שתכן מהדורהחייב מחיר לממ ]מפרט 1ג' פחלהוראות נססתירה בין הוראות המפרט של  במקרה .21

-עילל "( לבין  המפרט"ההוראות )להלן:ן ו/או המכרז ו הוראות הדי של סתירה בין הוראות החוזה ו/א כן, במקרהכמו  ף לכל דין.ו, בכפהנספח

 ראות. נה ההותגבר



 
 

 

                       ______ _____                                           ________ ____ 
 מוכר חתימת ה                                                             נהו חתימת הק           

 

 , ג' ב'  ', נספחים א

 32  מתוך  32 'עמ 02.11.2021תאריך: /    10 משהב"ש מהדורה - ןמשתכל רט מכרמפ  /  ן מורשתיע מודי  נתיב   /  גר נתיב פרויקטים בע"מש.    /  הבניהות מסד לאיכ

 

   זיכויים בלאות ט  –' גספח נ 

 

 ם יי ריכוז טבלאות זיכו

 
 חדות רות מיוהע

   08.12.2016 - 10הדורה מר למשתכן וי והשיכון, מחי במפרט המחייב של משרד הבינ הנדרשים אלו הינם אך ורק  יכוייםריכוז ז .1

 כוללים מע"מ.  אינם לעיל ים ם הנקוב המחירי .2

 :  מקרא

 יחידה.   -יח'

 רובע.  מטר מ  -רמ"

  טר אורך.  מ -מ"א

 .  דהחומר לבן+ חומר שחור+ עבו -קומפלט

 ט אחד בודד.  פרי -יטפר

 

 תכולה א נוש
 ערך כללי לזיכוי

  כולל מע"מ 

 ארון מטבח 
חיפוי בגובה   ,טח העבודה, משעצמו המטבח  ארון 

המשטח, סוללה למים חמים  ס"מ לכל אורך  60
 ט זה ר מפהכול כמוגדר ב וקרים וכיור מטבח,

 ₪ מ"א  1,000

 ללות למים סו
 קלחת ה, ומטיסוללות למים בחדרי רחצה: כיור, אמב

 ירה(על הד פי הקיים בפו)ל
 ₪ ליחידה   200

 ₪ ליחידה  75 --- נקודת טלפון 

 ת תקע בי
משותף )לא מוגן מים ולא   גיל במעגל קע רבית ת
 פרד / כח(. מעגל נ

 ₪ ליחידה  125

 דלת כניסה 
 ת שירות למרפס

 דלת בלבד. ן כנף ה י בגזיכוי 
 וף בפתח. ה לבצע משקחוב

 ₪ ליחידה  750

 

 
 

 : קשורתהחשמל/תלאות טב לות  הער
 (, במפרט המכר.5)טבלה   3.7ות כלליות לאחר סעיף הער .ראה1
 יחסים לזיכויים לפני ביצוע.י מת  תקשורתחשמל/  חירוןר המ. מחי 2
 

 
 


