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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהוי פרק א.
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף 
 .(2.1-2.2ות שהקונה רוכש )כזהוע רקבעל הק  :2סעיף 
 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף 
 אור הדירה.ית  :4סעיף 

 חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5ף סעי
 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף 
 .(ג-)א תסטיות קבילו  :7סעיף 
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.  :8סעיף 
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף 

 
 ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהינאור הבית פרק ב'. 

 
 . (1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אורית  :1סעיף 
 . (2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף 
 הגמר ואביזרים. ירומח אור הדירה,ית  :3סעיף 

 גובה הדירה.          :3.1סעיף 
 הצמודים לה. שטחים ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ו2)טבלה  :3.2סעיף 
 (. 3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה ) :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה. :3.4סעיף 
 רשימת דלתות, חלונות ותריסים. ,(3)טבלה  :3.5סעיף 
 (. 3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( ברואה )כלים,ני תקתמ ,(4)טבלה  :3.6סעיף 
 . (3.7.1-3.7.11מל ותקשורת )מתקני חש ,(5)טבלה  :3.7סעיף 

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

 (. 6.1.1-6.1.6חניה ) :6.1 ףיסע
 (. 6.2.1-6.2.8פיתוח המגרש ) :6.2סעיף 

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז ) :7.1סעיף 
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש ) :7.2סעיף 
 חניה.  תפיץ במרולאוורור מא :7.3סעיף 
 מערכת מזוג אויר מרכזית. :7.4סעיף 
 מוש הדיירים.וג אויר בחדר/ים לשיזימת רכ: מע7.5סעיף 
 דואר. תיבות :7.6סעיף 
 .מתקנים ומערכות משותפות נוספות :7.7סעיף 

 (. 8.1-8.7חיבור המבנה למערכות תשתית )  :8סעיף 
 .רכוש משותף  :9סעיף 

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית :9.1סעיף 
 ( 9.2.1-9.2.12)ף חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשות  :9.2סעיף 
 בית משותף )רישום ופרטים(. :9.3סעיף 
 רה.שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדי :9.4סעיף 
 הבית.  החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף 
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו. :9.6סעיף 
 .ףתשוהמהחלקים המוצאים מהרכוש  :9.7סעיף 

 
 נספחים

 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. נספח א'
 .הערות כלליות נספח ב'

 זיכויים. תח ג'   טבלנספ
 .נספח ד'   הנחיות ראשוניות לתחזוקה ושימוש
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 ______ מס' חדרים: / מדגםדירה  אור יהודה  –בית בפארק  שם האתר: 

 ______ קומה:   

 ______ דירה מס':   

 ______ מס':  בניין  

 ______ מחסן מס':   

 ______ מס':   חניה  
 
 
 
 
 

 "מפרט מכר" 

 1974  – ד לפי חוק המכר )דירות(, התשל" 

 2015-ה , ותיקון התשע" 2008   –)תיקון התשס"ח 

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 ולדירה(ה התאמות והבהרות הנכונים למבנ כולל)                           

 

 

 ( "החברה"או  "המוכר/ת")להלן     בע"מ  משכנות גשם הארץ:  בין פח לחוזה סנ

                                             ת.ז        לבין: 

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

 

       מתאריך:

 

 

 פרטי זיהוי    א.
 

   בע ע"י הרשות המקומית בהמשך.קי :ס' ביתמ ,דדרך לו: רחוב  אור יהודה: ישוב .1   

 ; 200A: מגרש  114,115,116  :מס' ותחלק  6487 גוש מס': 1.1 

 .1005תמ"ל  :החלה במקום תכניתה  1.2

 

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

 .חכירה הזכות שהקונה רוכש בדירה:

 .רשות מקרקעי ישראל שם המחכיר:  2.1

 . 11/03/2116ועד   12/03/2018: תחילת תקופת החכירה שנים. 98 כירה:החתקופת   2.2

 

 ("הדירה")להלן  דירה מס' וקומה: .3
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 :בבניין להלן תיאור הדירות  .4

 

 במרחם, ית אוכל, חדר שינה הורכניסה, חדר דיור, מטבח ופינ(: 2קומה  גן/גג,חדרים ) CG1,CG2,CG3,CG4- 3דגם /בדירות מטיפוס 

)יציאות  רחבה מרוצפתש נפרד(, מרפסת שירות, (, פרוזדור, חדר רחצה כללי )אמבטיה(, שירותים )בית שימוממ"ד -ן דירתי )להלן גומ

 מחדר דיור וממרפסת שירות(.

 

ופינת אוכל, מטבח,  דיורכניסה, חדר : (2מה קו  גן/גג,) חדרים BG1,BG2,BG3,BG4,BG5,BG6,BG7,BG8-3בדירות מטיפוס/דגם  

פרוזדור, חדר רחצה כללי )אמבטיה(, שירותים )בית שימוש  ,המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד, -מרחב מוגן דירתי )להלן נה הורים, שי חדר

 )יציאה מחדר דיור(. רחבה מרוצפתנפרד(, מרפסת שירות, 

 

ופינת אוכל, מטבח,  דיורחדר  ה,יסנכ: (7כולל קומה  4בבניין  3-6ות קומ ,)טיפוסית חדרים B1,BM1,B2,BM2-3בדירות מטיפוס/דגם  

פרוזדור, חדר רחצה כללי )אמבטיה(, שירותים )בית שימוש  ,המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד, -מרחב מוגן דירתי )להלן חדר שינה הורים, 

 נפרד(, מרפסת שירות, מרפסת שמש )יציאה מחדר דיור(.

 

שינה ר כניסה, חדר דיור, מטבח ופינת אוכל, חד: (7קומה גם  4ן י בני ב 3-6קומות  ,חדרים )טיפוסית C,CM- 3בדירות מטיפוס/דגם  

(, מרפסת שירות, מרפסת שמש ימוש נפרד)אמבטיה(, שירותים )בית ש זדור, חדר רחצה כלליפרו (,ממ"ד -מרחב מוגן דירתי )להלן הורים, 

 דיור(. )יציאה מחדר

 

אוכל, מטבח, חדר  כניסה, חדר דיור ופינת(: 7למעט קומה  4ן ניי בב 7-11קומות  ,חדרים )טיפוסית D,DM- 4בדירות מטיפוס/דגם  

פרוזדור, חדר רחצה כללי )אמבטיה(, חדר רחצה  ,המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד, -מרחב מוגן דירתי )להלן שינה הורים, חדר שינה, 

 (.ורימרפסת שמש )יציאה מחדר ד, מרפסת שירות, הורים )מקלחת(

 

שינה הורים ופינת ארונות, חדר   חדר דיור ופינת אוכל, מטבח, חדרכניסה,  (:11ה קומ ,רים )טיפוסיתחד G,GM- 4ירות מטיפוס/דגם בד 

ה(, חדר רחצה הורים )מקלחת(, פרוזדור, חדר רחצה כללי )אמבטי ,המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד, -מרחב מוגן דירתי )להלן שינה, 

 דיור(. )יציאה מחדרמש ת שפרד(, מרפסת שירות, מרפסנ וששירותים )בית שימ

 

ופינת  ה הוריםחדר שינ ,בחמט ,פינת אוכלו דיורכניסה, חדר (:  2-10קומות  ,טיפוסיתם )חדרי  A,I,AM,IM-  5 מטיפוס/דגם ותבדיר

חדר רחצה  ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה, פרוזדורים, המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד, -מרחב מוגן דירתי )להלן ינה, ש דריח 2, ארונות

 דיור(.ה מחדר יציאמרפסת שמש ) ,מרפסת שירותשירותים )בית שימוש נפרד(, חת(, הורים )מקל

 

 

   שטח הדירה .5

 :כללים אלה המחושב לפי כמצוין בתכנית המכר.____ מ"ר   :הדירה הואח שט

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

  –לעניין זה 

 בינה לבין שטח משותף  שמש,הסת מרפה לבין ירדהלרבות בין לה, וצה ה לבין מה שמחקיר המפריד בין הדיר – "קיר חוץ " (1)

 .דירה או תוכנית אחרתבקומה או בינה לבין 

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

 החיפוי. תכללו אקיר יי הנפבן בלא גימור; בקיר עם חיפוי א פני הקיר –" קיר חוץ פניו החיצוניים של " (2)

 סכום שטחי כל המפלסים בדירה.ה יכל מפלס בדירה; שטח הדירה יהבדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי  (ב)

  והאופקיים; ים המשופעיםהמשטחחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)
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 .המדרגותהלך לה מו עוח יצורף למפלס  שממנהשט

  1970 –נאיו ואגרות(, התש"ל היתר, תל)בקשה ואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה ח ייכללו רק השטחים שגובהם תהשטוב בחיש (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.  –)להלן 

  רה.הדי בשטחאינו כלול ש, ובחלק ב' 9.4 ראה סעיף  :צמוד לדירהשיעורו של החלק ברכוש המשותף ה (ה)

 

 :המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי  פיםנוסשטחים וט רפי  .6

]קירוי הכוונה למשטח מלא דמוי תקרה  השמש מקורה תמרפס מתוכה .בתכנית המכרכמצוין  _____מ"ר :(1) טחששמש ב תמרפס 6.1

 .המכר בתכניתכמצוין  :בשטח, לבד[ ל במע אחת )לא פרגולה( הנמצא קומה

 המוצמדת(; )יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מקום החניה .כנית המכרתבין צו כמ ר_____מ" :מקורה מס' חניה 6.2

 )יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד(; .בתכנית המכרכמצוין  _____מ"ר :(2)בשטחתי רדימחסן  6.3

 ין.א :(3)חרתי בשטמרתף די  6.4

 אין. :ה בשטחדירצמד לגג מו 6.5

כנית החצר המוצמדת לרבות שבילים ורחבה/ות )ראה ת בתכנית המכרכמצוין   ______מ"ר : (4)מוצמדת בשטחר חצ בדירות גן: 6.6

 '(;רמרוצפות ואח

 שטח(. ו)מהות  טםנוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפר חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7

 ממפלס רצפת הדירה(. המסתור יהיה נמוך רצפתלס ומפכר. )יתכן וכנית הממסומן בתכל שכ :סהכבימסתור 

 

 .בנין של מסחר, בקומת קרקע  יש, בכל :םשימוש בלעדי בממ"מ בעיתות שלו ליחידות המסחר/משרדים בלבד: .7

 

  הערות לחישובי השטחים:

 וויםדי הקל יר עהמצולע הנוצבתוך ה הכלוא צפא שטח הרומרפסת הת לדירה; שטחה של ית חיצונמרפס –" מרפסת שמש "   .1

ות הדירה הגובלים קירשל יהם החיצוניים מרפסת ועל פנהבנויים של הוניים של קירות החוץ או המעקים יהם החיצים על פנהעובר

 במרפסת.

ף קיע כפורה וראו לא/ולשמש  אשר מידת חשיפתה , לקהאו בחחשופה ו/או מקורה בשלמות  ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי 

די להשפיע על  בה כשיש  להוהן מחוצה  הקרקע בנייה פיזית כלשהי הן בתחוםלשושנת הרוחות ובכפוף ל סיתיח בבניין למיקומה

 .לשמש שיפת המרפסתח

רה יבינו לבין חלק של דמפריד המחסן ר ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קי, הוא השטח הכלוא בין קירות המחסשטחו של מחסן  .2

 יכלל שטח הקיר במלואו.ין גובל בשטח משותף הקיר; כאשר קיר המחסשל  וחבהר מתחת למחציתשטח שרק ה כללאחרת יי

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעוביץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי רות החו, הוא השטח הכלוא בין קיל מרתףשטחו ש .3

כאשר קיר  של הקיר; חברושמתחת למחצית הח רק השטייכלל חרת אבינו לבין חלק של דירה ד רירתף מפכאשר קיר המ

 ייכלל שטח הקיר במלואו.בל בשטח משותף המרתף גו

המופיע במפרט  חצרבין שטח ה  5%יה בשיעור של עד יבהיקפה; תותר סט , את שטח הקירות התומכיםכולל רחצשטחה של  .4

 ה.המכר לבין השטח למעש
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 ות קבילות:טי ס .8

 טייה ממפרט זה:כסתן או קבילות ולא יראון סטיות הלן הטות לורהמפהסטיות 

ה גדולה שטחה של חצר תותר סטיי ובין השטח למעשה; ואולם לעניין 6-ו 5בין שטח כמפורט בסעיפים  2%ייה בשיעור של עד טס )א(  

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף 

על תיאור זה ובתנאי שלא יעלו מ אמהאי הת טייה ו/אויחשבו כסשה לא ילמע תוהמכר ובין המידתוכניות צוינות בסטיות במידות המ

 לעיל.  6-, ו5רטים בסעיפים שטח חצר(, המפו משטח הדירה ושטחים אחרים )למעט 2%

רט כסטייה ממפן בילות ולא יראו אותיות קהן סט שההאבזרים למעזרים במפרט ומידות האב בין מידות  5%טייה בשיעור של עד ס ב()

 .(ות שרברבות, ארונותועקב תריסים, דלתות,חלונות, , חיםארירים קרי: ביז)א זה

   

 .מילוסלבסקי אדריכלים "(:האדריכל)"להלן "  שם עורך הבקשה להיתר .9 .9

 , בני ברק.59בן גוריון  : כתובת 03-7316885 פקס:        03-7316888 :טלפון  

 office@milosarc.co.il :דוא"ל 
 

 .סים בע"מבלס מהנדי רמ   "(:המהנדס)להלן "  שלדי לתכנון השם האחרא . 10

 , בני ברק.1בן גוריון   : כתובת 03-5781043 :פקס 03-5781033 :טלפון  

 info@ballas-eng.com   :דוא"ל 

 

 

 

 זריה, הדירה, ציודה ואביתיאור הבניין, המבנה ב. 

ו ין אהבני יתזח ישנו את שלא בבניין, בתנאי םם אחריוחלקי ותחרהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א    *

 .תף משוש הרכושטחים ב

 .התקן הישראלי ת יהיו לפי דרישותוכל המוצרים והמלאכ *

 

 תיאור הבניין .1

 קרקעה תמוהכוללים שטחים מסחריים בק ,(1,2,3,4 -)הידועים כ יםמבניינים דו 4 אחד מתוך'' קומותרב '' בנין מגורים 1.1

ם ני המתחכל בניי שרדים )להלן "המתחם"(.ומ סחרבניינים למ 4בנוסף . וריםת מגקומו 11ועוד  קומה ראשונה,חלק מהבו

ת טלפי החל הבניינים יבנו בשלבים או במקביל .לכולםים )לחניה ולשרות( המשותפים מפלס ארבעמעל מרתפים  איםנמצ

 שונות.ע"י הרשויות ה שרשידהכל כפי  לציבור ות מעברקיזאגפי לרבות -כבית משותף אחד רב ירשם המתחם. החברה

              

 ;  דירות למגורים 50: 4 בבניין   ,מגוריםדירות ל 49 :כל בניין ב: 1,2,3בבניינים       1.2

 ; הכוונה למגורים בלבד ,)*(דירות             

 ו ועדכת חדרים שנו מערחדר א -"הר"די נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - ד( התשל"דירות)ר כי חוק מפל )*(

 .רצורך אחאו לכל  לעסק, למגורים,
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 ן וייעודה של כל קומהיי פירוט הקומות בבנ – 1טבלה מס'  1.3 

 

 המתחם:קומות משותפות לכל 
 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 ה סכניקומת הלמפלס 

 )ד(  לבניין הקובעת

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -4 מרתף  תקומ

, מיסעות,  חניות וקה: חר ותעסלמס

ות  מעלי, ת תיוקוממבואות מעברים, 

חדר   גות,)לרבות למשא(, חדרי מדר 

מתקנים  . אחסנה  חדרחדר טכני,  , חשמל

לפי דרישת המתכננים  ומערכות טכניות 

 שויות. והר

  החדריםשל מיקומם הסופי 

המערכות  המתקנים ו הטכניים,

בקומות השונות יקבע לפי החלטת  

 כננים. המת

 

  מותשונות הממוק ערכות יתכן ומ

ים סמוכים  / ןניים בישרתו גבבניין  

ם סמוכים  ו בבניין/יו/או ימוקמ

 ין. יהבנ את וישרתו 

 --- -3 מרתף  תקומ

, מיסעות,  חניות חר ותעסוקה: למס

ות  עלימבואות קומתיות, ממעברים, 

מאגרי מים   )לרבות למשא(, חדרי מדרגות,

  ים רחד ,חדר חשמל  , וחדר משאבות

כות  מתקנים ומער .נה חס י אחדר  ,יםטכני

 שויות. והר  ת המתכנניםשדרילפי ות טכני

 --- -2 מרתף  תקומ

חדרי   , ת, מעליותוקומתי ות ואמבלמגורים: 

 . רי אשפהמחסנים, חד ,ות מדרג

,  מבואות קומתיותלמסחר ומשרדים: 

חדרי מדרגות,    ת למשא(,ות )לרבומעלי

 . חדרי אחסנה

,  ים(ואופניאופנועים )לרבות ל חניות כללי:

  ים וחדר מאגרי מ , מיסעות, מעברים

י  רופי מפוחים  , חדרי חשמל , תאבומש

לפי  מתקנים ומערכות טכניות  . ורר וואי

 שויות. דרישת המתכננים והר

 --- -1 מרתף  תמוק

)ללא   תעליות, מוקומתי ות ואמב :למגורים

, חדרי מדרגות, חדרי  ת עצירה(תחנ

סנית  חדחדרי אשפה )לחשמל/תקשורת, 

 ולמחזור(. 

ות,  ומתיות ק מבואשרדים: ר ומלמסח

לרבות למשא(, חדרי מדרגות,  ) יותמעל

, חדרי אחסנה, חדרי  תשור ק ת/מל חדרי חש

 ור(. אשפה )לדחסניות ולמחז 

)לרבות לאופנועים   ת ויחנמנהלה,  כללי:

, מים  י, מאגרמיסעות, מעברים  ,(ואופניים

חדרי  פירי איוורור, ו מפוחים  ,גנרטור   יחדר

 טכניות  ומערכות ים  קנ מת אים )טרפו(, נ ש

לפי דרישת   הענין(, ילפ מסחר, /)למגורים 

 ת. המתכננים והרשויו

 



 בניה  מותנה בהיתר
נ  היתר בלת ערך לפני קמפרט 

יםוכפו  ןויות התש"י רק ער ף לשינוי  כנו

 

                       ___________                                            ____________ 
 כר המו ימת תח                                                            חתימת הקונה           

 

 , ד' , ג' ב'נספחים א',  

 40  תוך מ 8 'עמ 29.03.2020יך: תאר  / 1-4בניינים  /  12משהב"ש מהדורה  –למשתכן ץ(  בומכר )מקמפרט  /ץ בע"מ  משכנות גשם האר  /  ד לאיכות הבניהמס 

 

 : 1,2,3,4 המגורים בבנייני 

 כינוי או תיאור 

 מהקו

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הס לפמל

 ( )ד ןהקובעת לבניי

מספר דירות  

 קומהב
 הערות סוג השימוש 

 ןלבנייקומת הכניסה 

 ר( סחלמ)למגורים ו
 --- קרקע 

  י(,ה )לובכניס   ואתמב בכל בנין:  ם:למגורי

 . חדר מוניםעליות, חדרי מדרגות, מ

 

מעליות,   , שטחי מסחר :)כללי( רסחלמ

  ,)מרחבים מוגנים( ים ממ"מ ,חדרי מדרגות 

תים  שירו,  למצנח אשפה )שוט(  יםרדח

 ציבורים. 

 

פירי איוורור,  צובר גז בפיתוח,   :כללי

לפי דרישת   ,ת מתקנים ומערכות טכניו

 והרשויות. כננים  המת

מדרגות   ם(:בניינין הח )ביבפיתו

נעות לגישור בין קומת קרקע  

 ראשונה.  ומהלק

 מגורים קומות 

 ומסחר
1 

2 

 )בכל בנין( 

ים, מבואה  רוג מ בכל בנין:  גורים:מל

ות, חדרי  מעליים, פרוזדור/ קומתית, 

 ח אשפה )שוט(, מחסנים. דרגות, מצנמ

 

מעליות,   , חרמס שטחי  :)כללי( למסחר

,  נים(מוג  חבים)מר ממ"מים  ,גות רי מדר חד

 .  למצנח אשפה )שוט(  יםחדר

 

פי  כות טכניות ל רומע מתקנים   כללי:

 דרישת המתכננים והרשויות. 

 2 מגורים  מתקו
5 

 ( ןינבבכל )

ית,  תקומ  מבואה מגורים,  בכל בנין:

חדרי מדרגות, מצנח  , מעליות, פרוזדורים 

מערכות  ו  יםמתקנ  ,אשפה )שוט(, מחסנים 

 . והרשויותדרישת המתכננים  ת לפי טכניו

בקומה זו הן   C,Bיפוס ט ת מדירו

 . (ג המסחרגעל )מ גג / דירות גן

 3-6 קומת מגורים 

5 

 )בכל קומה,  

 ( יןבנ  בכל

מבואה קומתית,  , םירומג  בכל בנין:

 גות, מצנח חדרי מדר  , ליות, מע פרוזדורים 

מתקנים ומערכות   ,אשפה )שוט(, מחסנים 

 שויות. ים והרדרישת המתכננ י לפטכניות 

--- 

 7 גורים ת מקומ

 :1,2,3ים יינבבנ

4 

 ( )בכל בנין

 :4בבנין 

5 

מבואה קומתית,  מגורים,  ין:נבל  בכ

 חדרי מדרגות, מצנח  פרוזדורים, מעליות, 

ת  ערכומתקנים ומ ,ה )שוט(, מחסנים פש א

 כננים והרשויות. רישת המתות לפי דניטכ

--- 

 8-11 קומת מגורים 

4 

 ה,  ומק )בכל

 ( בכל בנין

תית,  ואה קומ ב ממגורים,  :בניןבכל  

רים, מעליות, חדרי מדרגות, מצנח דווזרפ

מתקנים ומערכות   ,וט(, מחסנים שה ) אשפ

 המתכננים והרשויות.  טכניות לפי דרישת 

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 (האוז)פנט
12 

2 

 ( ין)בכל בנ

מבואה קומתית,  מגורים,  בכל בנין:

מצנח חדרי מדרגות,  פרוזדורים, מעליות, 

  יותמתקנים ומערכות טכנוט(, שפה )שא

 מתכננים והרשויות. שת הדרי לפי

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

מערכות  , מאגר מים חדרי מדרגות, 

  נים ומערכות טכניות ק תמסולאריות, 

דרישת   משותפות/ פרטיות( לפי)

 ם והרשויות. נניהמתכ

--- 
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 כינוי או תיאור 

 מהקו

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הס לפמל

 ( )ד ןהקובעת לבניי

מספר דירות  

 קומהב
 הערות סוג השימוש 

 --- --- --- 12 סך הכל קומות למגורים 

 )הראשי(.  ןעליוגג הה כלל במניין הקומות לא נ 17 יןבנית ב ומוסך הכל ק

 

  :והבהרות הערות

  .הבניה יבהתאם להיתר הטבלייתכנו שינויים ב (א)

 רתה בתקנות התכנון והבניה הגד]כ לבניין ובעתה הקניסות היא הכניסין איזו מהכיצללבניין, יש  אחת היסכנמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 

 (:יםראשי ) פיםמשות מדרגות י רחד 1.4

  .עד למפלס הגג -2מרתף  קומתמרה ומק ת:מדרגו אפיון כל חדר ; 2 :כל בניין ב למגורים ותמדרגה י רחד פרמס

 (.סחרנה )לממה ראשות קרקע לקומקומיין יש חדר מדרגות נוסף בכל בנ 1,2,4בבניינים  :נוספיםחדרי מדרגות 

ותהיה חשמלית ללא ו/או עם חדר  24.81ס' מ יותלדרישות התקן הישראלי למעל יםאתתיות המעליש;  :בניין כל ב מעליות 1.5

, ללא עצירה -2)מקומה  תחנות 15 :מגורים תמעלי כל למספר התחנות ;  3 בכל בניין מגורים: ותי עלהממספר מכונות. 

 .(-1בקומה 

 (.רחסה )למקומה ראשונעד  -4מרתף  ומתמק ת נוספתולימעש י במרתף 

 . (כל דין אות, בהתאם להורל בנייןבכ  )באחת בלבד .יש :)*(שבת פיקוד ון מנגנ 8; 8,13 :םי רגו למ מעליתכל לוסעים מספר נ

א ולכל ה ועד לתקרת התקעמה ר באחורי תותקן מראה מגובהבלוחות אנכיים. על הקי קירות התא יצופו פלב"ם :תאכל  גימור

צבוע בתנור או  פיבצבע סו ועהא תהיה צבהת קרתמ"מ לפחות. ת 27ל בעובי ש שיש ט אוניהתא. ריצפת התא תצופה בגררוחב 

לא )בקומת הקרקע מאסף סף מטה מיהיה מא פיקוד המעליות: עקיפה.תאורה ישירה או  בה מונמכת ותותקן תקרה תכוסה ע"י

 ".יעדד "או יותר יהיה הפיקוד פיקושלוש מעליות קבוצה תהיינה בו הידלשני הכיוונים(. במ

  / ש'. 1.0מהירות  –קומות  3-14הקומות: פר למסבהתאם  נקבעתעלית מהירות המ

 .אין מר:ת שו עמד 1.6

 

לסעיף   תאםבה חב' הניהול וא /ו דיירי הבניין נציגות תקבע ע"י פיקוד שבת, שהפעלתומעלית בעלת מנגנון  מובהר כי הכוונה ב  –" ית שבת"מעל   )*(

 . 1969-טעין תשכ"ז' בחוק  המקרק 59
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 :וריםגלמ :בכל בנין() גמרין ועבודות י הבני חומר .2
 

 .השלד מהנדסתכנון , לפי בשילוב רגילהמתועשת ו :יהשיטת הבנ; השלד נדסלפי תכניות מה שלד הבניין: 2.1

 ; השלד סי מהנדלפי חישוב :עובי  .םמייטרומתועשים/אלמנטים וין מזמ ןובטו/או  בטון מזוין :חומר :ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

    . 1ק חל 1004לפי תקן ישראלי מס'  :וסטי ד אקו ביד 1045 מס' ישראללפי תקן  :תרמי וד ביד

   .1045מס'  לפי תקן ישראלי :בידוד תרמי ; השלד מהנדס לפי חישובי עובי: .: בטון מזויןחומר :קומתית התקררצפה ו  2.3

   .1חלק  1004 לי מס'לפי תקן ישרא :אקוסטי  בידוד

  חלקה.דרישות התקן הישראלי למניעת הבהתאם ל החלקנגד היהיה ורים ריצוף בניין המג

  .דשלה לפי חישובי מהנדס עובי:השלד.  מהנדס תכנוןן, לפי בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטו :חומר :ן ניי גגות הב 2.4

   .1045שראלי מס' תקן ילפי  :בידוד תרמי  .הרלובנטיים התקניםודרישות  ות היועץהנחילפי איטום: שיפועי ניקוז ו 

 בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד ,מתועש למחצה/מתועש מכלול אםב .בשילוב רגילה ה,מתועשת למחצ/מתועשת רות חוץ:י ק 2.5

 המהנדס. ן נותכלפי : עובי  בכפוף לעמידה בתקינה הרלבנטית. להכו, או בלוק תאי ,גבס בלוקי גבס, לוחותלדירות,  הנופה

   .1045ישראלי מס'  תקן ילפ :בידוד תרמי  

 ים הישראלי.מכון התקנירוק" של  ות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן תקר צבעי 

 :גימור קירות חוץ  2.6

 הבניה.הכל לפי התנאים בהיתר ו/או חיפוי קשיח דוגמת קרמיקה. אבן מלאכותית, ו/או  טבעית אבן :עיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1

 ים; רחאחיפויים  ב עםמשול (שכבות 2טיח ) :וץ טיח ח 2.6.2

 .יתוחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומ וון, גות סוגהאדריכל יהיה רשאי לשנ :חיפוי אחר 2.6.3

  השלד והיועץ   מהנדס   נחיות ה לפי  או משולב,ו/או בלוק תאי ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ בטון חומר: הדירות:בין קירות הפרדה  2.7

 .  1חלק  1004קוסטי הנדרש על פי ת"י  דוד הא ור הבי את שיע   ו ק ל מקרה יעני בכ ו   י, ט ס האקו 

 

 :מדרגות י חדר 2.8

הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות  ;לפי חישובי המהנדס עובי: י או משולב.מזוין או בנו ןוטב ר:מעטפת: חומקירות  2.8.1

 ל דין.ראות כוהמעלית יבוצע על פי הו

מטעם מכון קן ירוק" בעל "תו תגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי )וים( כדם )פנלילוחיפוי בשיפ ר:חומ :םפני גימור קירות  2.8.2

 .הקרהישראלי( עד לת התקנים

 הישראלי(.  בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים) טטיסינ וסידטיח  ר:ה: חוממור תקרי ג

 ים,ים הרלבנטית התקנלדרישו םאלבן בהת צמנט טראצו גרניט פורצלן או אבן נסורה אויהיו מהמדרגות ת: מדרגו  2.8.3

 ם כנגד החלקה.יספסומחומשטחי הבניים )פודסטים( ופסים  ך המדרגותאמים לאורובעלות שיפולים תו

 יבוצע על פי כל דין. הבידוד האקוסטי לחדר/י המדרגות והמעלית/יות וסטי:ד אקבידו 2.8.4

 . 1142"י אם לת, בהת(די רבות מאחזב )למשול וו/או בנוי ו/אכת מת :מאחז יד /מעקה 2.8.5

   גות.המדר חדר באמצעות :עליה לגג 2.8.6

 

 :ותרי דל יםופרוזדור קומתיתמבואה )לובי(  2.9

יט ה או גרנרמיקק או)שיש(  בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה  יהיהגימור קירות פנים  קומתית: חומר:אה מבו  ות פניםגימור קיר

מכון  עםירוק" מט בעל "תו תקן) יאקריל הקשיח יבוצע טיח וצבעפוי החי עלמ ,לפחות תותהדל קופישמורצלן, עד לגובה פ

 עד לתקרה. הישראלי( התקנים

במקרה של תקרה מונמכת לא . הישראלי( ל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקניםעב)סינטטי  דסיטיח +  חומר: :הרתקגימור 

  .גרניט פורצלן רה אואבן נסו: ריצוףו. ח מעל תקרה זוצע טייב
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 :ראשית ה )לובי( כניסהואבמ 2.10

 בה משקוף דלתלפחות עד לגווניט פורצלן, רג וא קשיח, כדוגמת אבן נסורה )שיש( או קרמיקהוי חיפ :חומר :ימור קירות פניםג

 .הישראלי( ן התקניםוק" מטעם מכותקן ירבעל "תו )מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי הכניסה. 

 ית.דקורטיב או תקרה הו/או תקרת משנ סינטטי )"בעל תו תקן ירוק"(, דיסטיח +  :חומר :תקרה ורגימ

העומדים בתקן ו מ"ר,  0.64-בודד לא יפחת מח האריח הורצלן. שטט פיחים מסוג גרנירא אואבן נסורה )שיש( חומר:  :ריצוף

 . חלקהלמניעת ה 2279הישראלי 

   .6.1.3פיתוח סעיף  בודותע ראה :ורהאבות מערכת ת לר קורהיצונית לא מחניה חגימור  2.11

 ( וכדומה. ר/ים טכניים )ככל שיהיודח :משותף חדרים לשימוש 2.12

     -כניים בחדרים ט :גימור תקרה. (ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות,ת פוליסיד, סינטטי דוגמ צבוע בצבעטיח  :תו ירגימור ק

 ם מכון התקנים." מטעתקן ירוק בעל "תו בעים,כל הצבע סינטטי. בוע בצבטון צ

 .ולבאו משאו פורצלן טראצו  :גימור רצפה

 בהתאם לדרישות כל דין. קרמיקהב שהוהקירות יע הפצרהל עבודות גמר ש :אשפה חדרי 

 

  :הערות  

 .אלי הישר םני קמכון התמטעם  ירוק" על "תו תקן צבע, בצבוע ב בבטון  או  יםנפ בטיח צביעת קירות/תקרה יעשו  .1  

שות רי לדם אתהב יהיה )בדירות ובשטחים המשותפים(נים קי הבניין השו לחבריצוף דרגת מניעת ההחלקה של ה .2  

   .למניעת החלקה 7922הישראלי  התקן 

 

על ידי לטת הנש תיבעלת פתיחה חשמל ם מזוגגת,יניואלומת הכניסה לבניין תהיה דלדלת  :ן לבניי  ראשית דלת כניסה 2.13

  יסה.דלת הכנת שבת בם לשונימנעול ע חרדי:דתי/למגזר ה .ומחזיר שמן קוםנטריאכת רמע

 ר שמן.ש, כולל מחזיא ותתלד :דלתות חדר מדרגות 2.14

 .דלתות פח חדרים טכניים:ות דלת

  .דלתות אש, כולל מחזיר שמן :דלתות לובי קומתי  2.15

 :תפיםמשו  וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ,יםי תקומ תמדרגות, מבואו  יחדר , לובי,ן לבנייסה בכני , תאורה 2.16

 .יש

 מבואה קומתית/חדר המדרגותה קבועה בלתאורת לילומנגנון שבת , מהוק כלבניין מגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל  ב

  .תיתה קוממבוא/תולחצן מתוך הדירה להדלקת  אור בחדר המדרגו

 בצועיבגוון לפי   החיצוני בלבד( או ציפוי אחר )בחלקם תנורב ועבצופף כפח מ ם: חומר:גז ומי ארונות חשמל,  2.17

  האדריכל.

לחילופין התקנת מונה נפרד לכל   או המחסנים למונה נפרד, חשמל של כלחיבור הזנות ה :םי יתרי דתאורה במחסנים  2.18

 .ווהחלטתבחירת המוכר  "יפעמשויך המחסן אליו  הדירתיאו למונה מחסן, 

של  משותף מל של הרכוש הנה ממערכת החשזה : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותו  ורהלתא חשמל חיבור 2.19

ת אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין הסמוך ו/או ימוקמו ות משותפותכנו מערכיהנדס החשמל )מ וןנכתי הבניין/ים לפ

 השונות(. רשויות, בכפוף לאישור הרתו גם הבנייןוך וישבבניין הסמ

 ת.הרשות המקומיי דרישת המספר יהיה לפ י ומואר. עיצובבחזית הבניין יותקן מספר בניין חיצונ ין:י נב רמספ 2.20

 

 פרטי זיהוי( –ר בפרק א' נוסף לאמותיאור הדירה )ב .3

 גובה הדירה*: 3.1

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

 מ';  2.05 -ת מוחא פל: ות ופרוזדורדרי שרגובה ח   

 מ'; 2.05 -לא פחות מ: (*גובה מחסן דירתי )באם נרכש  
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משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח תקרות מיות ומקוטות, הנמכות ליב ,תוערכלמעט תחת קורות, מהערה:  *

 י דין.ע על פבה המינימלי הקבוא יפחת מן הגוקנות להקבוע לגבי חלקי דירה על פי הת המינימלי

 

 

 שמשים אותה.מהוצמדים לה או בדירה ובשטחים המ רשימת חדרים וגימורים – 2מס'  להבט 3.2

 זו(.שלאחר טבלה  ת,הרו בה/רות)ראה פרוט יתר בהע  

 

 א' פרק  4בסעיף  ור הדירהרשימה כוללת של חדרים/חללים/אזורים אופציונלים. הקיים בפועל בדירה לפי תיא לןלה

 ות המכר.יבתוכנ ולפי המוצג
 

 (1)רותמר קיוח ר תיאו 

 ( 2)גמר קירות ותקרות
 (4)חיפויומידות אריחי 
 ( )בס"מ

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף
 "מ( ס ב ) ים  מידות אריח 

 ריצוף
ר/ מ"א  " יכוי לממחיר לז

 דשים בשקלים ח
 הערות

 כניסה 
 בלוקי בטון בטון, 

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

 יור חדר ד 
 בלוקי בטון ן, ובט

 ( 1)רחא  וא
 . שך ראה פרוט בהערות בהמ אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 מטבח 
 בלוקי בטון , בטון

 ( 1)או אחר

 ןאי ( 3)ה אר ( 2) ראה
 ך. רות בהמשראה פרוט בהע 

 אין ( 4)ראה  חתון ת חיפוי מעל משטח ארון  

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון, 
 ( 1)אחר  וא

 . ות בהמשך רוט בהע ראה פר אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ים / ר דו ז פרו 
 בלוקי בטון ון, טב

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

  ידיים פינת נטילת  
 )בפרוזדור( 

 בלוקי בטון בטון, 
 ( 1)או אחר

 . הערות בהמשך רוט בראה פ  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 חדר שינה הורים 
 ןוי בטוק לב , וןטב

 ( 1)או אחר
 . המשך בה פרוט בהערות אר אין ( 3)ראה  ( 2) האר

 שינה   י / ר ד ח 
 בלוקי בטון בטון, 

 ( 1)או אחר
 . שך ראה פרוט בהערות בהמ ןיא ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ממ"ד 
 ן  יובטון מז

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

 ללי רחצה כ ר  ד ח 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון בטון, 
 ( 1)או אחר

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

 אין ( 4)ראה  ניט פורצלןר גחיפוי 

 הורים חדר רחצה  
 ( מקלחת ) 

 בלוקי בטון בטון, 
 ( 1)או אחר

 אין ( 3) הרא ( 2) ראה
 . משךהב ת הערוה פרוט באר

 אין ( 4) ראה ניט פורצלןר גפוי יח

 שירותי אורחים 
בטון, בלוקי בטון או  

 ( 1) אחר

 אין ( 3)ה רא ( 2) ראה
 רות  בהמשך. ראה פרוט בהע 

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןי ופ חי

 מרפסת שרות 
וקי בטון או  , בלבטון

 ( 1) אחר
 . ך בהמשרות ע בה טורפ ה רא אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 שמש    פסת ר מ 
 בטון בלוקי בטון, 

 ( 1)או אחר
 אין ( 3)ראה  2.6 ראה סעיף 

 . 2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף 
 שך. ראה גם פרוט בהערות בהמ

 צפת מרו   בה רח 
 בלוקי בטון בטון, 

 ( 1)או אחר
 אין ( 3)ראה  2.6 ראה סעיף 

 . 2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף 
 שך. ראה גם פרוט בהערות בהמ

   מסתור כביסה 
 ( )ככל שתוכנן 

 בטון בלוקי בטון, 
 ( 1)אחראו  

 3.4ראה סעיף  אין אין ( 2) ראה

 דירתי  מחסן  
 צמד סן מו או מח 
 ( שהוצמד )ככל  

  ואון  י בטוק בל בטון, 
 ( 1)אחר

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה
תכנון  לפי עובי קירות מחסן 
 ולפי כל דין  האדריכל/המהנדס 
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 לה:לטבת ו רהבוההערות 
 

  :תקירו חומר  ( 1)

 בתנאים להלן:חות גבס קי גבס או לוובלוקי בטון תאי/בל/בטון/בלוקי בטון :שויים מעקירות ומחיצות הפנים בדירה יהיו 

 לפחות.מ מ" 0.6פילים פן הפרועובי דו -

 מ"מ לפחות. 70רוחב הפרופילים  -

 אלי(.מינר / תיכוק"ג למ"ק )צמר סלעים / זכ 12ות של לחות בצפיפ 2בידוד " -

 ד מאלה:ת הגבס יהיו אחחיצל ממכל צד ש

ל  עגיפה בשופר לנמ"מ לפחות, מחוזק ומ 15.9ובי קרומית(, או לחילופין לוח בע מ"מ לפחות )מחיצה דו 12.5בי ולוחות בע 2 -

 (.ק"ג/מ"ק לפחות 1000ת גבוהה )פופיצ

 ראות ומפרטי היצרן/ספק הלוחות.היו בהתאם להופרטי הביצוע י

 טיו.מתם למפראבכתב את הת חר התקנת הלוחות ויאשרד אצמות יבצע פיקוח וחהלו קפס ןריצ

 

ם של קירות אלו הפנית טפשמע ניתן, ת למחצהשיטה המתועשת / מתועשבוצעים בבבניה רוויה, כאשר קירות החוץ מ :קירות חוץ 

בידוד ": 1045 ת"ית בנטית לרבובהרל בתקינה הדימאו בלוק תאי. הכל בכפוף לעבלוק בטון לוקי גבס, עשויה מלוחות גבס, ב תהיה

  ון.טלוקי ב" או מבהיצרן "כעמידים למים דרים ע"יהקירות בבלוקים המוג יבנומקרה  רחצה בכל בחדרי, הבכל מקר .(" םתרמי של בנייני

 

 :תקרות/גמר קירות ( 2)

 בהתאם יהיהגמר ן המוג. במרחב הקירותשל ה הינהב + צבע אקרילי או בהתאם לחומרטיח  ציונלית יהיה,: בבניה קונבנגמר הקירות

 : לבן.גוון  .קריליבע א + צ טיח ף הנחיות פקוד העורל

 : לבן.גוון  .+ צבע אקריליטיח  ף העורקוד ות פחיהנל בהתאם יהיה וגן הגמרבמרחב המטי. + סיד סינטטיח  :מר תקרותג

 .אקרילי צבעטיח +ללא חיפוי(:  )בתחום ושירותים י רחצה/קירות בחדרגמר 

 

 :סותבמרפ תו רקי  גמר

 ף. ללא תשלום נוסות החזית כלל סות יהיה כדוגמתת במרפגמר הקירו

או בנוי  הרלבנטייםם ניתקהתואמת לדרישות ה תזכוכי  ניום משולב עם(. מעקה אלומינקבע אחרת)באם לא  :עיצוב מעקות המרפסות

 כדוגמת החזית.

 

 . ישראלי הנים ן התקו כמעם תקן ירוק" מט קירות פנים יהיו בעלי "תו התקרות ו כל צבעי 

 

  :ריצוף ( 3) 

 טיות.נה הרלבהתקינה והחקיקסוג א' העומד בדרישות  חים מסוג פורצלן )גרניט פורצלן(,דירה יותקנו אריבהחדרים  מערכותלכל  

 .שיחת חיפוי קקירוס"מ לפחות, אלא אם כן צוין בגמר ה 7כל היקף הקירות מחומר הריצוף בגובה פולים בשיל הריצוף יכלו

  .יםולך בשיפרבחיפוי קשיח אין צו מחופה קיר החוץם ת בהבמקומו

התואמים ה דרמאות/גוונים מכל סגדו 3-ורות של ריצוף סד 4לקונה, לכל הפחות, לכל מידת אריח, המיועד לריצוף, המוכר יציג 

 .יטרלוון בהיר ניבגם וש בדירות מגורים, לפחות אחד מהאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימלדוגמ

רובה )למילוי  (. המוכר יציג לקונה בחירה בין שני גוונים שלLAPPATO" )תיה בגימור "מבריק חלקות תהימבין הסדר אחת לפחות

 חר ע"י הקונה.ביותר לגוון השולט של האריח שנבת בגוון קרוב חרהאאחת בגוון אפור ו .ריחים(פוגות, בין א -מישקים 

  אישור והצהרת הספק( )עפ"י ן לאספקה  תו ני אינ   מ " ס  /4545וף במידות  במידה ואריח לריצ   
 כמפורט להלן: י ח חלופאו מידות ארי  להציע לקונה סדרה נוספת אולם יהיה חייב    מהצגת אריח במידות אלו יה פטור  המוכר יה

   רה בין החלופות היא להחלטת המוכר( : חי הב )   

 מ. ס"   60/60  , מ " ס   33/33  האריחים: בנוסף למידות     יח במידות חלופיות אר   א. 

 דרות של ריצוף ס   5לקונה, לכל הפחות,    לכל מידת אריח, המוכר יציג  כלומר המיועד לריצוף,    דת אריח י לכל מ    ספת של ריצוף דרה נוס   ב.   
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 ;י ליטר גוון בהיר נב  הם לפחות אחד מ  וש בדירות מגורים,  בשימ  ות/גוונים נפוצים ושכיחים תואמים לדוגמא ה  ים דוגמאות/גוונ   3-ו           
 

. סוג א'. ס"מ   60/60במידות  אריחים  (:  מרוצפות חיצוניות ורחבות תות/מרפס ,שירותים ,רחצהי /חדר )למעט בכל הדירה צוףי ר -

התנגדות להחלקה   ובדרגת נטיות בודרישות התקינה והחקיקה הרל   2279י  ת"ות  ריש העומד בד. ( פורצלן   גרניט )  פורצלן מסוג  אריחים 

R-9   לפחות. 

מסוג   סוג א'. אריחים ס"מ.    25/33"מ,  ס   33/33,  ס"מ   45/45 לבחירת הדייר ממידות : רותמרפסת שי ם/תי רו שי/רחצה י /דרריצוף בח - 

 בחדרי  -  נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה ב קה הרל חקיוה  ודרישות התקינה   2279ת"י   ומד בדרישות ע ה . ( גרניט פורצלן )   רצלן ו פ 

 .לפחות   R-9ותים  רי שב ,  לפחות   R-11חת  וברצפת תא מקל  , לפחות   R-10  רחצה 

א'.   סוג ס"מ.    25/33,  ס"מ   33/33ס"מ,    45/45  לבחירת הדייר ממידות : וברחבה מרוצפת חיצונית )בחצר( שמש במרפסתצוף י ר -

 להחלקה    נטיות ובדרגת התנגדות בקיקה הרל ודרישות התקינה והח   2279. העומד בדרישות ת"י  ( ן רצלגרניט פו )  פורצלן   אריחים מסוג 

R-10 ת חו לפ .  

 י בחירת המוכר. ידות עפ"מאריחים ב (: שהוצמדל ככאו  דירתי) חסן ף במריצו  -

 

  קירות:חיפוי  ( 4)

אות/גוונים מכל סדרה התואמים דוגמ 3-וף וריצשל סדרות  4ל הפחות, וכר יציג לקונה, לכוי, המפעד לחי, המיולכל מידת אריח  

 ניטרלי.יר ון בהבגוהם ד מלפחות אח ,םורימוש בדירות מגיגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשלדו

למילוי י גוונים של רובה )בין שנ בחירה לקונה (. המוכר יציגLAPPATOחלקית" ) "מבריקת תהיה בגימור ין הסדרובלפחות אחת מ  

 נה.שנבחר ע"י הקו רוב ביותר לגוון השולט של האריח, בין אריחים(. אחת בגוון אפור והאחרת בגוון קתווגפ –מישקים 

 

רשאי המוכר יהא ס"מ.    30/60ס"מ או    25/33  דות במי .  ( גרניט פורצלן )   פורצלן מסוג  חים  סוג א'. ארי  : שירותים ,הרחצ י /בחדר -

 מחיר הדירה. א שינוי בס"מ לל  33X33מ,  ס" 20X50ת דומות למפורט וכן במידות נוספות ומידם ב, אריחיסכמת הקונהבה, להציע

 -לתקרה מעל החיפוי ועד . לפחות קוף הדלתה משמהמחיר עד גוב ילא שינולהקונה רת במידות לבחי צהבחדר/י רח תוירחיפוי ק

 טיח + צבע אקרילי.

  ח + צבע אקרילי. מעל החיפוי ובקירות: טי מ'.  1.50צה עד גובה הרחרי במידות כמפורט בחדפוי קירות ם חירותייבחדר הש

חיפוי קירות   -  BIביחידת  ינו  .  כאשר התנור א ( ן תחתו  ן על ארו)מ   טח העבודה רך משת לכל או וחפ ל מ  ס"   60בגובה  : מטבחחיפוי ב - 

מעל החיפוי ובקירות: טיח + ל הריצוף(.  מע   מ'   1.50הרצפה )גובה   יפוי הקרמי ועד קו הסף העליון של החיבו בנור וסבחורי הת תואם מא 

 קרילי. צבע א 

 ת. ירוקלגמר ההה רמיקה זחיפוי קאקוסטי ו דודבימובנית כולל  סגירהוצע לויה תבלצנרת ג

מים לחלקי  למניעת מעבר םינטיבשות התקנים הרלפי דרידין ול ראות כלרטובים יאטמו לפי הו זים באזוריםוהנקהרצפות הקירות, 

 חדרים סמוכים.ו ו/א בניין

 

  הערות:

 ר וות לבחפשרתן האד ולא תינשל ספק אח רחמבש תעשה אך ורק מכי בחירת הרוכ ניעת ספק יודגשמל –בחירת הרוכש/דייר 

 החברה.ים, גם מאלו שנבחרו ע"י שונ מוצרים שונים מספקים

 רישות התקנים הרלבנטיים למניעת מעבר ד לפידין והלפי הוראות רטובים ייאטמו רות, הרצפות והנקזים באזורים הקיה טום:י א

 ם סמוכים.בניין/חדריחלקי מים ל  

 . ס"מ 2 -עד כל הפרש שן תכיי ,חללים סמוכיםבין ל ,שרותפסת רומ צה, ממ"דרח דרילדירה, ח הניסבכ – הפרשי מפלסים

 . גובה/רוחב( ס"מ 20המותר בתקנות )עד גובה  דגה( ע)מדר מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /משרפסות שביציאה למ 

 ם שלמים".יחה "אריעד גוב לפחות, או הלבבט צויןה המלגובעד גובה חיפוי הקירות יעשה   - חיפוי קירות 

  . ס"מ   60  -פחות מ   ן אורכ מורות ש באם יש פינות ק   , PVCלומיניום או  יל א יבוצעו פינות מפרופ   –י  ו פרופיל פינות בחיפ 

 הריצוף בדירה. שלאו הברקה טוש ו/בצע ליתלא החברה למניעת ספק יודגש כי  - רקהבהוש/ליט 

ו ו/אעץ מ תהיה עשויהככל שתותקן ובמדויק ו/או בכלל, בתוכנית המכר,  ,ןתסומ מובהר כי לא בהכרחן, תותקם בא– תו /ורה, קרגולהפ

  .משולב ואו/ יוםו/או אלומינ דהפל ו/או בטון
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 למערכות ון מטבח, ארונותרמחופים, בגב א ות וחזיתותריקלי למעט בשוס"מ לפחות,  7בגובה  ,יצוף רמר המחו )פנלים( –שיפולים 

 ללא קיטום פינות )גרונג(.זורים טכניים. חיפוי ושיפולים, או

נדרש  טראצוצוף לרי לפחות. מ"מ 3של  פוגות(חים )בין אריביצוע מרווח  רשדנצוף וחיפוי, ריל םינלפי דרישות התק – גות(ו מרווחים )פ

 מ"מ לפחות. 1 מרווח של

 

 (במפרט מכר זהאו בסעיף אחר נו בפועל רק אם צוין כך בטבלה תקיו ש התייחסות בהערות לעיל יגביהם מתקנים לי ציוד ו כ רהב)מו 

 

 

 ות:נארו  3.3

 

  ן:תו ח תחארון מטב   3.3.1

הכנה לכיריים  ,להתקנה שטוחה של הכיור תאים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המיםדפות, ממגיר ות,דלתול הארון יכל -

 מדיח כלים. חשמל להצתה(, הכנה ל ישול ונקודתנקודת גז לבלהתקנה שטוחה,  תאיםיתוך פתח מ)תושבות וח תוובנמ

 ס"מ.  60-לתות, יהיה כדעומק הארון, כולל חזית ה •

  ל פני הריצוף.מ מעס" 90-כדה יהיה עבוח העליון של משט סף ה גוב •

 לפחות.  מ"מ 17-18יו מעץ לבוד )סנדוויץ( בעובי יהפים והמדגוף הארון  •

 לפחות. מ"מ 5-6לבוד )דיקט( בעובי  ון יהיה מעץהארגב  •

 ג. וסטפורמינפלוחות  / MDFות מעץ לבוד )סנדוויץ( /דלתות הארון תהיינה עשוי •

ת מסילות בעלוינה בהו ולכל עומקו. המגירות תהיגול ת, לכ לפחו ס"מ 60חב דת מגירות ברוחיי כלולהארון י •

 טלסקופיות ממתכת.

מכניים ארון, יותקנו פתרונות הפינה של הר. ביחידת אם נדרש ולא יות פינה אחת בלבד,תון יכלול חתהבח ארון המט •

 ר או שווה ערך.ננשלף כדוגמת מג'יק קור לאחסון

 ורטים להלן:המפ יביםלרכו בהתאם יהיבח וי ארונות המטיפצ סוגי    -

 פורמינג. ידיות מתכת.וסטה / פמייקפור ציפוי חיצוני: •

 מייקה.רמלמין או פום: דפיוגמר מ ימיפנ ציפוי •

 הלן:שיבחר המוכר כמפורט ל גים וגוונים שיציג המוכר ו/או הספקיםהקונה מתוך סוווניו יהיו לבחירת סוגי הציפוי וג   -

 הם בצבע לבן ואחד מהם בגווןחד מה, אגוונים שונים לבחיר 5חות נה לפי הקופנלהציג ב וכרהמ פוי חיצוני: עליצ •

 ניטרלי.

  וון לבן.פנימי: בג יופצי •

המוכר  ל. החליט הדייר שלא להתקינם, ענהת הקולהחלטהינם  ' מובנים בארון תחתוןנה של מדיח, תנור וכווהתק ןתכנו -

)ללר  בניםהמו עדו להתקנת הכלים החשמלייםשיו ומותבמקומדפים, ות דלתלמותו, לרבות בשח המטבלספק את ארון 

 הנדרשות. חללים( לרבות ההכנות

 

 ;ה הערה בהמשךאר מידות: ( 1)  

    

בעובי לא פחות  דהולבחירת הקונה משטח עבן ן התחתון יותקלכל אורך הארו טבח תחתון: תיאור:משטח עבודה מעל ארון מ

לפי העניין(,  1,2)חלקים  4440  ית ת"דרישול שווה ערך(, העונה סר אובן קיא )כדוגמת ריתלימבן טבעית או פואמ ס"מ 2-מ

 קף המשטחלהתקנה שטוחה של כיור. בהייותאם המשטח . הארונות בכל היקפם ס"מ ביחס לחזית 2בלטה של הב ייםעם שול

עם עיבוד בחזית  מוגבה לא קנטל קנההת י להעדיף שאה רונהקכר )עיבודו יקבע ע"י המו ןיותקן קנט עליון מוגבה שאופ

 . ע זה(ין אי ביצוגב כוי. לא יינתן זיל אף מים בכל היקף המשטחולכ ,שהמשטח ככל הנדר
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גוונים  3 י הקונהנציג בפי המוכרפק/ים שיבחר/ו על ידו. יוצגו ע"י המוכר ו/או הסוגמאות שמגוון  דירת הקונה מתוך בחל גוון:

  לא לוח בודד אחד(.ה והדבקיו באבן קיסר יהאבן טבעית או ת החולו). ליהיר ניטרה ביהיד מגוונים אלו חאו, ותלפח

  

 ן.אין: עליו  חבטן מארו  3.3.2 

ן ו"א ארמ 1רשאי להציע לדייר להמיר עד  תכנון המטבח הספציפי המוכר יהיהל דרים ומעלה, בהתאמהח 4.5 תבדירו: הערה

 מ"א.  2היה ון יהעלימ"א ואורך המטבח  5תון יהא התחהמטבח  אורך ארון ,רומכלטבח עליון. מ וןא ארמ" 2 -מטבח תחתון ב

 ורט להלן:פמון כהארון העליכר יתוכנן ומהעת החליט הקונה לקבל את הצ

 פינות.יף והמשכי ללא הארון יהיה רצ  •

י ובתנא "מס 60ה רון עליון יהיא בהשגו ס"מ לפחות. ניתן 30ו קס"מ לפחות ועומ 75ון יהיה הארון העליגובהו של   •

 נון קלפה(.)מג מעלההארונות העליונים תהיה כלפי ת יחשפת

 ל אורכו.מדף אחד לכ תולפחארון מטבח עליון יכלול   •

 רון המטבח התחתון.המפרט לגבי איהיה בהתאם לדרישות ארון המטבח העליון  וציפוי מבנה  •

 

    .ג'נספח ראה  :פוי החי הכיור, הסוללה,  ,העבודה, משטח המטבח ונותראמחיר לזיכוי בעד   

 

(, סנדוויץ'לבוד ) עץמעשוי תחתון  וןאר תקן, יו(םיתרושיהבדירה )למעט בחדר  רחצה יחדראחד מ כלב (:אחרים )ציין ארונות  3.3.3 

   MDF  5או סיבית עמידה במים ברמהP 310תקן  פילENחות הכולל  לפמ ס" 80 ח באורך מינימלי שלנ. הארון יהיה תלוי או מו

 מחרס / שיש / ניאו קוורץ משולב בכיור. רליבלתי מחלידים, משטח עבודה אינטג ם, צירימדפים ות,דלת   

    אין. :הרחצהעד ארון במחיר לזיכוי                    

 

    :הערות

  דתי מ. מטר אורך 6 :ומעלה 4.5 רתדי , בךורא מטר 5 :םחדרי  4-ו  3בדירת  ארון מטבח תחתון  אורך מדידת ( 1)

  תנור, ,דיחלמ המיועדים חללים עמיים באורך הארון.פ בתושמח רך הארון התחתון תימדד לאורך קיר המטבח. פינהו א

    . הארונותבאורך  יכללו  שולבים בתוך הארונותמה( מקרר ט)למע כיו"בים ו כירי 

קיימים  המטבח שבגב ארונות רי ובקכן ת בחשבון כי יתעל הקונה לקח ע עצמי,ו ארונות המטבח וביצ רבמקרה של זיכוי עבו  ( 2)

 ה.קו זתח פתח/ים אלו לצורךם. יש לאפשר גישה לותפי ם משפתח/י גישה לקולטן/י 

 .הקונה להחלטת נתונה ון תחת בארון  מובנים 'וכו  תנורח, מדי של התקנה הארון לצורך ון תכנ ( 3)

 שיועדו  במקומות ת ומדפים,ו תדל תבו לר, בשלמותו  בחהמט ארון  תק אלספ וכרמה על ,להתקינם שלא ההקונ החליט -

 .תהנדרשו  ולרבות ההכנות( חללים ללא (ניםובהמ םהכלים החשמליי  להתקנת

 .החברה את הרוכשנחה ת בו תקבע ובמועד  נים שהחברההלוח זמ תו על פי ו חירלדווח על ב חריות הקונהאב

 

 ה:תליית כביסלמיתקנים  3.4

 ה.ביסיצוני לתליית כיותקן מתקן ח רותת השיממרפס

                לי כביסהחב  5ס"מ,  160של וגלגלים  באורך מינימלי  (מגולוונות)כת מת תבעל זרועו: )קטנה( מיתקן לתליית כביסה      3.4.1

ס"מ   120-שאורכו לא יפחת מ םתקן מתרומס"מ ובתנאי שיותקן מ 160-מ ניתן שאורך המתקן יהיה קטן לסטיק.פמ

 ס"מ.  800-מ תחפא יה לשל חבלי הכביס והאורך המצטבר

נה. בנת על קיר המוולממתכת מגו ןקמת שמשמעו ,מתקן שווה ערך בחצר/מרפסת שמשן יותקאפשר ש :גג/לדירות הגן       3.4.2

  ס"מ.  160י של לחבלי כביסה באורך מינימ 5כלול לפחות יהיה יציב ומקובע לקיר. המתקן יקן המת 

 3ות לפח קן זה במתקן מסתובב )קרוסלה( עם עמוד הכוללמת רימלה תו,י החלט"שאי, עפיה רהדייר יה ירת הגןדב -

 ון ו/או למשטח מרוצף.ח בטלמשטובע קומ בן יהיה יציוונת. המתקלוגת ממאלומיניום או ממתכ זרועות מתקפלות

 .UVים לקרינת דהמתקנים החבלים יהיו איכותיים, עמיל בכ 3.4.3
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בתחתית  .ס"מ 60-ק הנישה לתליית כביסה לא יפחת מ. עומ5100' מס ת"יהעומד במיד מר עוחיהיה מ :כביסהמסתור  3.4.4

 המשטח הבניין. מפלס עליון שלל הגשם ש יוף מאיס למערכתון שינוקז טבמדה יותקן משטח הפר כל מסתור כביסה

 . הדירה ס"מ לפחות מפני מפלס רצפת 30-ב נמוך יהיה

 .מ"ר לתליית כביסה 1.7וי של ישמר שטח פנשי נאייסה ובתהכב תוריסמברכות טכניות ניתן לשלב מע 3.4.5
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  בהמשך.רות נוספות עגם ה. ראה ס"מ()מידות ב  הרי בד רשימת דלתות, חלונות ותריסים – 3מס' לה טב 3.5

 

 (:2, קומה גג/ןג) ריםדח CG1,CG2,CG3,CG4- 3 דגם/מטיפוס ותבדיר
 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
דת  יומ כמות

  הפתח
 ה/ רוחב( )גוב 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 חר( ת/ אמתכ

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

ומידת   ותכמ
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

 ץ ער )מוח
ום/  אלומיני

 מתכת/ אחר( 

ה  פתיח סוג
כע"כ/  /יר)צ

 אחר( נגרר/כיס/ 

כמות ומידת  
  תחפה

 )גובה/ רוחב( 

  /)עץ חומר 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 בים חומר של
  סוג פתיחה)ציר/

כ.ע.כ/נגרר/  
 כיס/חשמלי/אחר( 

 סה כני

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

105/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 כ.ע.כ   ררגנ אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  ' ומאל
 יגלילה חשמל 
 ניכולל גיבוי יד

300/210 --- 300/210 

 מטבח 

--- 

---  --- 

---  

 --- ור מכניאוור

--- 

--- --- --- 

---  --- --- 

חדר שינה  
 1 םוריה

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג אלומ' 

1 

 חשמליה גליל אלומ'  אלומ' 

80/210 120/105 120/105 

 ממ"ד 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
)רגילה(.  ר צי

 חה חוץ פתי

1 

 ג אלומ' מזוג 
  פי הנחיות ל

 הג"א 

1 

 .  כיס ל  ררנג אלומ'  אלומ' 

70/200 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  ים, הנגררת/יםיס רס ת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ואח  ףנכ
 לכיס. 

--- --- 

צה  ח. רח
 לליכ

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 גילה ציר ר 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

תי  רושי
 אורחים

1 
 + עץ 
 ר  או-צוצוהר/

 ה רגילציר 

--- 

 --- ימכנ  ר ואוור

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

סת  מרפ
 שרות 

2 

 גג מזו' מאלו
 ינטו בס 

 פ( יי קי)דר

--- 

--- --- 

2 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/205 --- 80/205 

 דירתי  מחסן  
)ככל  

 שנרכש( 

1 

 ציר רגילה  מתכת /פח*

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 
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 (:2-10קומות וסית )טיפ יםחדרI,IM,AM,A   - 5 דגם/מטיפוס ותבדיר
 

 סיםתרי חלונות   ותדלת ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  הפתח
 ( חבור /ובה )ג 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 חר( א  ת/מתכ

ר  סוג פתיחה )צי
  / רכע"כ(/ נגר

 אחר(

כמות ומידת  
  פתחה

 רוחב(  בה/ )גו

חומר )עץ 
ניום/  מיאלו

 ר( מתכת/ אח

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 ר( נגרר/כיס/אח 

ת  כמות ומיד
  הפתח

 וחב( ה/ ר)גוב

  /מר )עץ וח
ומיניום/  אל

 ר( אח  מתכת/
 לבים חומר ש

ר/  סוג פתיחה)צי
נגרר/  כ/.עכ.

 לי/אחר( כיס/חשמ

 סה כני

1 

 גילה ציר ר  בטחון דהפל

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

105/210 --- --- 

 ור ר דידח

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  ' אלומ
 חשמליה גליל
 יוי ידנ גיב  כולל 

250/210 --- 250/210 

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כ   נגרר גג ו' מז אלומ

1 

 אלומ'  אלומ' 
 יל משה חגליל

 ידני כולל גיבוי
--- 120/105 120/105 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

.ע.כ  ר כנגר ג אלומ' מזוג   

---  

--- --- --- 

--- 120/105 --- 

ה  חדר שינ
 1 הורים

1 

 לה ציר רגי עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג אלומ' מזוג 

1 

 חשמליגלילה  אלומ'  אלומ' 

80/210 120/105 120/105 

   "דממ
ש  שממ)

 כחדר  
 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
  ציר )רגילה(. 
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
  ת נחיופי הל

 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

70/200 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  רסיסים, הנגררת/יםהדף ו פלדה נגד גז,ת או שתיים,  אח  כנף
 לכיס. 

--- --- 

 3ה ינשר חד

1 

 לה יגר ציר  עץ

1 

 .כ נגרר כ.ע  אלומ' מזוגג 

1 

 חשמליגלילה  אלומ'  ' ומאל

80/210 120/105 120/105 

 4חדר שינה 

1 

 ילה רג ציר עץ

1 

 כ.ע.כ נגרר   ג וג מז מ' ולא

1 

 חשמליגלילה  ' ומאל אלומ' 

80/210 120/105 120/105 

ח. רחצה  
 כללי

1 
 +  ץע 

 אור  -צוהר/צו
 לה ציר רגי

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

ח. רחצה  
 הורים

1 
 + עץ 

 אור  -ור/צ צוה
 ציר רגילה 

1 

 וגג אלומ' מז 
 ינטו

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

70/205 60/105 --- 

רותי  יש
 חיםרוא

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 ר רגילה יצ

--- 

 --- מכני אוורור 

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 



 בניה  מותנה בהיתר
נ  היתר בלת ערך לפני קמפרט 

יםוכפו  ןויות התש"י רק ער ף לשינוי  כנו

 

                       ___________                                            ____________ 
 כר המו ימת תח                                                            חתימת הקונה           

 

 , ד' , ג' ב'נספחים א',  

 40  תוך מ 20 'עמ 29.03.2020יך: תאר  / 1-4בניינים  /  12משהב"ש מהדורה  –למשתכן ץ(  בומכר )מקמפרט  /ץ בע"מ  משכנות גשם האר  /  ד לאיכות הבניהמס 

 

 סיםתרי חלונות   ותדלת ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  הפתח
 ( חבור /ובה )ג 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 חר( א  ת/מתכ

ר  סוג פתיחה )צי
  / רכע"כ(/ נגר

 אחר(

כמות ומידת  
  פתחה

 רוחב(  בה/ )גו

חומר )עץ 
ניום/  מיאלו

 ר( מתכת/ אח

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 ר( נגרר/כיס/אח 

ת  כמות ומיד
  הפתח

 וחב( ה/ ר)גוב

  /מר )עץ וח
ומיניום/  אל

 ר( אח  מתכת/
 לבים חומר ש

ר/  סוג פתיחה)צי
נגרר/  כ/.עכ.

 לי/אחר( כיס/חשמ

מרפסת  
 שרות 
 

1  
  עץ
 

 ציר רגילה 

1 

   ככ.ע. ר  נגר וגג אלומ' מז 

1 

   ככ.ע. נגרר   אלומ'  מ' אלו

80/205 130/105 130/105 

--- 

--- --- 

1 

 וגג אלומ' מז 
 נטוי  
 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

--- 60/105 --- 

 דירתי  מחסן  
ל  )ככ

 נרכש( ש

1 

 ציר רגילה  מתכת /פח*

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

 
 

 (:2, קומה גג/חדרים )גן BG8,BG7,BG6,BG5,BG4,BG3,BG2,BG1 - 3 פוס/דגםמטי ותבדיר
 

 יםתריס חלונות   דלתות ---

 ר חד
  ומידתכמות 

  חהפת
 )גובה/ רוחב(  

 חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 מתכת/ אחר( 

ג פתיחה )ציר  וס
כע"כ(/ נגרר/  

 (ראח

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

עץ ) רמוח
ום/  ומיניאל

 ר( מתכת/ אח

ג פתיחה  סו
כע"כ/  /ר)צי

 כיס/אחר( / רר נג 

דת  כמות ומי
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 אחר( מתכת/  
 ים מר שלבוח

ציר/  יחה)פת סוג
כ.ע.כ/נגרר/  

 חשמלי/אחר( כיס/

 כניסה 

1 

 לה ציר רגי וןבטח פלדה

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

105/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 רר כ.ע.כ נג זוגג אלומ' מ

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 מליה חשגליל

 כולל גיבוי ידני
300/210 --- 300/210 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

ע.כ  נגרר כ. אלומ' מזוגג   

--- 

--- --- --- 

---  120/105 --- 

חדר שינה  
 1ם ריהו

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 ע.כ ר כ.רגנ אלומ' מזוגג 

1 

 חשמליגלילה  אלומ'  ' מולא

 120/105-כ 120/105-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 השינ

1 
פלדה לפי  

 א  "הג
ה(.  )רגילר צי
 תיחה חוץ פ

1 

 לומ' מזוגג א
פי הנחיות  ל

 הג"א 

1 

 .  כיס נגרר ל ומ' לא אלומ' 

 70/200 100/100  100/100 

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  ים/ ת, הנגרר סיםרסיהדף וגד גז, ם, פלדה נת או שתייאח  ףנכ
 לכיס. 

--- --- 

ח. רחצה  
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 יר רגילה צ

1 

 אלומ' מזוגג 
 ויט נ
 יפ( )ק

--- 

--- --- --- 

80/205 60/105 --- 



 בניה  מותנה בהיתר
נ  היתר בלת ערך לפני קמפרט 

יםוכפו  ןויות התש"י רק ער ף לשינוי  כנו

 

                       ___________                                            ____________ 
 כר המו ימת תח                                                            חתימת הקונה           

 

 , ד' , ג' ב'נספחים א',  

 40  תוך מ 21 'עמ 29.03.2020יך: תאר  / 1-4בניינים  /  12משהב"ש מהדורה  –למשתכן ץ(  בומכר )מקמפרט  /ץ בע"מ  משכנות גשם האר  /  ד לאיכות הבניהמס 

 

 יםתריס חלונות   דלתות ---

 ר חד
  ומידתכמות 

  חהפת
 )גובה/ רוחב(  

 חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 מתכת/ אחר( 

ג פתיחה )ציר  וס
כע"כ(/ נגרר/  

 (ראח

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

עץ ) רמוח
ום/  ומיניאל

 ר( מתכת/ אח

ג פתיחה  סו
כע"כ/  /ר)צי

 כיס/אחר( / רר נג 

דת  כמות ומי
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 אחר( מתכת/  
 ים מר שלבוח

ציר/  יחה)פת סוג
כ.ע.כ/נגרר/  

 חשמלי/אחר( כיס/

תי  רושי
 אורחים

1 
 + עץ 
   ר או-צוהר/צו

 ציר רגילה 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

ת  פסמר
 שרות 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ .ע. נגרר כ וגג ' מז אלומ

1 

 כ.ע.כ  נגרר   אלומ'  אלומ' 

80/205 130/105 130/105 

 דירתי  מחסן  
כל  כ)

 שנרכש( 

1 

 ציר רגילה  מתכת /פח*

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

 

 
 (:4כולל קומה  4בבניין  3-6 ומותטיפוסית ק) ריםחד BM2,BM1,B2,B1 - 3 דגםדירה מטיפוס/ב

 

 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
מות ומידת  כ

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 אחר(   מתכת/

  )ציר החיסוג פת
רר/  ע"כ(/ נג כ

 אחר(

ות ומידת  מכ
  חפתה

 ה/ רוחב( בוג)

)עץ  רמוח
  /וםינימאלו

 אחר(   /מתכת

חה  תיסוג פ
  / כע"כ/)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

דת  כמות ומי
  הפתח

 חב( רו / )גובה

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 שלבים  חומר
סוג פתיחה)ציר/  

כ.ע.כ/נגרר/  
 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 

1 

 ה ציר רגיל ןפלדה בטחו

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

105/210 --- --- 

 ור די רדח

1 

 ע.כ כ.  נגרר אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 מליה חשגליל

 ידני יבויכולל ג
300/210 --- 300/210 

טבח מ  

---  

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

--- 120/105 --- 

ה  שינ רדח
 1ורים ה

1 

 לה רגיציר  עץ

1 

 .כ ע כ.  נגרר וגג מז ' אלומ

1 

 חשמלי גלילה  אלומ'  ' אלומ

80/210 120/105 120/105 

 ממ"ד  
  )משמש
   כחדר

 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  

 ץ פתיחה חו

1 

 לומ' מזוגג א
פי הנחיות  ל

 הג"א 

1 

 .  לכיס   נגרר אלומ'  אלומ' 

70/200 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  יםת/ סיסים, הנגרר רהדף ום, פלדה נגד גז, ת או שתייאח  ףנכ
 לכיס. 

--- --- 

ח. רחצה  
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 יפ( )ק

--- 

--- --- --- 

80/205 60/105 --- 



 בניה  מותנה בהיתר
נ  היתר בלת ערך לפני קמפרט 

יםוכפו  ןויות התש"י רק ער ף לשינוי  כנו

 

                       ___________                                            ____________ 
 כר המו ימת תח                                                            חתימת הקונה           

 

 , ד' , ג' ב'נספחים א',  

 40  תוך מ 22 'עמ 29.03.2020יך: תאר  / 1-4בניינים  /  12משהב"ש מהדורה  –למשתכן ץ(  בומכר )מקמפרט  /ץ בע"מ  משכנות גשם האר  /  ד לאיכות הבניהמס 

 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
מות ומידת  כ

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 אחר(   מתכת/

  )ציר החיסוג פת
רר/  ע"כ(/ נג כ

 אחר(

ות ומידת  מכ
  חפתה

 ה/ רוחב( בוג)

)עץ  רמוח
  /וםינימאלו

 אחר(   /מתכת

חה  תיסוג פ
  / כע"כ/)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

דת  כמות ומי
  הפתח

 חב( רו / )גובה

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 שלבים  חומר
סוג פתיחה)ציר/  

כ.ע.כ/נגרר/  
 כיס/חשמלי/אחר( 

תי  רושי
 חיםאור

1 
 + עץ 
   אור -צוהר/צו

 ציר רגילה 

--- 

 --- כניאוורור מ

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
  עץ
 

 ציר רגילה 

1 

 כ.ע.כ  נגרר   לומ' מזוגג א

1 

 כ.ע.כ  נגרר   אלומ'  אלומ' 

80/205 130/105 130/105 

 דירתי  מחסן  
  )ככל

 כש( שנר

1 

 ציר רגילה  מתכת /פח*

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

 

 (:7כולל קומה  4בבנין  3-6מות סית, קו)טיפוחדרים  C,CM – 3וס/דגם בדירות מטיפ

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
דת  יומ כמות

  הפתח
 ה/ רוחב( )גוב 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 חר( ת/ אמתכ

סוג פתיחה )ציר  
(/ נגרר/  כע"כ

 אחר(

ומידת   ותכמ
  הפתח

 וחב( ר )גובה/ 

 ץ ע) רמוח
ום/  אלומיני

 מתכת/ אחר( 

ה  יחפת סוג
כע"כ/  /יר)צ

 ס/אחר( נגרר/כי 

ומידת  כמות 
  תחפה

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 בים חומר של
  סוג פתיחה)ציר/

כ.ע.כ/נגרר/  
 כיס/חשמלי/אחר( 

 סה כני

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

105/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 כ.ע.כ   ררגנ אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  ומ' אל
 יילה חשמל גל

 כולל גיבוי ידני
250/210 --- 250/210 

 מטבח 

--- 

---  --- 

---  

 --- ור מכניאוור

--- 

--- --- --- 

---  --- --- 

חדר שינה  
 1 םוריה

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 ר כ.ע.כ גרנ מזוגג אלומ' 

1 

 חשמליה גליל אלומ'  אלומ' 

80/210 120/105 120/105 

 ממ"ד 

1 
ה לפי  פלד

 א  הג"
)רגילה(.  ר צי

 חה חוץ פתי

1 

 ג אלומ' מזוג 
  פי הנחיות ל

 הג"א 

1 

 .  כיס ל  ררנג אלומ'  אלומ' 

70/200 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  סים, הנגררת/יםרסיהדף ו ז,נגד ג   ת או שתיים, פלדהאח  ףנכ
 לכיס. 

--- --- 

צה  ח. רח
 לליכ

1 
 + עץ 
   אור -צוהר/צו

 גילה ציר ר 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 



 בניה  מותנה בהיתר
נ  היתר בלת ערך לפני קמפרט 

יםוכפו  ןויות התש"י רק ער ף לשינוי  כנו

 

                       ___________                                            ____________ 
 כר המו ימת תח                                                            חתימת הקונה           

 

 , ד' , ג' ב'נספחים א',  

 40  תוך מ 23 'עמ 29.03.2020יך: תאר  / 1-4בניינים  /  12משהב"ש מהדורה  –למשתכן ץ(  בומכר )מקמפרט  /ץ בע"מ  משכנות גשם האר  /  ד לאיכות הבניהמס 

 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
דת  יומ כמות

  הפתח
 ה/ רוחב( )גוב 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 חר( ת/ אמתכ

סוג פתיחה )ציר  
(/ נגרר/  כע"כ

 אחר(

ומידת   ותכמ
  הפתח

 וחב( ר )גובה/ 

 ץ ע) רמוח
ום/  אלומיני

 מתכת/ אחר( 

ה  יחפת סוג
כע"כ/  /יר)צ

 ס/אחר( נגרר/כי 

ומידת  כמות 
  תחפה

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 בים חומר של
  סוג פתיחה)ציר/

כ.ע.כ/נגרר/  
 כיס/חשמלי/אחר( 

תי  רושי
 אורחים

1 
 + עץ 
 ר  או-צוצוהר/

 ה רגילציר 

--- 

 --- ימכנ  ר ואוור

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

רפסת  מ
 שרות 

1 

 אלומ' מזוגג 
 סב נטוי

 )דרייקיפ(

--- 

--- --- 

1 

 יגלילה ידנ ' מאלו ' אלומ

80/210 --- 80/210 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  גג מזו' אלומ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ' אלומ ' אלומ

--- 130/105 130/105 

 דירתי  מחסן  
)ככל  

 נרכש( ש

1 

 ציר רגילה  מתכת /פח*

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

 
 
 
 
 

 (:7קומה  למעט 4בבנין  7-11סית, קומות ו)טיפחדרים  D,DM – 4בדירות מטיפוס/דגם 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
דת  יומ כמות

  הפתח
 ה/ רוחב( )גוב 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 חר( ת/ אמתכ

תיחה )ציר  סוג פ
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

ידת  ומ ותכמ
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

 ץ ער )מוח
ם/  ואלומיני

 ת/ אחר( מתכ

ה  פתיח סוג
כע"כ/  /יר)צ

 אחר( כיס/ נגרר/ 

כמות ומידת  
  תחפה

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 בים חומר של
  סוג פתיחה)ציר/

כ.ע.כ/נגרר/  
 כיס/חשמלי/אחר( 

 סה כני

1 

 ציר רגילה  וןפלדה בטח

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

105/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 כ.ע.כ   ררגנ מ' מזוגג אלו

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  ' אלומ
 יגלילה חשמל 

 כולל גיבוי ידני
250/210 --- 250/210 

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כ   ררגנ אלומ' מזוגג 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 יגלילה חשמל 

 בוי ידניכולל גי
--- 120/105 120/105 

 מטבח 

---  

--- --- 

1 

 ציר רגילה  מזוגג אלומ' 

---  

---  --- --- 

--- 120/105  ---  

חדר שינה  
 1 םוריה

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג אלומ' 

1 

 מליחשה גליל אלומ'  אלומ' 

80/210 200/105 200/105 



 בניה  מותנה בהיתר
נ  היתר בלת ערך לפני קמפרט 

יםוכפו  ןויות התש"י רק ער ף לשינוי  כנו

 

                       ___________                                            ____________ 
 כר המו ימת תח                                                            חתימת הקונה           

 

 , ד' , ג' ב'נספחים א',  

 40  תוך מ 24 'עמ 29.03.2020יך: תאר  / 1-4בניינים  /  12משהב"ש מהדורה  –למשתכן ץ(  בומכר )מקמפרט  /ץ בע"מ  משכנות גשם האר  /  ד לאיכות הבניהמס 

 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
דת  יומ כמות

  הפתח
 ה/ רוחב( )גוב 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 חר( ת/ אמתכ

תיחה )ציר  סוג פ
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

ידת  ומ ותכמ
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

 ץ ער )מוח
ם/  ואלומיני

 ת/ אחר( מתכ

ה  פתיח סוג
כע"כ/  /יר)צ

 אחר( כיס/ נגרר/ 

כמות ומידת  
  תחפה

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 בים חומר של
  סוג פתיחה)ציר/

כ.ע.כ/נגרר/  
 כיס/חשמלי/אחר( 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג ' אלומ

1 

 יחשמל ה לילג אלומ'  אלומ' 

--- 120/105 120/105 

 3ה דר שינח

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ.ע.כ גרר  נ מזוגג לומ' א

1 

 חשמליה גליל אלומ'  אלומ' 

80/210 120/105 120/105 

 ממ"ד  
  )משמש
   כחדר

 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
)רגילה(.  ר צי

 חה חוץ פתי

1 

 ג מזוג  אלומ' 
  פי הנחיות ל

 הג"א 

1 

 .  כיס ל  ררנג לומ' א אלומ' 

70/200 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  רסיסים, הנגררת/יםתיים, פלדה נגד גז, הדף ואו שת אח  ףנכ
 לכיס. 

--- --- 

צה  ח. רח
 לליכ

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 גילה ציר ר 

1 

 ג אלומ' מזוג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

80/205 60/105 --- 

צה  רח ח.
 הורים

1 
 + עץ 
 ר  או-צוצוהר/

 ה רגילר צי

--- 

 --- ימכנ  ר ואוור

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 נגרר כ.ע.כ  גג מזו' אלומ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ' אלומ ' אלומ

80/205 130/105 130/105 

 דירתי  מחסן  
)ככל  

 שנרכש( 

1 

 ילה ציר רג כת מת /פח*

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

 
 

 (:11ה סית, קומחדרים )טיפו G,GM – 4מטיפוס/דגם  בדירות

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
דת  יומ כמות

  הפתח
 ה/ רוחב( )גוב 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 חר( ת/ אמתכ

  סוג פתיחה )ציר
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

  דתומי ותכמ
  הפתח

 ובה/ רוחב( )ג

 ץ ער )מוח
ום/  אלומיני
 אחר( מתכת/  

ה  פתיח וגס
כע"כ/  /יר)צ

 רר/כיס/אחר( נג 

ומידת   כמות
  תחפה

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 בים חומר של
  סוג פתיחה)ציר/

כ.ע.כ/נגרר/  
 כיס/חשמלי/אחר( 

 סה כני

1 

 ילה ציר רג פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

105/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 כ.ע.כ   ררגנ מזוגג אלומ' 

--- 

--- --- 

1 

 מ' אלו אלומ' 
 ילילה חשמל ג

 כולל גיבוי ידני
250/210 --- 250/210 
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
דת  יומ כמות

  הפתח
 ה/ רוחב( )גוב 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 חר( ת/ אמתכ

  סוג פתיחה )ציר
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

  דתומי ותכמ
  הפתח

 ובה/ רוחב( )ג

 ץ ער )מוח
ום/  אלומיני
 אחר( מתכת/  

ה  פתיח וגס
כע"כ/  /יר)צ

 רר/כיס/אחר( נג 

ומידת   כמות
  תחפה

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 בים חומר של
  סוג פתיחה)ציר/

כ.ע.כ/נגרר/  
 כיס/חשמלי/אחר( 

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כ   ררגנ אלומ' מזוגג 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 יגלילה חשמל 

 כולל גיבוי ידני
--- 120/105 120/105 

 מטבח 

---  

---  --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג אלומ' 

--- 

--- ---  --- 

--- 105/120  --- 

ינה  דר שח
 1 םוריה

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג אלומ' 

1 

 חשמליה גליל אלומ'  אלומ' 

80/210 120/105 120/105 

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג אלומ' 

1 

 חשמליה גליל אלומ'  ומ' אל

80/210 120/105 120/105 

 ממ"ד  
  )משמש
   כחדר

 ( 2 השינ

1 
לפי  פלדה 
 א  הג"

)רגילה(.  ר צי
 חה חוץ פתי

1 

 ג אלומ' מזוג 
  פי הנחיות ל

 הג"א 

1 

 .  כיס ל  ררנג אלומ'  אלומ' 

70/200 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  רסיסים, הנגררת/יםהדף ו ה נגד גז,לדת או שתיים, פאח  ףנכ
 לכיס. 

--- --- 

צה  ח. רח
 לליכ

1 
 + עץ 

 אור  -והר/צוצ
 גילה ר ציר 

--- 

 --- ימכנ  ר ואוור

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

צה  ח. רח
 הורים

1 
 + עץ 
 ר  או-צוצוהר/

 ה רגילציר 

1 

 ג אלומ' מזוג 
 נטוי

 קיפ( )

--- 

--- --- --- 

70/205 60/105 --- 

שירותי  
 אורחים

1 
 + עץ 
   ר או-צוצוהר/

 ה רגילציר 

--- 

 --- ימכנ  ר ואוור

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 נגרר כ.ע.כ  גג מזו' אלומ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ' אלומ ' אלומ

80/205 130/105 130/105 

--- 

--- --- 

1 

 גג ומז ' אלומ
 נטוי

 קיפ( )

--- 

--- --- --- 

--- 60/105 --- 

 דירתי  מחסן  
)ככל  

 כש( שנר

1 

 רגילה ציר  מתכת /פח*

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

 .פחדלת נף לדירות תותקן דלת פלדה. למחסנים הנמצאים במרתף תותקן כמיכות *ככל שהמחסן בס
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 :תרו ואח טבלהל ערותה

ניגרר + משתפלת, רגילהפתיחה =  )דרייקיפ(סב נטוי = פתיחה משתפלת )נטוי(, יפ ק = סוג פתיחה,להרגי  ציר= אלומיניום, אלומ'  :מילים רי ביאו  .א

עלה, מ לפי= תריס נגלל כ ילהלג ,על כנף קבועה נכיתבתנועה אאחת נף = כגיליוטינה ר, קיב )כיס( ומחהג וךלת כנף ו/או לעכנף נגררת =   ע.ככ.

  .ו/או חשמלי )ידני( עות רצועהמצבא

 לתות/דה תאים לסה"כה תדירבד שהכמות הכללית בובל בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאום לשני חדרים יכולות להופיע פי, משותת/חלונותדלתו  . ב

 . הלבת בטצוינוהמונות חל

לים ( בעלת מערכת בריחים חבויים הננעחוןיטאשית )בר יסהן מפלדה לכנמג דלת התאם למפורט להלן:ה בתהי -ת המגורים לדיר כניסההדלת  .ג

 צההצינית ענוסף,  ימיר בטחון פנסג לן:וכמפורט לה 5044ס' כיוונים ומופעלים על ידי מנגנון גליל התואמת לתקן ישראלי מ עהלפחות בארב

משקוף בניה מפלדה  .מספר דירהו צור דלתמען, תחתו מברשת סף  ,ת"ונעה ו"רוזטידית נדר, צירים, מגן צילימערכות , (טלסקופית/תנורמי)פ

 ירת המוכר.בח לפיה תהיה בגמר וגוון מ"מ לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בצביעה בתנור. דלת הכניס 1.25נת בעובי של מגולוו

על  23לי מס' ראיש תקןדות בהתאם ללבו ה דלתותלחדרים תהיינ דלתות הכניסה ן:בהתאם למפורט להלו יהרים י המגו  רתם בדי תות הפני לד .ד

כנף  ס"מ לפחות.  7למים ויכללו התקנת קנט מחומר עמיד למים בתחתית הדלת בגובה ת ת תהיינה עמידובפתיחת ציר רגילה. הדלתוחלקיו ו

, יםקי ק, אקוסטיקה,וזח – ערך בכל היבט תפקודי מילוי אחר שווה וי פלקסבורד ו/אוילמ ת עםרל מסגע דבקיםלוחות מו יתה משה עשויתהילת הד

 –קים צדדים לפחות. כנף הדלת לרבות לוחות והדב 3-)קנט( מצופה ב – לתף. היקף כנף הדם יותקנו בהתאמה לסוג הדלת והמשקוריציאחר. 

משני הצדדים.  תיות מתכלעמידות במים, עם מנעול וידם צוני מתועש המתאיחיי בציפוה או יקפורמיאו ב בצבע היהי דלתות:הר גמ עמידים למים.

לדלת ויכלול פסי אטימה. המשקוף לאחר התקנתו בגוון תואם ו ולימרי או בגמר, בעל הלבשות פ23בהתאם לתקן ישראלי ה יהי לת:הדמשקוף 

היה י: הפניםגוון דלתות בכנף הדלת. אור -ופנוי" וצוהר/צ-"תפוס דמוי מנעול סיבובישירותים, ה, המקלחת וההאמבטיעמיד למים. בחדרי  יהיה

אפשרויות שונות לבחירה  3י הקונה ר להציג בפנוכבחר המוכר. על הממאות שיציגו המוכר ו/או הספקים שיוגמתוך ד נהרת הקובהתאם לבחי

 .מהן היא בגוון לבן לפחות, אשר אחת

 י לוחותשנכבים מהמור, שות התקןילפי דר רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  עםניום אלומי ת מסוג: חלונוד()למעט ממ"ות חלונ .ה

יהיו בעלי תו תקן  החלונות ורכיביהם. (מ"מ 6עם מרווח אויר של , דיםמשני הצד ותפחלמ"מ  4 וג בעובי)זיג כוכית עם מרווח אוויר ביניהםז

ין תקל ידי מע יותקנועילה. החלונות נפתיחה וים, ידיות מובנות, מנגנוני גלצירים, גל ,EPDMגומי אטמי רגלי זיגוג, ובכללם: סים מקוריים, ואביזר

יניום היה חלון מסוג אלומי :בממ"ד. חלון לומיניום מזוגג ונגרר כנף על כנף ינה, מסוג אטריהיה בעל וייור: חלון חדר הד מורשה מטעם היצרן.

  .העדכניות פקוד העורף  ראותבהתאם להו, רנגר פלדה מזוגג עם כנף 

 .אחת תרש לכנף  הכנכה ילהבמס נוסף  נתיב ןיותק זהההז בכל חלונות .אין :רשתות .ו

 בעלי תריסים.לפי הקיים בתיאור הדירה( יהיו הכל רחצה ומטבח ) ירותים, חדרש חדרי אמבטיה, חדרפתחי הדירה, למעט  :תריסים . ז

 הפחי ת. עובם לאטימה מוגבריין השלבריתן מוקצף כולל אטם גומי באולומיניום במילוי פוליפח א התריס עשוייםהיו שלבי לה או הזזה יסי גליבתרי 

 פתיחה ידני.ילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומנגנון רגז תריס גלא בחדר דיור יורכב .בהתאם למידות הפתח והוראות היצרןה יהי

ים למרפסת שירות גם נהפובחים ישיר לאוויר החוץ, לרבות במטלא אוורור ובמטבחים לריים בחדרים סניט רי שירות,בחד - ר החוץ לאווי  וורורא .ח

 סוי.יקיר החוץ לרבות רפפת כל רר מכני עדור מצויד במאווצינ יבוצעיס ו/או בחלון, תרגורה בסם א

המשולבים בזיגוג  תחיםיתכן פ לומיניום.עץ האוי ו/או ריכלתכנון האדגוון, עפ"י  רופיל,פה דגם .אלומיניום עשויים מסגרות החלונות והתריסים .ט

 .ו קירות מסךסום, ו/אחמהמשמש כמעקה/קבוע 

 . "(או עמומה )"חלב שקופה ,בטיחותיתזכוכית  תותקן )באם יש חלונות(,ושירותים ה צרחי /חדרב . י 

ודרישות כיבוי    יחות הבט הנחיות יועץ  עות, לפי  בו ת ק או רפפו / ו   לת סבכה בד   רור מכני ו/או או אוו ו/ ה באמצעות חלון  ( יעש ככל שנרכש מחסן )   אוורור המחסן  . יא 

 . אש 

  יתכן ויותקנו דלתות בטחון/אש. ת בקומת קרקעיות רשות הכבאות, בכניסה לדירולפי הנח :מהבניין  אהלדירה/ות בקומת היצי דלת כניסה .יב

 .ורג קבועע ס, אין לקבוירים בקומה(דיל הר לשמש את כלרום אמוח)ב קומתי ילוץכפתח חהמוכרז  בדירה לוןו/או ח ממ"דחלון ב -פתח חילוץ  .יג

 וג הפתיחה וכיון הפתיחה.סתריס, לרבות נויים במידות הפתח, סוג החלון/יתכנו שי "ח חילוץפת"הרשויות המוסמכות כ שיוכרז ע"יבפתח  בנוסף,

 2 -כ ת וריצוף הממ"ד גבוהיםדלף הסחיצונית.  ,נגררת/תחה אטומה, הנפתלת פלדלמרחב מוגן הינה דדלת כניסה  :פיקוד העורףלפי דרישות  .יד

פתחי אוורור מעוגלים  + זיגוג וכן כנפיים לפתיחה. חלון אלומיניום 2ו/או  סררות לכינגכנף אחת או שתיים, ה חלון פלדה ס"מ מעל מפלס הדירה.

פתח יד ולע"ג הקיר  ד העורף(,קופי לפי הנחיות) ון אוירנסי מערכת תקנתה רוק.לנצ'(, וניתנים לפחסומים בדיסקאות פלדה )פ בקוטרים שונים,
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הרי קן הסינון, תמע"י החברה  יודגש שבאם סופק (.2010"א מאי תקנות הג) היצרן. ותידות המערכת לפי מידמה מקומית. הפרע רוצתיהאוורור 

 ע"ישהוסמכו לכך  הגורמים "ית עואטימות נוספתקינות  בדיקת, יחייב הרוכש ע"ירוקו יפלכן ף, אושרו ע"י פיקוד העורונבדקו תקינתו והתקנתו ש

בר הביצוע בפועל גיצוע בפועל יהמכר ו/או במפרט המכר לבין הב בתוכניות ן המצויןביבכל מקרה של סתירה  יפק יודגש כלמניעת ס פיקוד העורף.

 התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.

ם יאביזר תקנתהצורך בהעקב , "נטו"ים פתחאינן מבטאות מידות ו, "מבס משוערותבניה מידות  ן, הינ3מס' לה ות בטבהמידות המפורט – תמידו  .טו

 מסך של מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות ,מיניהםללים היקפיים פרופימשקופים ו רות סמויות וכןו/או מסג ם סמוייםניכגון: מלבמשלימים 

  והבניה. נוןבתקנות התככנדרש אלו  יםפתחל מידות/שטח,מיפחת  אל יםים המתקבלל הפתחבכל מקרה גוד .ין()לפי הענ

 

 

 

 

 הערות לאחר טבלה זו.ראה גם  - רים בדירהיטני תברואה וכלים סנקמת – 4ס' טבלה מ 3.6

    

 'פרק א 4אור הדירה בסעיף של חדרים/חללים/אזורים אופציונלים. הקיים בפועל בדירה לפי תירשימה כוללת להלן 

 ת המכר.וכניותולפי המוצג ב

 
 

 תקןמי 
 קוםי מ

 שרותי אורחים מטבח
 הורים רחצה חדר

 ת()מקלח
 ה כלליצרחחדר 

 )אמבטיה(
ת פסמר

 שרות
 ראח

  כיור מטבח
 )בודדת/כפולה(

מידות 
 )בס"מ(

או  40/60בודדת 
 80/46כפולה 

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

 --- --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- --- ג' ראה נספח וי ₪ זיכ

 כיור רחצה

מידות 
 "מ()בס

 --- --- וןמשולב באר משולב בארון --- ---

 --- --- 3.3.3סעיף אה ר 3.3.3 עיף ס ראה --- --- סוג

 --- --- אין אין --- --- זיכוי ₪ 

 כיור לנטילת ידיים
 '( ג) '(א)

ות מיד
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א( ---

 --- --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- --- אין --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 ב'( )שטיפה

מידות 
 מ()בס"

 --- --- (בהערה ) ראה (ב) רהראה הע (ב) ראה הערה ---

 --- --- א' א' א' --- וגס

 --- --- אין אין יןא --- ₪  זיכוי 

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
 תחמקל

 (בראה הערה )
 אמבטיה

 "מ ס 70/170
--- --- 

 --- --- סוג
 ופעריצוף מש

 )מקלחת(
אמבטיה א' )

 (אקרילית או פח
--- --- 

 --- --- ןי א --- --- --- כוי ₪ זי 

מים קרים סוללה ל
 כיור,חמים ל/

 )ג() ד( טחמהמש

 --- --- (גראה הערה ) (גראה הערה ) (גראה הערה )  (גה )ראה הער דגם 

 --- --- א' א' א' א' סוג

 --- --- ח ג'ראה נספ ראה נספח ג' ג'ראה נספח  ראה נספח ג' י ₪ זיכו 
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 תקןמי 
 קוםי מ

 שרותי אורחים מטבח
 הורים רחצה חדר

 ת()מקלח
 ה כלליצרחחדר 

 )אמבטיה(
ת פסמר

 שרות
 ראח

טיה במסוללה לא
 ()ה ים וחמיםקר למים

 --- --- (ג) ראה הערה --- --- --- דגם

 --- --- א' --- --- --- סוג

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

סוללה למקלחת למים 
 )ה( קרים וחמים

 --- --- --- (גערה )ראה ה --- --- דגם

 --- --- --- א' --- --- סוג

 --- --- --- פח ג'ה נסרא --- ---  זיכוי ₪

מכונת כביסה ל ים(ר)ק חיבור מים
 )ז(והזנת חשמל לניקוזחיבור 

 --- יש --- --- --- ---

 לשרוול חיצוניתבדופן  4ח "פת
, )ז(מייבש כביסהמ  פליטת אדים

 ריס הגנהתל, חשמ הזנתכולל 
 .ומשקולת סגירה

 --- יש --- --- --- ---

 לחיבור, יבור למים וניקוזחהכנה 
 ח( )דיח כליםמ

בניקוז כיור  לבתמשוההכנה )
 .(המטבח

 --- --- --- --- --- יש

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

 --- --- --- --- --- 1 ה()הכנ )י(נקודת גז לבישול

 --- --- --- --- --- --- (ה)הכנ )י(מים ת גז לחימוםנקוד

 

 :ותואחר טבלהל ערותה

 להסכם הרכישה(.או במסמך אחר שצורף  בטבלה, ן י ו צם על רק באבפו )הקיים 

קערה ס"מ או  40/60ות בודדת במידטבח קערת מ -טוחה. המוכר יציג לבחירת הקונה: בח בהתקנה שמט : במטבח תותקן קערתיור מטבחכ (א)

 -)במידות כ נטגרלי(:לחני )אי ו שצה כיור רח .גרניט/נירוסטהורץ/קוורץ סילי קו : חרס/נהלבחירת הקוערה חומר הק .ס"מ 80/46 במידות להכפו

 . ס"מ 25/40דות במי .חרס  :(באם נדרש בהנחיות משהב"ש) ייםור נטילת ידכי  פק, שיבחר ע"י החברה.יצרן/סה ס"מ( לפי 40/50

קיבולת  לבע)ו כמותי ד חרס :הדחה כלמי  .ירוסטהבעל צירי נ  ,כבד :אסלהה מושב( תמונחק" )ובל-מונותהיה מחרס " אסלת שירותים: להאס )ב(  

 . 1385עפ"י ת"י  ר(ליט 6ארוכה של ליטר ו 3דחה קצרה של ה

 יאסטר. עם ציפוי פולק היקפי, שלד עץ עלת חיזומ"מ הומוגני, ב 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי האמבטיה מ. ס" 70/170ת ידובמ אמבטיה:

  מצופה אמאייל. "מ לפחותמ 2.5ח בעובי לחילופין מפ .ןברזל מגלוותמיכה מפרופילי  ץ בפינות ומיטתמילוי ע 

 שטחהמ לניקוז ועיםשיפ עם 2272 י"ת בדרישות העומד בגמר ,דין כל בהוראות רשהנד פי על מהמידות יפחת לא חתהמקלתא  שטח ת:מקלח

 במקלחת(. ח משופעכחלופה למשט תותר התקנת אגנית)לא 

 ים/קרים בעזרת ידית אחת(חמ)ויסות מים  תיל מנגנון קרמי דו כמומיקסר בע/ רבל, דגם מעיפוי כרום ניקליהיו בצ יםוחמ ות למים קריםכל הסולל  (ג)

  .1385"י תרישות הה, ועומדת בדהארץ, ככול שישנ הן תוצרתרות כאשר אחת מסד 3על המוכר להציג לבחירת הקונה לפחות  ו "חסכמים".כללוי

יהיה מסוג בח כיור. ברז המטישור משטח העבודה או הקמו על מומי פרח והם-סים מדגמים מיקיותקנו ברז צה ובכיור המטבחי הרח/בכיור -

  ס"מ. 15ומק ס"מ ע 15ה גובה ס"מ. מידות ברז רחצה תהיינ 25ס"מ, גובה  20ן. עומק להל ברז נשלף במידות

 .כרום ניקל בציפוי, בל מיקסרמערדגם:  :(הב"שחיות משננדרש בה באם) ת ידייםברז נטיל -

 ונן, מוט, מתלה מתכושוריכולל צינור שר מיקס מהקיר, ,(דרך 3ינטרפוץ רב דרך )א - מים וקריםה למים חללסותותקן  :תמקלחה בתא -

 בקוטר מקלחת ס"מ וראש 30ורך הקיר באמר, זרוע י בחירת הדיילחילופין ולפאו  ומזלף. ס"מ לפחות 60רך החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באו

 מ"מ.   15
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ן מוט מתלה מתכוונרי, וי האמבטיה וכן צינור שרשומיליציאה תחתית ל, מיקס מהקיר, הכוללת ים וקריםמחם סוללה למיתותקן  :מבטיהבא -

 זלף.ס"מ לפחות ומ 60החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך 

 .ניל יברזוור לביוב, : חיבלתלכו  אסלה ארגז/י שטיפתכיורים ו התקנת  (ד)

 .ן: לבקבועותגוון ה (ה)

 בדופן חיצונית  4פתח "הזנת חשמל, : סההכנה למייבש כבי  זנת חשמל., החיבור לניקוז נקודת מים )קרים(, :לתביסה כולכ נתיבור למכו הכנת ח (ו)

 .סגירה ריס הגנה ומשקולתכולל ת ,כביסההמייבש מ פליטת אדים לשרוול

 רת המטבח.ולסיפון קעה לחיבור לביוב, ברז והכנכוללת: ח כלים י למד הכנה (ז)

 י קצה.יזרת בלבד ללא אבנאמר אחרת, צנרת נחוש באם לא: זג' הכנה לנק (ח)

 מסופקת מהרשת העירונית.בטמפרטורה המים קרי : מים קרים (ט)

 דה או הכיור. טח העבושמישור מ רז הממוקם על= קרי ב פרח בוע.ק שרוולברז הנשלף מתוך ראש נשלף =  (י)

  . תחא עזרת ידיתקרים /חמים, ביסות מים ל)מיקסר( = ו ערבלמ

 ז ו/או שניהם.או לפיית ברת ו/מים חמים/קרים, לראש מקלח של כניסה/יציאה, )אונטרפוץ( = חלוקת רךד-רב

 

 צפה,, ברהבניין( לכללמשותפים ויתכן  )בחלקם בלטני ביוי ביקורת לקוצנרת ופתח: אחר ךלכל צורנוספים בדירה,  אביזרי אינסטלציה   3.6.1

 (. ות כיבוי אשדרישוכמות, עפ"י  )מיקום יבוי,י כיתכן מתזציה. האינסטל י החלטת מהנדסכמות עפ"ו וםבמיק, קרהת או בסמוך לתבקירו

 ין ב ז וכבלי פיקודהעברת גלוצנרת  למפוצו/או  זייני מרכז למזגן מה. ניקומהנדס האינסטלצילפי החלטת  ,מיקוםב ארון למחלקי מים

 מיקום .שרות ו/או במסדרון פסתבמר מפוצל,או ו/ מיני מרכזילמזגן  דמיועקום ימ. למאיידעד המיוד המיקום ד למעבה, עהמיקום המיוע

 ה.טיקועץ האקוסוהנחיות י 4חלק  1004"י י ביוב בכפוף לתנבידוד קולט .עליון ו/או במסתור כביסה גבג למעבה מיועד

 

 :הערה

"  או קורות עמודים"דמוי  טי ויצרו בליטותד ואסטסוי מבודי כהתקנת ייבו יחידרשו(, יתכן ו ככל ש) בוי,בר צנרת מים/ביוב/מתזי כי במעהצורך 

ו נון יותקנומנו ומאילוצי תכס, או שכרבתכנית המ מנו ו בסמוך לקירות ורצפה, שלא בהכרח יסו/או ך לקירות ותקרה בסמו  ,או "ספסלים"

 .ניתנה מהתוכמיקום שו ב

חי ביקורת, ולכן פת תכן וידרשו י  ן הבניי לגובה  עובריםולטנים הקבהאינסטלציה ס פי הת"י, והנחיות מהנדיש לקחת בחשבון כי ל ,בנוסף

 קה.תחזו  גישה לצרכי  ביקורת אלו, אין לחסום אותם ויש לאפשר ביצוע פתחי  שידריבדירות בהם 

 

 תאםהבתקנתה תהיה ה נדרשה מערכת סולארית, תהיה לפי הוראות כל דין.ערכת ת מבאמצעות ים לדירוחמ הספקת מים :מיםחימום    3.6.2

 .  579ן ישראלי שות תקלדרי

תכנן ל מאפשרהר( הכולל מפסק מם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טייחימום ע הכולל( כל דירה יותקן מכל אגירה )דודל     3.6.2.1

  י ההפעלה.מראש את זמנ

באמצעות חשמל  ם המיםעשה חימוי ,כת סולאריתערבאמצעות מפק מים חמים לפי הוראות כל דין לא ניתן לסהם דירות שלל 3.6.2.2

 .לחימום המים )טיימר( התקן קוצב זמןו

 .מבניהםהלן לפי המחמיר לרה לא יפחת מהוראות כל דין או מהמפורט נפח מיכל האגי 3.6.2.3

 ;טריםלי 150 -חדרים 4,5,6רות בדי ליטרים, 120 -חדרים 3 ירתבד :תבקיבול ים חמיםלמ ירה )דוד(כל אגי מ 3.6.2.4

      מהנדס האינסטלציה. תכנוןליון לפי גג ע או בסמוך להשירות או סת גיש כגון במרפמקום מוסתר אך נב :דודמיקום ה 3.6.2.5

 דיים.נטילת י יורכת. מקלח ח ורחצה, אמבטיה,ברות מטקע :חמים לכלים םחיבור מי  3.6.3

 (.)בדירות הגן .יש :"דלי"ברז    3.6.4

 החברה(. החלטת יקום לפימ)יש  :לדירה יםהכנה למונה מ 3.6.5

  PPR, S.Pונת, פקסגול, פלדה מגולו :: מים חמים וקריםחומר הצינורות 3.6.6

 .: פלסטישפכיםטי או אחר, פלס: ין דלוח  
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 קודת הגזפקת הגז ועד נמקור הסבדירה מז ג יכלול צנרת , מחיר הדירהיש: ז במטבחה ממקור הגז ועד נקודת הגירגז בדצנרת  3.6.7

  .ירתיית במטבח וכן הכנה למונה גז דהראש

 : יש.ה למונה גז לדירההכנ 3.6.8
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 (לה זו בטאה הערות לאחר )ר שורתשמל ותק מתקני ח – 5טבלה מס'  3.7
 

 נספח ג' אור, בית תקע ונקודות טלפון, ראהודות מזיכוי לנק מחיר
 

 ק א' פר 4בסעיף  ה לפי תיאור הדירהפועל בדירים בים אופציונלים. הקיורחללים/אז/םיללת של חדרלהלן רשימה כו 

 בתוכניות המכר. המוצגולפי 
 

 מיקום
 נקודת מאור

 ,תקרה /קיר
 סקכולל מפ

 תקע  בית
 רגיל

 ע קת בית
רגיל, דרגת 

 הגנה
44IP     

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;יהטלוויז

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 ודות קנ 3 כ"סה

 רותהעאחר/ 

 לדירה כניסה
 ואהמב או 

1 1 - - - 

 ןפעמון+ לחצ  -
 קום אינטר  -

  חדר לורה מפסק תא -
 . מדרגות 

כולל   לוח חשמל דירתי -
 ות בסמיכ  שיהיה  גירה )ניתןס 

 אה( ולכניסה או למב
 . שקע תקשורת כולל  ארון  -

 טלפוניה/טלוויזיהארון  -

 רדיו  חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 1 

ת  ספ תו  -חשמלי  יס תרתוכנן  
לת  נקודת חשמל להפע 

   ריס הת
  אה גם מרפסת )ר

 (רחבה מרוצפת/שמש 

 ים/רוזדורפ

 
1 

1 - - - 

מ'   3דור באורך מעל פרוזב
פניית   או בפרוזדור הכולל 

לפחות  אור ודות מנק  2, "ר"
 . ף + מחלי

 1 מטבח

 
 
 
4 2 

גל  במע  , כ"א3
 נפרד, עבור: 

מדיח, תנור, מקרר  
בור  תלת פאזי ע  1+

 חשמליות   יםכירי

- 

יהיה מעל    קום בתי התקע ימ
ככול  בודה  משטח הע 

פשר ובהתאם לתכנון  הא
התקע עבור   בתי .מטבחה

חשמליות ועבור    רייםכי
המדיח ימוקמו מתחת  

 טח העבודה. למש

 1שינה  חדר
 רי עיק

 (הורים)

1 
)כולל מפסק  

 (  הלמנור  מחליף

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 - 

 דממ"
מנורה לפי  

ד  קונחיות פיה
 העורף

 פקע"ר  לפי תקנות  - 1 - 3

ה רחצ י /חדר
 יםהור

 )מקלחת(

1 
 ם( )מוגן מי

- 1 
1 

 ר( לתנובית תקע  )
- 

 , והיכן שנדרש  בהעדר חלון
כני  לאוורור מ הכנה לנקודה

 מפסק. + 

 משני י שינה/חדר
 )ילדים(

 
1 3 - 1 1 - 

 - - - - - 1 ארונותינת פ

 צהדר רחח
 (יה)אמבט

1 
 ים( )מוגן מ

- 1 
1 

 ור( לתנ בית תקע  )
- 

+  מוםיור חבית תקע לתנ 
סק  פהתקן קוצב זמן הכולל מ 
פ"י  לדוד השמש במיקום ע 

 התכנון.  
 , דרש והיכן שנ בהעדר חלון

כני  מ ור אוורהכנה לנקודה ל
 + מפסק. 

 - - - - 1 שירותים
 , יכן שנדרש וה  ןבהעדר חלו

הכנה לנקודה לאוורור מכני  
 ק. + מפס 
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 מיקום
 נקודת מאור

 ,תקרה /קיר
 סקכולל מפ

 תקע  בית
 רגיל

 ע קת בית
רגיל, דרגת 

 הגנה
44IP     

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;יהטלוויז

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 ודות קנ 3 כ"סה

 רותהעאחר/ 

 ת שרו  מרפסת
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
  44IPה גנבדרגת ה

למכונת כביסה  
 מייבש ול

- - 

 / שמש מרפסת
 מרוצפת חבהר

1 
 )מוגן( 

- 1 - - 
מלי + מפסק  כולל תריס חש

 י. + מנגנון פתיחה ידנ 

 מחסן
 (שהוצמד)ככל 

1 - 1 - - 

מחסנים  בר בכאשר מדו
רות, אין  ם צמודי דינאיש
יעה מבחינת משהב"ש  נמ

כל    ל שלשהזנות החשמ
המחסנים  יחוברו למונה  

ף ונפרד למחסנים  ות מש
ו לחילופין יותקן מונה  בלבד א
ל מחסן, להחלטת  לכ נפרד 

 י בחירתו. " פע ר והמוכ

 סתורמ
 כביסה

 )באם קיים(

- - - 
1 

 קט הכנה למזגן( )פ
- 

 
- 

 

  רותטבלה ואחלהערות 

 מ"מ.  2.5ד עם כבלים נפר למפסקונמצא מחובר ישירות ללוח השקע רד" = ח במעגל נפכע  "בית תק (א)

  אחד, נספר כל שקע בנפרד(.ו יותר בפנל א םקעי)שני ש ם חשמל רגיל.מזרלחיבור מתקן חשמלי הניזון  = "שקע" בודד ור )רגיל(מאבית תקע  (ב)

 ממ"ר לפחות. 1.5יבוצע בכבלים ור החיב

 ות מחובר עם עוד שקעיםהייכול ל הניזון מזרם חשמל רגילמלי לחיבור מתקן חש עם כיסוי, מים ןמוג ע בודדשקגן מים: ו מ ר )רגיל(מאו  בית תקע  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5בכבלים חיבור יבוצע ה .רד(חד, נספר כל שקע בנפל אשני שקעים או יותר בפנקרי )

 –וויזיה ת טלבין מחשבים, נקוד –ודת תקשורת קטלפוניה, נללת נקודת ווכלט לחדר קומפ, מגיעה תנקודו 3 יזיה תקשורת וטלפון =טלו נקודת  (ד)

לרשת  חיבור הדירה אללן. ל כנדרש על פי כל דיהכויבור לקליטת שידורי כבלים. ובה, כאמור, ואפשרות לחח חיבור לקליטת שידורי

 כולל כיסוי. 1מודול  55וקופסא  ירת ההכנה בקדקורת ועד נתקשומריכוז ה קשורת תכלול צינור וחוט משיכההת אינטרנט. נקודת/הטלפונים

 ת.אח ארמטורה(, כולל נקודת הדלקהאהיל/  -לא נורה וכיסוי)לבית נורה על גבי קיר או תקרה אור נקודת מ (ה)

 לכמות פתתוס ושאינם' הקרה או קיר(, המצוינים בסעיף )בתשל נקודות המאור  לאופן ההדלקהתאור בלבד  =הלו כפ נקודת מאור הדלקה (ו)

 '.הסעיף בהמצוינות  מאורה ודותקנ

דרגת הגנה בם נפרד אך אביזר הקצה מוגן מיאינו בהכרח במעגל חשמל ש בית תקע מוגןאו אחר=  IP44נה ת הגעם דרגו רגיל בית תקע  (ז)

 גבוהה.

   "מ.מ  2.5כבלים עם  נפרד זרם קי, מחובר ישירות ללוח למפסרדנפ על גבי מעגל חשמליבית תקע  = דכח במעגל נפר עקת תבי  (ח)

ת ועד נקודת ההכנה רת )מחשב( מריכוז תקשורשוהכנה לנק' תק חוט משיכה בלבד."( ווין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוולצבאם לא "=  "הכנה (ט)

 .בקיר

י(. פירללהט" )ס ר"מפזר חום" ולא "תנו הדייר(, יותיותקן )באחרמעל דלת חדר הרחצה חימום נמצאת  רולתנבאם ההכנה  לחימום =נה הכ (י)

 ם.תנור חימום כוללת שקע מוגן מינה לההכ מום לא מסופקים ע"י החברה.יכי אמצעי חספק יודגש  עתלמני

 ה/םדליקים/מכבים את אותניהם, אך מים בריחוק ביאצמהנ ביזרים נפרדים שוניםי אהניתנות להדלקה/ כיבוי, משננקודה/ות מאור  =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

 לכיריים. הנקודה תחובר ישירותכנן בארון המטבח, מתחת למקום המתו תת תלת פאזיתותקן נקוד י=תלת פאז יבורהכוללת ח בדירת מגורים (יב)

 סק בלוח החשמל הדירתי.בית שקע והמפ תולרבתכלול את כל החיווט דה . הנקו2.5/5מל ותחווט בכבל מפסק תלת פאזי בלוח החשל

 

  .שי: מאור תו ודקומה: נק דר מדרגות/ מבואה קומתית: בכלח 3.7.1 
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)באם אין המדרגות  דראו ח קומתית הדלקת אור במבואהרה לצן מתוך הדי לח יש. הדלקת אור: י לחצנ יש. :גופי מאור

 רים משותפים.י כניסה ומעבבול, לתאורת חדר/י מדרגות ש,י . )משותף( שעון שבת יש. :ה(מבוא

 כולל כיסוי. 1מודול  55פסא ונה בקיר וקנקודת ההכ דועתקשורת  יכוזמשיכה מר ודת התקשורת תכלול צינור וחוטנק :טלפון חוץ  3.7.2

 .זמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3

 י."תה , לפי דרישותסטנדרט :גו : סאביזרי הדלקה/שקע 3.7.4

  ,שקע רגיל()כולל רתי די ת ח תקשורולו  (ה בעתידבלפחות לצורך הרח מודולים 6-ל פנוי)כולל השארת מקום דירתי  חשמל לוח 3.7.5

 .יש :ון שבת דירתי שע יש. :מפסקי פחת החשמל. מהנדס כנוןלפי ת מיקום: .יש :בתוך הדירה

  .ןמכולל קוצב ז יש. :שמלי חשמש/מים,  נקודת חשמל לדוד 3.7.6

 ר. אמפ 3×  25פאזי: תלת  :חיבור דירתי גודל  3.7.7

יסה הכנ וחיצונית למערכת אינטרקום בדלת ית פנימיתעמון, ותשתפ לתום הכולינטרקמערכת א .: ישמערכת אינטרקום 3.7.8

י רדחמפומית שמע/דיבור באחד  וכןבמבואה או בכניסה לדירה, קם את נקודת האינטרקום למ יש מיקום: הראשית לבניין.

 ירה.המגורים בד

 ן.: איספת במעגל סגור )נפרדת(מערכת טלוויזיה נו  3.7.9 

ר ישולם אש ללא ממיר וללא חיבור בפועל) תרוצילקליטת טלוויזיה רב ער לכבלים ולחיב הכנה :טלוויזיהי וריטת שידה לקלהכנ 3.7.10 

  או למספר ןלבניית צלחת מרכזית אנטנחילופין ל .(אשר תספק שרות זה וציתרע -לחברת הטלוויזיה הרבירות ע"י הקונה יש  

 י הקונה מספק שרות זה(."ע שר יירכר דירתי אשמימ )ללא M.Fדיו ור 33, 1,2לקליטת שידורי ערוץ  בנינים  

  :תקנים אחריםמי  3.7.11 

שירות, יש  תספרבות במטבחים הפונים למרץ לללא אוורור ישיר לקיר חו דרים סניטריים ובמטבחיםבח בחדרי שירות, -

  י לקיר חוץ, לרבות רפפת כיסוי.התקין צינור מצויד במאוורר מכנל

שת החשמל הישראלית ולר המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי .ל הדירתיתצריכת החשמל ש ולבקרה ניטורמערכת ל -

 עריפי החשמל המשתנים.ת תזנהותאפשר 

רם )שלושה חיישני ז ודד זרם חשמלית כל רכיב המססבתח החשמל הדירתית אשר מובל יחידת מדידה :מערכת תכלולה

ג ומצימעבד את הנתונים בצורה מקומית וטי המקבל גיטלי אלחודיג חוטי, צור אלורת לשיד, יחידת תקשעבור לוח תלת פאזי(

  מ' 1.5ם נגיש ובגובה ובמק / במבואת הכניסה, הכניסהפנים הדירה בסמוך לדלת ן בהצג יותק אותם בצורה ברורה.

 ית. ותם הכספואת על )בקוט"ש( והמצטברת השוטפת לפחות את נתוני צריכת האנרגיה הצג יציגפה. צרהמ

 .3.5 ף סעיראה גם בטבלת פתחים  יחה ידנין פתלרבות מנגנו, ים/להפעלת התריס לנקודת חשמשמלי כולל ח ים/תריס -

 

 / חימום, בדירה: מתקני קירור .4

 . ןיא מרכזי  דירתי מיני  וויראוג מיז 4.1

 :תכלול אשר ,פאזי לתת סטנדרטית אחת מרכזית מיני כתלמער הכנה

 רפיזו המאפשר אחר או במיקום המסדרון או אמבטיהה חדר תקרת תתילתח מודבצ ידלמאי כנןמתו מיקום .1

 ;הדירה חלקי לכל וקצר יעיל אוויר

 הרצפה לויבמי ונעה קירב תסמוכנ חשמלי ופיקוד ושתחנ תצנר של "צמה"ת לרבו דרשותהנ התשתיות ביצוע .2

 איידהמ ניקוז 2.5* 3נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד המתוכנן המיקום בין

 עד ,גבס בלוח כיסוי מצעותבא הסתרה יכלוללמאייד  "צמה"ה צאמו .הכביסה לניקוז מסתור או רצפה םולמחס

 .בפועל המערכת להתקנת

 .המסדרוןקיר  על התרמוסטט למיקום עד ידהמאי ממיקום ריק לפיקוד ריק שרוול תקנתה 3.

 .אוויר וגמיז מהנדס דיי על ערכתהמ וןלתכנ תאםבה יהיה ההכנות מיקום .4

   .המעבים / ההמעב למיקום ומוסתר מוצנע מיקום .5

  קוז כהכנהינ תתבוצע גם צנרוהמטבח(  םותי)למעט בחדרי הרחצה, השירבכל אחד מחדרי הדירה  .אין :מזגן מפוצל 4.2

מילוי תר בקיר ובוסת הניקוז צנרת ץ לחדר.מרחב המוגן הדירתי יבוצע ניקוז מחותקנת מזגנים עיליים )מפוצל(. ללה
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נסטלציה. בהתאם לתכנון מהנדס האיכול חילופין לסיפון מתחת לכיור, האו לעד מחסום הרצפה  ה ומוצאה יהיהפהרצ

 ק.וסגור עם פק םיאתסתר עם אביזר חרושתי מות ימקום מוצא הצנר

 כזיתמרני ערכת מית מעומצבאה לקילכל ח מיזוג  רהאוויר תכנון הדירה אינו מאפשזוג יעת מהנדס מיקב ככל שעל פי 

דרשות לרבות לול את כל התשתיות הנתכרה שת חלקי הדינים מפוצל/ים ליתר/מזגןאחת כאמור, תבוצע בנוסף הכנה ל

 רת ניקוז מים.גז וצנ תצנרת חשמל, צנר

זוג כת מי קין מערפרינקלרים( בדירה, והרוכש ירצה להתמת מערכת כיבוי אש אוטומטית )סככל שקיי   :הרעה*

ספרינקלרים )ראש/י המתז/ים( בה הור(, מחויב הרוכש להתאים את גו תתקרה )מס רבות הנמכתל יראוו 

 ת תקרה זו. הנמכל

  .איןניין: בזית בכדירתי הניזון ממערכת מרויר מיזוג א 4.3

ימום ים וחחימום מיאטורים למים, בעלת אפשרות להפרדת לת על ידי תנור גז דירתי עם רדכת הסקה הפוערעמ 4.4

  .אין ה:ירהד

 הכוללת שקע מוגן.מום נקודה לתנור חי ואמבטיה תבוצעלחת בחדרי המק. : איןם הפועל בחשמלו חימתנור  4.5

 : אין.טורים חשמלייםונבקק 4.7

 .: איןרקק"ל/מ" 120-80 ,חימום תת רצפתי  תמערכ 4.8

 ן.: אימיתקנים אחרים 4.9

 

 :מחסן דירה, בסידורי כיבוי אש ובטיחות ב* .5

 .יש: ש()באם נרכ במחסן  .רשות הכבאות ע"י דרשיככל שי: הבדיר פרינקלרים(:ס) וטומטיתכיבוי אש את רכמע 5.1

 .דרש ע"י רשות הכבאותישיככל : גלאי עשן  5.2

 יש. )ממ"ד(: ן גו ת סינון במרחב המכמער 5.3

 

 , שות הכבאותר "י ע דרשי י ככל ש, עליהם לרבות חיפוי/ציפוי  ,י ובטיחות אלו כיבו  גילוי, סידורי * התקנת   

 שות תיכנוניות.דרי  מנו אך יותקנו במיקום אחר עקבשיסו , ו/או כנית המכרבתו  יוצגו  כרחהלא ב   

 

 

 ות פיתוח ושונות:בודע  .6

 יהנח 6.1 

   ;ומות המרתף בק: כולםלפי היתר הבניה. : ניםלכל הבניי  יהנח תסך הכל מקומו  6.1.1

 ין.א(: פרט)ל חניות במקום אחר 

 כמצוין בתוכנית המכר.: יקוםמ יהלפי היתר הבנ: חניות מספריש,  :ת/משותפת(נכים )פרטי ל יהחנ 6.1.2

ה נכה )עם ריד יתר, תימכר לרוכשהיה לנש/סביבה/פיתוח ובנספח החמגרלנכים כמסומן בתכנית ה נייהח

 נכה. נואילדייר שוגם  רי הביתורה(, ובהעדר רוכש נכה, בין כלל דימטעם משרד התחב גת תג נכה רשמיהצ

 : יש.ורהמערכת תא .ותשתלבבטון/ אבנים מ חניה לא מקורה: תגמר רצפ 6.1.3

 יש.: מהכביש ניהישה לחג 6.1.4

 ית המכר.נכת: לפי סימון ביקוםמ ת.ואחת לפח: לדירה תחניו  מספר 6.1.5

  אין. :לחניהבכניסה מחסום  66.1.
    

 וח המגרשפית 6.2 

 החיצונית הרחבה .יןיבנל סההכני למבואת עד מהרחוב חיצונית יסהנכ רחבת נןתתוכ המגרש םחובת נית:חיצו  רחבת כניסה    6.2.1 

 .לפחות ר"מ 20 של שטחב לצידו לווהמ ןגינו בעל ומואר, ]ןייבנל הכניסה מבואת בחברו תלפחו[ מרוצף   כניסה שביל ולתכל    

 .תן בעל גוון בהיריהנ יה ככלהריצוף יה ,תעיאבן טב לבות/: בטון/ אבנים משת: חומר גמרתמדרגו /שבילים 6.2.2  

 .תטבעי אבן /ם משתלבות: אבניחומר גמר .ש: ימרוצפים טחיםמש 6.2.3   
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 חסכוני במים בהתאם  גינון י תוכנית אדריכל הפיתוח()על פ .יש :הי חמצמצורפת(.  ימון בתכנית)על פי ס.יש: חצר משותפת 6.2.4  

  לאות.להנחיות משרד החק    

צמחיה א ולא עצים ם בלבד )לירדוד ה בעלת שורשיםצמחישתילת רת מעל תקרת בטון מות (.הל)כו טון.על תקרות במ ר,חצ   

 לשם כך(.  יש להיעזר בייעוץ מקצועי-עמוקת שורשים

 יש.  :כולל ראש מערכת ממוחשבמגרש ב השקיה תכמער 6.2.5  

 לשטח  ונהכולה/חלקה( הכותקרה  לעמ)חצר,  וכנית המכרת פיל :מחדרלחצר יציאה ; יש: חצר, צמודה לדירות הגן  6.2.6  

 השקיה.  תמערכ לא מגונן וללא   

סידור הגינה  וכש בעת"י הריעשה ע ( ן מים משולי הבניי  להרחקתדור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות )סי : הערה   

 .הפרטית

 ,ת וכו'(שוחו צנרת,ם, מרזב/י), חלחול ומים בובי, גז, ן גישמה/ותתכי :גן הות לדיר פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה 6.2.7  

 (.ושלא בהכרח יוצג בתוכנית המכר ןהעניי ילפל )הכ בויכי קשורת,תשמל, ח   

 וספת יציאה נ ככל שיש מ'. 2.5ובעומק לפחות של  מ"ר. 7-לא פחות מיש, בשטח  :גן הרות ודה לדי מצהמשטח מרוצף בחצר  6.2.8  

 ד. מ מכל צס" 30ספת ואה בתרוחב פתח היציות ב' ולפחמ 1.20בעומק מינימלי של  ף שטח מרוצטית יהיה מפרה לחצר  

  .תתר הבניה ודרישת הרשויולפי היחומר: : ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.9  

 .ולפי קביעת החברה לפי תוכנית הפיתוח המאושרתוצע בה ממבגו    

 .אין (:בחלקה חהתו פ קומהת )מפולשקומת עמודים  6.2.10  

 

 מערכות משותפות .7

 כת גז: מער 7.1 

  תהמתואר בתוכני ובמיקום ,, בתאום עם חברת הגזקרקעי -גז תת י/צובר ותצעאמב מרכזיסידור  ז:גספקת הכנה לא   7.1.1  

 נאה ת הוזיק נהנתתיהצורך  במידת המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או י החברההבניין או במיקום אחר שיקבע ע"ש או המגר   

 ת הגז.ברח בבעלות הינם ,מוראהגז כאת כי צובר/י ר בזמובה תה.הנחת צנרת הגז ותחזוקל    

 ;יש: מרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : מיקוםיש.  :דירהבתוך ה זג צנרת אספקת 7.1.3  

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 הבטיחות. יועץנחיות וה ע"י רשות הכיבוי ידרשש ככל :גותי מדר/בחדרץ לחלהפעלת ערכת מ 7.2.1  

 ת.וחיכיבוי והנחיות יועץ הבטע"י דרישות רשות ה ככל שידרש: אות/פרוזדוריםבו במקת עשן ערכת ליני מ 7.2.2  

 .עץ הבטיחותיות והנחיו כיבויע"י דרישות רשות ה ככל שידרש :ספרינקלרים(מתזים ) –ערכת כיבוי אוטומטית מ 7.2.3  

 ת יועץ הבטיחות.יונחיבוי והת רשות הכודריש : יש. לפיולתן ותכ כיבוי  גזי עמדות כיבוי לרבות אר 7.2.4  

 ת.בטיחויועץ ה תויע"י רשות הכיבוי והנח שככל שידר גלאי עשן: 7.2.5  

 משותפים םוי בשטחייבארונות כו  ם(הידרנטי בוי ), ברזי כי אש כיבוי ו  גילוי  מערכותת, לרבות כל סידורי הכבאו הערה:      

 כבאות. הרשות ת לפי דרישות וכמו מיקום  ם,פרטיי  או     

 יש.: בחניוניםאולץ מ וראוור 37. 

 ן.יא :)להזנת הדירות( מרכזיתמערכת מיזוג אוויר  7.4 

 .אין דיירים:ת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש המערכ 7.5 

 לותבע ויהיו ,בנייןל הכניסה דלת ליד הקרקע ומתבק ימוקמו הדואר יבותת מיקום: .לדואר שגוי 1, עד הביתלוו 1לכל דירה,  :תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי ומיניוםאל תחזי
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 : מיתקנים אחרים 7.7 

נים ייולטובת בנין ניבב יריםהדי חדר/ים לשימוש כלל בחלקים משותפים(,)תאורה מאגר מים, מערכות ת מים, משאבוקה ורכות סניעמ  

 ם והיועצים.ניכנכנית המתתולפי  :תוכמו  מיקום .וכו' יןבניטובת הם לסמוכי בבנייניםאו  ם,יכסמו

 

 תית חיבור המבנה למערכות תש .8

 לפי הנחיות הרשות המקומית.: חצרל נפרד םמונה מי : יש; לבית ראשי נה מים ו מיש;  :זי כרם מחיבור לקו מי  8.1  

 .יש כזי:וב מרביחיבור ל 8.2  

 ש.; יאות חברת החשמלרם להו התאב ,הבניין לרשת החשמל רחיבו  8.3  

 .רה לחב' הטלפוניםיחיבור הד ללכו ר(: לאהבניה )בקשה להיתתכנון ובהתאם לתקנות ה :בניין לרשת הטלפוניםנה לחיבור ההכ 8.4  

   (.3.7.10 ף גם סעי )ראה בדהכנה בל .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזי הבניין לרשת תקשורת  חיבור 8.5  

 פועל עבודות שביצועם בבמחיר הרכישה.  כלוליםישה, קוז, דרכי גם, ניכיומת , מדרכה, קירותשביכ: במגרש פיתוח כללי הגובל 8.6  

 אחריות החברה.במית אינם וקהמ הרשות יעשה ע"י  

  הבניה. היתרי לפ, יותסנדחו מיכלים ניידים יש, בחדרי אשפה. :אשפהירת מתקנים לאצ 8.7 

 .הרשות המקומית יע" :הפינוי אשפ  

 

 תף ו מש רכוש .9

 : ףהמשותש הרכו תיאור  9.1 

 תוכנית המכר.באם סומנו כמשותפים ב: מקומות חניה משותפים 9.1.1   

 .אין: (חלקית פתוחה ועמודים, )קומת כניסה יתקחל מפולשת הקומ 9.1.2   

 .ת בחברההחלט פיל: ירותלדמחסנים שאינם צמודים  9.1.3   

    מ"ר. 20-לא פחות מ :טחשב .יש :ה)לובי( בקומת כניסואה במ 9.1.4   

 יש. : )לובי( קומתיתמבואה  9.1.5   

 .בניין( )בכל 1 :()מספר 1,2,4בבניינים  למסחר: .(ןיבני)בכל   2 :()מספר מגוריםלת חדרי מדרגו  9.1.6   

 .()בכל בניין 1 :סחרלמ, ()בכל בניין 2גורים: למ :תיו ספר מעלמ יש; :מעליותיש;  :פיר מעלית 9.1.7  

 יש.תקנים על הגג: ס על ידי מיהתפו לקהח תפחול: גג משותף 9.1.8   

 יש.: חר/משרדיםממ"מ: למס ממ"ק/ 9.1.9   

 אין.: ותףשר דודים מדח 9.1.10   

שתדרוש רשות  אחר ןוכל מיתק, ותסולארי ערכותמ :( כגוןותשותפמ ו/או: יש מערכות טכניות )פרטיות ותהגג מיתקנים על 9.1.11  

 הדין.  כל כת על פימוסמ

 .; יששטח ללא גינון  : יש.י המגרשפתוח בתחומ ושטח צרח 9.1.12   

 וחדרים טכניים, מרכז מחזור אשפה  תקשורתכות לרבות חדרי מער :כוש משותףרית שהינם בהשל וספים מיתקנים וחלקים נ 9.1.13   

  המכר. ותיכנומשותף בתמסומנים כרכוש ה, ט זהרים אחרים במפרט בפרקכמפווה קני אשפמתו   

 

 שאין להוציאם מהרכוש המשותף:  (מיםיאם קיב) יםק/חל 9.2 

 , )מילוט(.דרגותחדרי מ 9.2.1  

 ה טכנית.מו ק 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה. 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

 ל הגג.ע המשותפים() וניםם השיות אל המיתקנדר מדרגשה מחגי  9.2.6  

 ר מכונות.אל חדת דרגו גישה מחדר מ 9.2.7  
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 .ותפים()מש ר/ים טכני/יםגישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחד 9.2.8  

 .על הגג תפיםמשו  התפוס על ידי מיתקנים –גג החלק  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 ת(.ומוגנים בדיר מרחבים יש -ןאי) .מקלט/ ממ"ק 9.2.11  

 ככל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש משותף.קים טכניים וחל חדרים, טיותלמעט חניות פר ןיונקומות ח :חלק אחר 9.2.12  

 

 בית משותף  9.3 

  יתף או בבותחוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית מש –)להלן  1974 – דהמכר )דירות(, התשל" קלחו 6עיף סלאם בהת א()  

 של התקנון המצוי  משנה הוראהל או בטית מתו להחיל על הבעבדשהבית או ף והתקנון שחל על משות להירשם כבית המיועד    

 אותו עניין; ואלה העניינים: המכר פרטים על או לצרף לחוזה טכלול במפרל ייבהלן, חניינים המנויים להמתייחסת לעניין מן הע    

 שותף;הממהרכוש ק הוצאת חל (1)    

 לדירה; רכוש המשותף הצמודלק בחשיעורו של ה (2)   

 ף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;הבית המשות וצאותבהפות שיעור ההשתת (3)   

 ;ית המשותף בהול בר ניהי קבלת החלטות בדסדר (4)   

 רות;די)א( לחוק המכר 3השיכון בצו בדרך האמור בסעיף כל עניין אחר שקבע שר  (5)   

 כמי שהתחייב חוזה המכר, מור בהאאף  )א( יראוהו, על טןק ם בסעיף מהעניינים המנויי נייןעסר פרטים על ר שלא ממוכ ()ב  

 משותף. ה ביתו על האותו עניין יחול שהוראות התקנון המצוי לגבי    

 

 ף הצמוד לדירה:שיעורו של החלק ברכוש המשות 9.4

 להסכם[ 6.3עיף ס]ראו  .שויותרישת הראם לדהתנויים בשיבהתאם לחוק המקרקעין ובכפוף ל

 

 ת:הבי  טות בדבר ניהוללהח דרי קבלתס 9.5

 . 1969 -וע בחוק המקרקעין התשכ"טה על פי הקביהי 

 

 :ם המחויבים בקשר אליו י ף ובשירותתו המשהבית  ההשתתפות בהוצאותשיעור  9.6

 שויותהרלחוק המקרקעין ובכפוף לשינויים בהתאם לדרישת בהתאם  

 

 רה.ל החבשה עתקבי בית המשותף לפיברות ימדו לדהרכוש המשותף ויוצאים מצותחום המגרש מחניה שבות הדמע .א

 חברה. ה של ף לפי קביעתהבבית המשותהמחסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות ש . ב

 לעיל(.  9.2.9עיף סות וגגות )למעט החלק כאמור בסמרפ .ג

 תף. שומוצא מהרכוש המ, חדר השנאים .ד

 

 

 

 

 

 

 

 המשותף. תביהקונה ולנציגות ים שיועברו לפססמכים נומ 'ספח אנ

  .תהערות כלליו 'בנספח 

 . זיכויים טבלת      נספח ג'

 .לתחזוקה ושימוששוניות נספח ד'      הנחיות רא
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 ולנציגות בעלי הדירותמסמכים נוספים שיועברו לקונה  – 'נספח א 

 

 ט:המפרפרד של לתי נב פו כחלקורתוכניות אלו יצ 10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של דר ומידות כלליות ל חמידות של כלת ולהכ 1:50 -טן מקלא ה רה בקנה מידתכנית הדי 10.1.1   

 המשותף בקומה.כוש הכוללת סימון הר 1:100 -ן מקט ה מידה לאנקברה ה בה נמצאת הדינית הקומתכ 10.1.2   

 ה.בקומהמשותף סימון הרכוש  תללהכו 1:100 -קטן מ דה לאמית בקנה סיתכנית קומה טיפו 10.1.3   

  ן הרכוש המשותף ללת סימוהכו 1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן ממפולשות; קומות מ מותומת כניסה/ קוק ניותתכ 10.1.4   

 . 1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  לצרף  תיים מוצמדים; תכניות אלו ניתןשטחים דירו   

 . 1:100 -מ לא קטןידה בקנה מ מת גגקותכנית  10.1.5   

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250היתר בניה בקנה מידה לת בת המקומית לקשוה לרכפי שהוגש גרשהמתכנית  10.1.6   

 מודות.וגינות צ

 

 על פירבות ל לכל דיןם בהתאת ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכלכל המע ושימוש ה יינתנו הוראות תחזוקהסירת הדירמ תבע 10.2  

 רות בעניין:יד ק המכרחו   

 מורם.גי כיבי הדירה עלר ת כלות לתחזוקפשוטת פעולו )א(   

 מערכות מיזוג אוויר, יחות, מערכות בט תולרבמותקנות בדירה השירות ה תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות )ב(   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

 , אם נדרשות.תיוותקופתפות רות שוטביקו וןות ואפיירתד )ג(   

 .צירת קשרספק ומספר טלפון ליתקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/המוות של ציוד ומערכת חריוותעודות א כניט מפרט )ד(   

 

 ר של מומרי הגיחושל המערכות ותכנית והוראות תחזוקה   ה בבנייןירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונר לרוכש דוסמר יהמוכ 10.3  

 עניין:ב ותדיר המכרחוק  יפ לע ל דין לרבותמסור בהתאם לכלה יש חובין שהבני  

 פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם. א()   

 מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג לרבות השירות המותקנות בבניין ערכות ונעת של ממ הזוקזוקה כוללת ותחתח )ב(   

 באלה.א צוייות וכמכנ אלקטרו ערכותמ אוויר,   

 שות.נדראם  תקופתיות,ו טפותיקורות שובון פיאתדירות ו ()ג   

 ק ומספר טלפון ליצירת קשר.יצרן/ ספ תומת שים במבנה, לרבות המותקנמפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכו )ד(  

 יליה.מיספקספר ומ ןפר טלפוות מסרבפיתוח לוהרשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות  )ה(   

 חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ינסטלציה סניטרית, ל אות בלבד ששותפהמכות ( למערAS MADE) תכניות עדות )ו(   

 יה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור מוכר יצרף למסמכים האמורים הנחה בפיתוח.ו המבנאלקטרומכניות בומערכות    

 ה.עם מינוי דמי ה(אשונה שתמונלי הדירות )הרעב ועה שלהקב מנית אוות הזיגותם לנצא למסור   
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 הערות כלליות ואזהרות   –' ספח בנ 

 רה הערות כלליות למבנה ולדי

 

  .התקפים למועד קבלת היתר הבניה הישראלי,ות תקנות התכנון והבניה והתקן לפי דריש והית יוצרים והמלאכוכל המ .1

 . 2010-( תש"ע3ק' )מס' תקן לאנטנת תמי .2

          נותאנט יתקניומ( מ"אק) משותפת לקליטה אנטנות מיתקני: 799 י"ת, ליישרא תקן לפי ,החובה ידוריש טתלקלי לאנטנות ותקן מיתקןי בבניין              

 .(א"אק) דואליתאינדיווי לקליטה              

 שבכל המבטיח אחר הסדר םקיי אם החובה שידורי לקליטת לאנטנות מיתקן קנתהת ברה מחובתת החלפטור א ת רשאיתהמקומיהוועדה  .3

 .תשלום בלא הובח רישידו לוטקל יתןנ יהיה רהדי

 

 וברות. ה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עיכוסו בתקרה קלה ו/או סגירור כות כאמערמ .4

ברזל( וכן התחמצנות מינרלים ) ,"עיניים" גידים,רקם, גוון, מ דליביות כגון: הטבע תכנו תופעותיכפוף לתקנים, בוחיפוי ת, בריצוף ובן טבעיבא .5

 ת התקינה ולכללי המקצוע.וף לדרישופבכול הכ .וי חלודהמד בכתמים תוהמתבטא

ינות ום פוצע קיטרות ו/או שיפולים לא יביבחיפוי ק. תקנים הישראלייםב ת מהנדרשיצוף יעשו מרווחים )פוגות( במידות לא פחוי וברבחיפו .6

  .גרונגים()

 ם, לצורך מערכותבזק, כבלי ל,חשמהמגרש, לחברת ה נה ו/אוי המבים בתחומ/עמיד שטחלהרה י באם תידרש החבכספק יודגש  למניעת .7

זכות וב לצורך גישה, כן ןבנייהלרבות שימוש במתקני  ופשיתח פשר גישהבניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לא ן ו/אוהמשמשות הבניי

 ים אלו.טחשן בגים מיסי ועד בית ם מתשלופטוריופים אלו ן יהיו גכ כמוע למעבר כבלים. קרצועות הקר ול בשטח/ים לרבותוהטיפ שימושה

 פתוחות או סגורות. ותם, באריזם חומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילידירתיילאחסן במחסנים חל איסור חמור  .8

 ים כלל הבניין.ואוורור, המשרת עברי צנרתמו רותרות מונמכות, קויהיו תקכול שי הדייריםכשו ע"י ריש ,)ככל שקיימים( םיבמחסנ .9

 ש ובתפקוד.וובאופן שלא יפגע בשימ בלבדם ד למחסניונפר החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף הזנת 

אך לא  ר הפרעהליצו ל ועלוליםינים החלקט, מזור תליית כביסהאם יותקנו בא' מיזוג האוויר בים ויחם החמוד המישל ד מםמיקו  .10

 במפרט. ועהקבפחות מן 

עומדת בדרישות עש שלהם הרוי שרמת ר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבהאווי ו מערכות מיזוגם יסופקו ויותקנבא .11

 ות לרעשים ומפגעים.נהתק

על מנת  רשות הקונה וזאתת הדירה לדעמת הנים הראשונות מעשלוש השחות בן תכוף לפגן, באופמוה ביש לאוורר המרח יב להדגיש כוחש .12

 .ןון שמהם עשוי המרחב המוגטטן האדמה והנמצא בקירות הבמב, המופק באגרגטים )חצץ( אלהימצז ראדון אשר עלול רידי גלסלק ש

 מחסנים ת,ניוח ,, כגון גינותפרטיים שטחיםבר יעברו מבנה ואשב ריםמשרתות כלל הדייהכות אחרות רוב או צנרת או מעחות בינו שויתכ .13

 פ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט. קבעו עספרן ומיקומן ירפסות פרטיות, מומ

ל רת, השייכים לכלון פתחי ביקכב, ניקוז וכד'( ום, ביות )מית צנרועוברון או החניה, יתכן וסאו המחדירה, ה תבסמוך לתקרו קירות ה,ברצפ .14

 תפים. ם משוווים חלקייין, ומהבנה

 ה.ז ת בריצוף אריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעוצפים ברכי נסיעה המרומעברים ואפילו ד, שבילים לע דיםנסיעה ברכבים כב .15

  ענה.פגתי זכויות הרוכש לא ובכל מקרה .או אישור הרשויותנון ו/י התכם לצרכמות החנייה ומיקומם בהתאויתכנו שינויים במספר מק .16

[, תגברנה הוראות 11.12.2017 - 12דורה המחיר למשתכן מ יבט מחי]מפר 1ג' חספת נות המפרט להוראוין הוראקרה של סתירה בבמ .17

 כל דין.הנספח, בכפוף ל

 תגברנה ההוראות.-לעיללבין המפרט  "ההוראות"( ו/או המכרז )להלן: הדיןהוראות וראות החוזה ו/או הבמקרה של סתירה בין כן,  וכמ .18
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 ויים  בלת זיכט  –' גנספח 

 

 ות וחדהערות מי

  11.12.2017 - 12ה ורתכן מהדהמחייב של משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשבמפרט ך ורק הנדרשים אלו הינם א וייםיכוז זיכר .1

 "מ. לעיל כוללים מעהנקובים  המחירים .2

 

 

 : מקרא

 יחידה.  -יח'

  ר אורך. מט -מ"א
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