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 משכנות מורדות הר כרמי בע"מ
 שם החברה 

 
 
 

 11.03.2021תאריך עדכון:  

 מתחם ה' נהריה  –משכנות מורדות הר כרמי  שם האתר: 

  
 משהב"ש(  14מפרט מקובץ )מהדורה  דגם ומס' חדרים: 

  
 ___ קומה מס': 

  
 ___ דירה מס': 

  
 4-2G,4-1G ,5-2G,5-1G בניין מדגם: 

  
 151,153,154 : מגרש
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 תוכן עניינים 
 

 פרטי זיהוי   פרק א. 
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש )  : 1סעיף 
 . (2.1-2.2רוכש )הקונה  זכות ש והקע הקרעל ב  :2סעיף 
 . בבניין, מחסן וחניהה רי הד  מיקום  :3סעיף 
 אור הדירה. ית   :4סעיף 
 חישוב שטחה. שטח הדירה ואופן   :5סעיף 
 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) , המשמשים את הדירה באופן בלעדי לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים     :6סעיף 
 (.ג-)א לות סטיות קבי  :7סעיף 
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.    :8סעיף 

 י מהנדס אחראי לתכנון השלד. ט רפ   :9 יףסע
 

 ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה יאור הבנית פרק ב'. 
 

 . (1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה )  אורית   :1סעיף 
 . (2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף 
 ביזרים. רי הגמר ואמרה, חואור הדיית   :3סעיף 

            גובה הדירה. :3.1סעיף 
 הצמודים לה.   ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2)טבלה  :3.2יף עס

 (. 3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה ) :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 
 רשימת דלתות, חלונות ותריסים.   ,(3)טבלה  :3.5סעיף 
 (. 3.6.1-3.6.8ם ) יפוס נלציה  סטואביזרי אינ  ,ברזים( אה )כלים,מתקני תברו  ,(4לה )טב  :3.6סעיף 
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת )  ,(5)טבלה  :3.7סעיף 

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

 (. 6.1.1-6.1.6) יהחנ  :6.1יף עס
 (. 6.2.1-6.2.8) רשגהמוח  תי פ  :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 במר ולאוורור מא :7.3סעיף 
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף 
 לשימוש הדיירים.  בחדר/ים  זוג אוירמי מערכת :7.5סעיף 
 דואר.  תבו ית  :7.6 סעיף
 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 
 ( 9.2.1-9.2.12שותף )חלקים שאין להוציאם מהרכוש המ  :9.2סעיף 
 . (פרטיםו   בית משותף )רישום :9.3סעיף 

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4יף עס
 הבית.   החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף 
 רותים המחייבים בקשר אליו. י שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובש :9.6סעיף 
 שותף. כוש המהחלקים המוצאים מהר :9.7סעיף 

 

 
 חיםנספ

 
 ולנציגות הבית המשותף.  הונקברו לועמסמכים נוספים שי נספח א' 

 הערות כלליות.   נספח ב' 

 נספח ג'    טבלת זיכויים.
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 ___ : מדגםדירה  מתחם ה' נהריה  –משכנות מורדות הר כרמי  שם האתר: 

 ___ מס' חדרים:   

 ___ דירה מס':   

 ___ : מס'  קומה   

 ___ מחסן מס':   

 ___ : מס'  חניה  

 ___ : מדגם  בניין  

 
 

 " כרמ  "מפרט 

 1974  – ד ק המכר )דירות(, התשל" חו  לפי 

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ( "רה"החבו א "המוכר/ת")להלן     מי בע"מ משכנות מורדות הר כר:  בין חוזה נספח ל

                                             ת.ז        :  לבין 

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

 

       מתאריך:

 

 

 פרטי זיהוי     א.
 

    הרשות המקומית.י ע"בהמשך יקבע : ומס' בית רחוב .נהריה: ישוב .1   

 . ,541153,151 :יםמגרש .62,1161,159 :מס' ותחלק . 19592 ':גוש מס 1.1 

 . 210-0346890, 12877, ג/124ג/נה/מק/החלה במקום:  תכניתה 1.2 

 

 רשות מקרקעי ישראל )ר.מ.י(.  :קרקעזכות בה  תבעל .2  

 .חכירה :הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .ישראלמקרקעי  רשות :שם המחכיר  2.1

 . 08.09.2017ועד  09.09.2019 :תחילת תקופת החכירה .שנים 98שנים +  98 תקופת החכירה:  2.2

 

 ( "הדירה")להלן  דירה מס' וקומה: .3
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 4-2G, 4-1G, 5-1G, 5-2G דגםמ ניםבבניי להלן תיאור הדירות  .4

 

   :FG דגם – , גן חדרים 4: דירת 2-4G 1-4G ן מדגםיני בב 

 :5דירה מס'  

, פרוזדור,  ה(כחדר שינהמשמש גם  ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן ה, חדר שינחדר שינה הורים,  ,לאוכ פינת, בחמט, יסה, חדר דיורנכ

 יציאה מחדר דיור(. ) צמודה דירתית רחבה מרוצפת וחצרמרפסת שירות, חדר רחצה הורים )מקלחת(,  ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה

 

   :A,Eדגם  -חדרים  5: דירת 2-4G 1-4Gיין מדגם בנב 

 : ,36,40,42,4634,10,12,16,18,22,24,28,30,6מס' דירות  

המשמש גם כחדר   ממ"ד,  –לן מרחב מוגן דירתי )להחדרי שינה,  2, ותונארופינת   חדר שינה הורים ,לאוכ פינת, מטבח, יורד כניסה, חדר

  מרפסת שמשירות, מרפסת ש ש נפרד(,חדר רחצה הורים )מקלחת(, שירותים )בית שימו ,(אמבטיה) ילכל חדר רחצה, פרוזדור, שינה(

 יור(.מחדר ד  )יציאה

 

 : B,F דגם -ים חדר 4: דירת 2-4G 1-4G יין מדגםבבנ 

 : 7,11,13,17,19,23,25,29,31,35,37,41,43דירות מס'  

דור,  , פרוזה(המשמש גם כחדר שינ ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן חדר שינה, חדר שינה הורים,  ,פינת אוכל, מטבח, יסה, חדר דיורנכ

 יציאה מחדר דיור(. ) ת, מרפסת שמששירו סתמרפהורים )מקלחת(, רחצה חדר  ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה

 

 : C,D םדג -חדרים  3 : דירת2-4G 1-4Gדגם ין מי נבב 

 : 8,9,14,15,20,21,26,27,32,33,38,39,44,45דירות מס'  

 , פרוזדור,  ה(שמש גם כחדר שינהמ ממ"ד,  –)להלן  יגן דירת מרחב מוחדר שינה הורים,  ,אוכל נתפי, מטבח, כניסה, חדר דיור

 יור(. ת, מרפסת שמש )יציאה מחדר דשירורים )מקלחת(, מרפסת חצה הוחדר ר ,(אמבטיה) ליכל חדר רחצה

 

 : DGדגם  - , גן חדרים 5: דירת 2-5G 1-5G מדגם ניין בב 

 :4דירה מס'  

חדר  כ  המשמש גם "ד,ממ  –)להלן מרחב מוגן דירתי י שינה, חדר 2, ותארונ ינתופ  חדר שינה הורים ,פינת אוכל, מטבח, יורחדר ד סה,כני

רחבה מרוצפת  סת שירות, ת שימוש נפרד(, מרפ)בי םקלחת(, שירותיחדר רחצה הורים )מ ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה, , פרוזדורשינה(

 )יציאה מחדר דיור(.  וחצר צמודה דירתית

 

 : Aדגם  -חדרים  6דירת : 2-5G 1-5Gניין מדגם בב 

 :5מס'  הדיר 

, ה(שמש גם כחדר שינהמ ממ"ד,  – ןמרחב מוגן דירתי )להלחדרי שינה,  3ר שינה הורים, דח ,פינת אוכל, חמטב, כניסה, חדר דיור

 מרפסת שירות, מרפסת שמש   ירותים )בית שימוש נפרד(,ים )מקלחת(, שהור חדר רחצה ,( אמבטיה) כללי צהחדר רחפרוזדור, 

 (.דיור מחדר יאה)יצ

 

 :C,Dדגם  -ים חדר 5: דירת :2-5G 1-5Gמדגם  יין נבב 

 : 7,8,11,12,15,16,19,20,23,24 מס' ותדיר 

המשמש גם כחדר   "ד,ממ  –מרחב מוגן דירתי )להלן י שינה, חדר 2, ופינת ארונות  חדר שינה הורים ,פינת אוכל, מטבח, יורחדר ד סה,כני

שמש  , מרפסת ותסת שירד(, מרפת שימוש נפר )בי םקלחת(, שירותיה הורים )מרחצ חדר ,(יהאמבט) כללי חדר רחצה, פרוזדור, שינה(

 (.)יציאה מחדר דיור
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 : B דגם -חדרים  4: דירת 2-5G 1-5Gמדגם ין בבני  

 : 6,10,14,18דירות מס'  

  זדור,, פרונה(חדר שיש גם כשמהמ ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן חדר שינה, הורים,  הנשי חדר ,וכלפינת א , מטבח, ר דיורכניסה, חד

 מחדר דיור(. אה שמש )יצי )מקלחת(, מרפסת שירות, מרפסת םיצה הורחדר רח ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה

 

   שטח הדירה .5

 :כללים אלה המחושב לפיו כמצוין בתכנית המכר :שטח הדירה הוא

 ירה. החוץ של הדות קיר ם שלונייפניהם החיצ העוברים על על ידי הקוויםמצולע הנוצר  וך ההכלוא בתהשטח  )א(

   –לעניין זה 

  ן שטח משותף לבי  בינה הדירה לבין מרפסת השמש,בין  וצה לה, לרבותה לבין מה שמחהדיר  בין דקיר המפרי – "קיר חוץ " (1)

 דירה או תוכנית אחרת.לבין  הבקומה או בינ

 וץ; קיר החזו של רכבמהמצולע האמור רה אחרת יעבור קו לבין דיד בין הדירה מפריקיר חוץ כאשר 

 פני הקיר יכללו את החיפוי.בן ם חיפוי א ר; בקיר עמו יג בלא פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ " (2)

 לסים בדירה.המפ שטחי כל סכוםפלס בדירה; שטח הדירה יהיה מ לכרט השטח לגבי סית יחושב ויפובדירה רב מפל (ב)

 והאופקיים;   המשטחים המשופעיםל האופקי של כל ד לפי ההיטבלבחת פעם אות בדירה יחושב שטחו של כל מהלך מדרג (ג)

 המדרגות. ו עולה מהלך יצורף למפלס  שממנ חטשה

  1970 –(, התש"ל גרותתנאיו וא)בקשה להיתר, והבניה קנות התכנון תואם לנדרש בק השטחים שגובהם תבחישוב השטח ייכללו ר (ד)

 היתר(.  והבניה )בקשה ל תקנות התכנון –)להלן 

   .בשטח הדירהאינו כלול ש, וק ב'בחל  9.4 ראה סעיף  :וש המשותף הצמוד לדירההחלק ברכ שיעורו של (ה)

 

 :פן בלעדי ו ירה באלדירה או המשמשים את הדשטחים נוספים המוצמדים פירוט  .6

  )לא פרגולה( תקרה וידמ אנה למשטח מל]קירוי הכוו שמש מקורה המתוכה מרפסת  כמצוין בתכנית המכר  :(1) מרפסת שמש בשטח 6.1

 כמצוין בתכנית המכר: בשטח, אחת מעל בלבד[ הנמצא קומה

 המוצמדת(;  הי החנהחניה עם סימון מקום שטחי כנית )יש לצרף ת כמצוין בתכנית המכר: מס' לא מקורהורה/ קמחניה  6.2

 מד(; וצהממיקום המחסן  ת המחסנים עם סימון)יש לצרף תכני כמצוין בתכנית המכר :(2)בשטחדירתי מחסן  6.3

 אין. :(3)בשטח מרתף דירתי  46.

 . אין: בשטחה מוצמד לדירגג  6.5

ה תכנית החצר המוצמדת לרבות שבילים ורחבה/ות מרוצפות  )רא כמצוין בתכנית המכר: (4)חצר מוצמדת בשטחות הגן: ירבד 6.6

 ואחר'(; 

   .שטח(ו)מהות  םיש לפרט  אופן בלעדי באו משמשים את הדירה  המוצמדיםנוספים  חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7

 הדירה(.  ממפלס רצפת ךמונהיה יהמסתור  פלס רצפתמן ותכ)ימכר. בתוכנית ה מסומןכל שכ :הכביסמסתור 

  

 הערות לחישובי השטחים: 

 נוצר על ידי הקווים לע ההמצומרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך ת לדירה; שטחה של יחיצונרפסת מ – "מרפסת שמש " .1

של קירות הדירה הגובלים  ים י צונחיהפניהם הבנויים של המרפסת ועל  עקיםוץ או המם של קירות החיים החיצונ על פניה םיהעובר

 במרפסת.

בינו לבין חלק של דירה  המחסן מפריד קיר  כאשרן בתוספת שטח הקירות; בין קירות המחס  טח הכלוא , הוא הש שטחו של מחסן  .2

 . אובמלו טח הקיריכלל שי  משותף  ל בשטחגוב יר המחסןק הקיר; כאשר של למחצית הרוחב  רק השטח שמתחת אחרת ייכלל

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעובייאורטי ץ של המרתף בתוספת שטח תבין קירות החוכלוא ה ח, הוא השטמרתף שטחו של .3

כאשר קיר   צית הרוחב של הקיר;ייכלל רק השטח שמתחת למחריד בינו לבין חלק של דירה אחרת פהמרתף מ קיר כאשר

  ואו.קיר במלייכלל שטח התף שטח משול במרתף גובה



 מותנה בהיתר בניה 
יו לשי כפוף  ו   היתר י קבלת  מפרט נערך לפנ   ון תכנ ה ת  נויים רק ע"י רשו

 

   
 
                     ___ ________                                            _______ _____ 

 חתימת המוכר                                                               מת הקונהי חת           

 ' , גב'',  נספחים א

 38  מתוך  6 'עמ 11.03.2021תאריך:  /  14הדורה הב"ש מ מש –למשתכן  מפרט מכר מקובץ הריה / מתחם ה' נ-רמי כ  ות הרנות מורד/ משכ   מי בע"מרת הר כמשכנות מורדו  / הבניהלאיכות  מסד

 

המופיע במפרט   חצר בין שטח ה  5%עד  יה בשיעור שליתותר סט התומכים בהיקפה; ירות הק  , את שטחכולל רחצשטחה של  .4

 למעשה.שטח המכר לבין ה

 

 סטיות קבילות: .7

 :הולא יראו אותן כסטייה ממפרט זהמפורטות להלן הן סטיות קבילות הסטיות 

  לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה ואולם; הובין השטח למעש 6-ו 5פים עיבספורט שטח כמ בין 2%ר של עד ייה בשיעוטס )א(  

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף 

על שלא יעלו  אי התאמה מתיאור זה ובתנאי אוות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/בתוכניות המכר ובין המידת המצוינות מידו סטיות ב

 יל. לע 6-ו ,5ים בסעיפים רטפוחצר(, המח שטלמעט אחרים ) ושטחים הדירה  חמשט 2%

 א יראו אותן כסטייה ממפרט זהקבילות וליות הן סט זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהדות האבבין מי 5%סטייה בשיעור של עד  ב()

 . (ונותברבות, אררקבועות ש  תריסים, דלתות,, נותחלו, אריחים)אביזרים קרי: 

     

 ת בע"מ. ריכלואד זלטקה עוז  "(:האדריכלן " הל"ל) יתרהבקשה לה שם עורך .8

 , נהריה. 47ויצמן  : כתובת 04-9124296 ס:קפ         04-9510207 : טלפון  

 zlatka@zo-arch.com :"לדוא 
 
 

 ע"מ.ויועצים ב ת' מהנדסיםופאר משה שמעון מויאל וש    "(:המהנדס)להלן "  שם האחראי לתכנון השלד .9

 , חיפה. 14שלוש ו םהתשעי  : כתובת 8675382-04 :סקפ 2488664-04 : טלפון  

             office@peer-eng.com   :דוא"ל 

 

 ה, ציודה ואביזריה הדירתיאור הבניין, המבנה,  ב. 

 הבניין או חזית  שנו אתתנאי שלא יבבניין, ב םוחלקים אחרי חרותת של דירות אהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימי    *

 . תף כוש המשוברם שטחי

 . התקן הישראלי ת יהיו לפי דרישותמלאכווה כל המוצרים *

 

 תיאור הבניין .1

",  4-1G" ,"4-2Gוהמכונים בשם " "מתחם ה'". בניינים הנמצאים במתחם הידוע בשם 4ך בניין מגורים "גבוה" אחד מתו 1.1

"5-1G" ,"5-2G ." 

תת   מעל קומת מרתף  גוריםלמ קומות 9ועוד  (רה למגוריםיקבערקע )לל קומת קכופי, האג-דוהינו  4-2G 4-1G יין מדגםנב 

 . לחניה ושירותקרקעי 

מת מרתף תת קרקעי לחניה קומות למגורים מעל קו 6ם( ועוד גוריכולל קומת קרקע )בעיקרה למ 5-2G 5-1G בניין מדגם 

 ".  5-2G" -" ו4-2G ,""5-1Gלבניינים מדגם "שותפת ושירות מ

 רה.בחפי החלטת הל יםבשלב במקביל אוינים יבנו ניהב

               

, הכוונה למגורים *()תרודי  דירות למגורים; 2-5G, 1-5G :26בבניין מדגם ורים; דירות למג 2-4G, 1-4G : 56מדגם  בניין ב      1.2

 ; בלבד

 

 גורים,נועדו למים שחדר מערכת חדר או  -ה"ר"די נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4719 - ד( התשל"דירות)לפי חוק מכר  )*(

 לכל צורך אחר. ו א ,סקלע
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 ה ניין וייעודה של כל קומירוט הקומות בבפ – 1' סטבלה מ 1.3 

 
 2-4G, 1-4G מדגם ן בנייב
 

 כינוי או תיאור 

 קומה

על  מתחת/מת מוקו

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 הבקומ
 הערות סוג השימוש 

 --- -1 ף מרת תקומ

רים,  יסעות, מעבמ ם, אופנועי חניות  ות, חני

ות,  ליע מ פרוזדורים,  ,ות קומתי ות ואמב

מחסנים, מאגר מים וחדר  ת, דרי מדרגו ח

מתקנים   פירים,אבות, חדר גנרטור,  מש

פי דרישת המתכננים  ות לומערכות טכני 

 ות. והרשוי

מיקומם הסופי של המתקנים  

יקבע לפי החלטת   והמערכות 

 . המתכננים

 קרקע  ןנייבל הכניסה  מתוק

 3 :באגף צפוני

 2 רומי:באגף ד 

 בקומה(  5)

בואת כניסה  ן(, מ)ג מגורים  אגף: ל בכ

 . חדר מדרגותי(, פרוזדור, מעליות, )לוב

  לשני חדר לרווחת הדיירים )משותף  כללי:

מתקנים ומערכות טכניות   פירים, . האגפים(

 רשויות. לפי דרישת המתכננים וה

 

  עים,אופנו   תחניו  חניות, בפיתוח:

טמונה,   ברים, אשפה מיסעות, מע 

י גז.  למחזור, צובר/ה  י אשפמכל

  ביניינים בין -)טרפו ם י חדר שנא 

 . 4-2G ,5-2(Gמדגם 

המערכות ישמשו גם את  ן ו יתכ

   ם.הבניינים הנוספים במתח

 1-8 מגורים קומות 
 3 בכל אגף: 

 בכל קומה( 6)

ית,  בואה קומת מגורים, מ בכל אגף: 

פירים,  ,  חדר מדרגות  ,פרוזדור, מעליות 

  שתרילפי ד ות טכניות קנים ומערכ תמ

 הרשויות. המתכננים ו 

--- 

 ים עליונה ורמג מתקו

 )פנטהאוז(
9 

 2 באגף צפוני:

 1 באגף דרומי:

 בקומה(  3)

קומתית,    בואהמגורים, מ בכל אגף: 

ות, חדר מדרגות, פירים, מתקנים  מעלי 

י דרישת המתכננים  ומערכות טכניות לפ 

   והרשויות. 

--- 

 ןגג עליו

 )ראשי(
--- --- 

, ם פירי אריות, ולס  ערכות מדרגות, מ י חדר

יות )משותפות/  ת טכנ כו רמתקנים ומע 

 כננים והרשויות. (, לפי דרישת המתפרטיות

 גג אחד משותף לשני האגפים. 

 --- --- --- 10 ות למגורים ל קומהכ ךס

 הראשי(. ) מות לא נכלל הגג העליוןן הקו במניי 11 סך הכל קומות בבניין

 
 
 

 : "2-4G" ,"1-5G" ,"2-5G"מדגם ם ף לבנייני מרתף משות
 

 ר כינוי או תיאו

 מהוק

מות מתחת/מעל  וק

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  בנייןעת להקוב

מספר דירות  

 בקומה
 תרוהע סוג השימוש 

 --- -1 מרתף  תקומ

חניות, חניות אופנועים, מיסעות, מעברים,  

ת,  ו מעלי פרוזדורים,  אות קומתיות,מבו 

  י ם וחדר מי  י גר ם, מאמחסני גות, י מדר חדר

  תטכניו  ומערכות מתקנים  ים, ירפ  ת, אבו מש

 ישת המתכננים והרשויות. פי דרל

של המתקנים  מיקומם הסופי 

מערכות יקבע לפי החלטת  וה

 המתכננים. 

מערכות שונות הממוקמות  ן ו יתכ

 בבניין אחד ישרתו גם האחר. 
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 2-5G, 1-5G מדגם בניין ב
 

 כינוי או תיאור 

 מהוק

  תחת/מעלקומות מ

 ניסה כקומת ה פלסלמ

 )ד(  ןיית לבנהקובע

רות  מספר די

 מהבקו
 הערות ימוש הש סוג

 4 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

)גן(, מבואת כניסה )לובי(,   ריםמגו 

  פירים, מדרגות,  חדר  יות, פרוזדורים, מעל

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 והרשויות.   המתכננים

  ,ופנועים ות איחנ חניות, בפיתוח:

ה טמונה,  שפמעברים, א מיסעות, 

ר/י גז.  למחזור, צובה  שפכלי א מ

ליד בניין מדגם    -פו ם )טר אי נש  חדר

4-2G). 

גם את  כות ישמשו  יתכן והמער

   הבניינים הנוספים במתחם.

 1-5 מגורים ת מוקו
4 

 )בכל קומה( 

קומתית, פרוזדורים,  מגורים, מבואה 

  םי מתקנ  פירים, יות, חדר מדרגות, מעל

נים  דרישת המתכנ כניות לפי  ומערכות ט 

 ות. והרשוי

--- 

 ה עליונ מגוריםקומת 

 (וזא)פנטה
6 2 

קומתית, פרוזדור,  מגורים, מבואה 

  , מתקניםות, חדר מדרגות, פיריםמעלי 

דרישת המתכננים    לפי  ומערכות טכניות 

 שויות. והר

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

 , םפירי , מערכות סולאריות,  דרגותחדר מ

  / ות )משותפותערכות טכני מתקנים ומ

 והרשויות. ת המתכננים  יש דר לפי  פרטיות(,

--- 

 --- --- --- 7 למגורים  קומות הכל  ךס

 )הראשי(.  ליוןבמניין הקומות לא נכלל הגג הע  8 בבניין קומות סך הכל 

 

  :והבהרות הערות

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר (א)

 התכנון והבניה  קנות בת ניין ]כהגדרתהה הקובעת לביסכנ היא המהכניסות  ולציין איז לבניין, יש אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 

 :אגף/בכל בניין )ראשי(  ףמשות חדר מדרגות 1.4

   .געד למפלס הג מרתף תחתוןממפלס  יםמקור: מדרגותה י אפיון כל חדר; 1: אגף/כל בניין בהמדרגות  י /רדר חמספ

    אין. :יםגות נוספחדרי מדר 

חשמלית ללא ו/או עם חדר  ותהיה 24.81אלי למעליות מס' התקן הישר  ישותדר ל מנהיות תתאעלהמ; יש :אגף/ן יי בנכל ב מעליות 1.5

  5-2G, 5-1G :8בניין . בתחנות 4-2G, 4-1G; 11בבניין  :תו מעלי להתחנות  מספר; 2 :אגף/ בניין  כלב עליותהממספר מכונות. 

  תחנות. 

. )באחת  שי :)*(בתש  ודגנון פיקנמ ;2-5G, 1-5G :6,6  ין. בבני(בכל אגף ) ,2-4G, 1-4G :138בבניין  :תו עלימלסעים ו מספר נ

 דין(.  הוראות כל, בהתאם לאגף / בכל בניין בלבד

תקרת התא ולכל להקיר באחורי תותקן מראה מגובה המעקה ועד  "ם בלוחות אנכיים. עלפלב קירות התא יצופו :תאכל  גימור

ר או  בתנו  צבוע סופי בעבצצבועה  התקרת התא תהי. ות"מ לפחמ 27ל שיש בעובי ש פה בגרניט אותצו התא תרוחב התא. ריצפ

)בקומת הקרקע מאסף   מלאמאסף מטה  היה: יפיקוד המעליות ישירה או עקיפה.  קן בה תאורהמונמכת ותות תכוסה ע"י תקרה

 . ד"יע"פיקוד   הפיקוד שורה, יהיה שנייה באותהאחת לודות מארבע מעליות או יותר, שהינן צלשני הכיוונים(. בבניין הכולל 

/  1.0מהירות : 5-2G, 5-1Gבבניין  ש'. / 1.6מהירות : 4-2G, 4-1Gבבניין  :פר הקומותבהתאם למס עתבקנת ו עלימהירות המ

 ש'.

 . אין :מרשו עמדת  1.6
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  סעיףלאם בהת  ו חב' הניהולא /ו בנייןדיירי ה תנציגו  עלתו תקבע ע"יפיקוד שבת, שהפ  ן מעלית בעלת מנגנומובהר כי הכוונה ב  –"מעלית שבת"   )*(

 . 1969-טכ"תשקרקעין ז' בחוק  המ 59

 : (אגף/ין י )בכל בנ ועבודות גמרחומרי הבניין  .2

 

  .לדהש מהנדס תכנון לפי , תו/או מתועשת ו/או משולב רגילה :טת הבניהי ש; דהשל לפי תכניות מהנדס :שלד הבניין  2.1

 ; השלד שובי מהנדסחיי לפ :בי ו ע .םרומייט/יםעשים מתוטנ בטון מזוין מאלמאו ו/  ןמזוי בטון :רחומ :ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

    . 1 חלק 1004לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד אקוסטי  1045 'לפי תקן ישראל מס :תרמי בידוד 

   .1045מס'  ליאקן ישרלפי ת :בידוד תרמי ; השלד ובי מהנדסש חי לפי :עובי  .: בטון מזויןחומר :רצפה ותקרה קומתית 2.3

   .1חלק  1004שראלי מס' י  קןלפי ת :בידוד אקוסטי  .ץיועת הטללפי הח :בשיטה

  לקה.ת החות התקן הישראלי למניעה נגד החלקה בהתאם לדרישריצוף בניין המגורים יהי 

  השלד. סנדשובי מה לפי חי :עובי השלד.  מהנדס  תכנוןון, לפי מבטים בטון מזוין, או אלמנטים מתועש :חומר: גגות הבניין  2.4

   .1045י מס' לפי תקן ישראל  :בידוד תרמי   .הרלבנטייםות התקנים ישדרו היועץלפי הנחיות  :וםז ואיטו ק שיפועי ני 

  וללמכ באם  .השלד מהנדס והנחיות התכנון האדריכלי לפיבשילוב או רגילה  או  חצה,מתועשת למ/מתועשת: קירות חוץ  2.5

 , (איטונג)ק תאי לוב או ,גבסבלוקי , גבס תוחלורות, יד וץ ובצד הפונה להח ר מית של קין פניבדופ ,מתועש למחצה/מתועש

 . 1045ישראלי מס'   תקןלפי  :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי  לבנטית.בכפוף לעמידה בתקינה הר להכו  

 ישראלי.ירוק" של מכון התקנים ה קן ו תצבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "ת

 : רות חוץ קי ר גימו 2.6

 הבניה. אים בהיתר כל לפי התנ. האחר ו א /ו חחיפוי קשי: רי עיק י,ו ציפ /חיפוי  2.6.1

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

 הרשות המקומית. עם ום וחלוקת הציפויים בתא , גווןהאדריכל יהיה רשאי לשנות סוג :חראוי חיפ 2.6.3

השלד    מהנדס   נחיות ה או משולב, לפי /ו (נגאיטו ) יתאאו בלוק  ו/  ןוטוקי בלאו ב/ ין ומזו  בטון  :חומר :תרו הדיהפרדה בין ות קיר 2.7

 .  1חלק  1004קוסטי הנדרש על פי ת"י  ד הא ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידו   האקוסטי,   ועץ והי 

  תכנון בה לפיוהמהנדס, ג שולב לפי תכנוןמ אובטון ו/או בלוק ו/ :)ככל שיש(: חומר וגובה רותחצ/מרפסותקיר הפרדה בין 

 .לריכהאד

 :דרגותמ חדר 2.8

דרי המדרגות  אקוסטי לחוד ההביד  ;לפי חישובי המהנדס: עובי  בנוי או משולב.בטון מזוין או : חומר: מעטפתקירות  2.8.1

 והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.

עם מכון מטירוק"   קןתו תבעל "רילי )צבע אקו+ טיח  צוף הריים( כדוגמת נל )פחיפוי בשיפולים  :רחומ :פניםגימור קירות  2.8.2

 הישראלי( עד לתקרה.  קניםהת

 הישראלי(.  ון התקניםם מכבעל "תו תקן ירוק" מטע) וסיד סינטטיטיח  :חומר :הגימור תקר

דרישות  בהתאם לל ודריכהאן לפי תכנו ט לבן צמנ  ראצורניט פורצלן או טו גה אהמדרגות יהיו מאבן נסור :תמדרגו  2.8.3

ם מחוספסים כנגד שטחי הבניים )פודסטים( ופסיהמדרגות ומ מים לאורך ואפולים תשילות ובע ,בנטייםים הרלנ התק

 החלקה.

 יבוצע על פי כל דין. סטי לחדר/י המדרגות והמעלית/יותד האקודוביה :בידוד אקוסטי  2.8.4

 . 1142י ", בהתאם לתלרבות מאחז יד() לבנוי ו/או משוו/או במתכת  :מאחז יד /מעקה 2.8.5

   ת.המדרגו חדרת באמצעו :גגה לעלי  2.8.6

 : קומתיתמבואה )לובי(  2.9

ט או קרמיקה או גרני )שיש( בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה  יהיהנים גימור קירות פ  :חומר :קומתיתמבואה  פניםקירות גימור 

  יםקנמכון התם  מטע ירוק"ו תקן בעל "ת)טיח וצבע  י הקשיח יבוצעויפהחמעל  ,לפחות  הדלתותה משקופי לן, עד לגובורצפ

 עד לתקרה.  (הישראלי

במקרה של תקרה מונמכת לא  . ראלי(ישה  יםבעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנ)סינטטי  סידטיח +  תקרה: חומר:גימור 

 .  ורצלןאבן נסורה או גרניט פ: ףצו יריבוצע טיח מעל תקרה זו. 
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 :יתראש י( כניסה)לוב  מבואה 2.10

לפחות עד לגובה משקוף דלת  וו קרמיקה או גרניט פורצלן, רה )שיש( אמת אבן נסווגדכקשיח, י חיפו  :חומר :םני רות פי קימור ג

 .הישראלי( ניםבעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התק)וצבע אקרילי  שיח יבוצע טיחי הקמעל החיפו הכניסה. 

 . ורטיביתדק קרה או ת משנה תר ו תקא /ו ירוק"(, י )"בעל תו תקןטטנ סי סידטיח +  :חומר :תקרהגימור 

העומדים בתקן  ו "ר, מ 0.64-מ יט פורצלן. שטח האריח הבודד לא יפחתאבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרנ  :חומר :יצוףר

 . למניעת החלקה 2279הישראלי 

 עי צבועטב טון: בחומר: רהתקור מיגי. סינטט  במלביןצבוע לב, ושו/או טיח ו/או מבעי  בטון ט :ר קירות חניהמו גי  :חניה מקורה 2.11

סימון חניות, ולל במסעה לא משופעת, כמוחלק  בטון.  ת בין הקומותבמסעה משופע : בטוןגימור רצפת חניה. ילבין סינטטבמ

 לוט לפי הנחיות יועץ התנועה.מספור ושי

 .ת החברהחלטלפי ה, יסידת פולמגטי דוסינט מלביןטיח + צבע  :קירות ותקרה :ואחריםם, לחדרים טכניים ני מחסם לפרוזדורי 

 .  6.1.3: ראה עבודות פיתוח סעיף בות מערכת תאורהגימור חניה חיצונית לא מקורה לר       

 :  חדרים לשימוש משותף       2.12

   .(ו'כו ים מ חשמל, תארונו מחות,)למעט גו, קרילפרוססינטטי דוגמת  בצבע ועצבטיח  :מור קירותי ג  :חדר לרווחת הדיירים       

 בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. צבעים, פוליסיד. כל הסינטטי דוגמת   צבוע בצבעטיח  :תקרהור גימ       

   -באו משולאו פורצלן אריחי קרמיקה או טראצו  :גימור רצפה       

 ומה: יהיו( וכדים )ככל ש/טכני  ים/חדר

  -בחדרים טכניים  :גימור תקרה. (וכו' חשמל, מים נותארו  ומחות,ג )למעט, ליסידמת פוגוטי דבע סינט צבוע בצ: טיח רותי גימור ק

 רוק" מטעם מכון התקנים. קן ינטטי. כל הצבעים, בעל "תו תבטון צבוע בצבע סי

 .או משולבצלן ורפ  וא: אריחי קרמיקה או טראצו גימור רצפה

 ה. ר הבניתפי הי ל , אוור אשפהומכלים למחז מונהטבורות לאשפה : ת אשפהיראצ

 

  :ותרעה

 .י הישראל תקן ירוק" מטעם מכון התקנים , בעל "תו צבוע בצבע בבטון  או  פנים בטיח רה יעשו ת קירות/תקיעבצ  .1

 תאם לדרישות התקן ה בהיהי  המשותפים(ם טחי ובש)בדירות חלקי הבניין השונים בריצוף  דרגת מניעת ההחלקה של ה .2

    .חלקהעת הלמני  2279שראלי י ה

 

         שלטת על ידי מערכת עלת פתיחה חשמלית הנאלומיניום מזוגגת, בן תהיה דלת לבניי הכניסהדלת  :ן לבניי  יתאשר הכניסדלת     2.13

  .אינטרקום ומחזיר שמן       

 ולל מחזיר שמן., כאש דלתות :דלתות חדר מדרגות    2.14

 .דלתות פח  :דלתות חדרים טכניים    

    אין.: י תקומ י בלו דלתות     2.15

 .יש :משותפים  וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ,קומתיותמדרגות, מבואות  , לובי, חדרן לבניי ניסה בכ ,תאורה    2.16

       ולחצן מתוך  יתת מבואה קומ/בחדר המדרגותורת לילה קבועה לתאבת בבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון ש  

   .ומתיתה ק מבוא/דרגותהמבחדר אור   תלהדלק ההדיר  

  האדריכל. עיצובן לפי בגוו לבד(ני בהחיצו )בחלקםופף צבוע בתנור מכ פח :חומר :ארונות חשמל, גז ומים    2.17

     אומחסן, לכל  נפרד הנפין התקנת מו או לחילו נפרד, ההמחסנים למונהחשמל של כל חיבור הזנות  :םי ירתדי תאורה במחסנים       2.18

 . לטתובחירת המוכר והח עפ"ין ך המחסו משויי להדירתי אה למונ      

    ם לפי ן/יניי של הב הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף  : יש.כניות משותפותטרומלמערכות אלקלתאורה ו חיבור חשמל    2.19

   ו גםישרת הסמוך ו  ןימוקמו בבני ו/או ין הסמוך יימו בבנימוק  ן, אךיי נ ר ישרתו הבשאערכות משותפות מנון מהנדס החשמל )יתכנו כת   

 ויות השונות(. ף לאישור הרשהבניין, בכפו   

 קומית.רישת הרשות המ י ד לפ הבניין יותקן מספר בניין חיצוני ומואר. עיצוב המספר יהיה זיתבח :מספר בניין    2.20
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 הוי( י פרטי ז –א'  ק רבנוסף לאמור בפתיאור הדירה ) .3

 *: רההדי בה גו  3.1

 מ'. 2.50 -לא פחות מ התקרהחתית ף עד תצו רי ירה מפני הגובה הד    

 מ';  2.05 -פחות מ: לא גובה חדרי שרות ופרוזדור   

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

 מ';  2.05 -לא פחות מ: אם נרכשה(ה חניה מקורה )בוב*ג  

 

  ליירה בשטח המינימובה הדמקרה גבכל  ה.שנותקרות מ ות מקומיותהנמכ, ותבליטכות, , מערתולמעט תחת קור הערה: *

 הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.  ת מןהקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפח

 

 תה.ו אהמשמשים לה או  בדירה ובשטחים המוצמדים םוגימורי  חדרים ימתרש –  2טבלה מס'          3.2

 זו(.שלאחר טבלה  ת,רו הבה/ותערבה ט יתרו ר)ראה פ 

 

 ולפי המוצג בתוכניות המכר.רק א' פ 4סעיף רה בהדי  אופציונלים. הקיים בפועל בדירה לפי תיאורם/אזורים ל חדרים/חללי שימה כוללת שרן להל
 

 (1)חומר קירות תיאור 

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

 )בס"מ( 

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף
 ( )בס"מ   ריחים דות א י מ 

 ריצוף
"א  מ / יכוי למ"רמחיר לז
 ים לים חדשבשק

 הערות

 ך. הערות בהמשוט בראה פר אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  , בטון  כניסה 

 . בהמשך  ראה פרוט בהערות  ןיא ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון,  חדר דיור 

 (1)  בטון  י ק בלו  בטון,  מטבח 
 ןיא ( 3)ראה  ( 2) ראה

 המשך. ב בהערות  פרוטראה 
 אין ( 4) ראה חתון ת   רון ח א י מעל משט חיפו 

 . הערות בהמשך רוט בה פ אר אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון,  פינת אוכל 

 . ערות בהמשך ראה פרוט בה אין ( 3)ה רא ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון,  פרוזדור 

 . בהמשך וט בהערות פר האר אין ( 3)ה רא ( 2) הרא (1)  בטון  בלוקי  בטון,  ים ר ו חדר שינה ה 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון,  רונות א   נת י פ 

 . שך בהמות ראה פרוט בהער אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון,  ה ינ ש   י / דר ח 

 ממ"ד 
   מזויןבטון 

 לפי הוראות הג"א 
 . משך בה רות הע ב פרוט הרא אין ( 3) הרא י מפרט הג"א פל

 י חדר רחצה כלל 
 ( )אמבטיה 

 (1)  ון בלוקי בט ון, טב
 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . בהמשך ראה פרוט בהערות 

 אין ( 4)ראה  ורצלןפיט  גרנחיפוי 

 הורים חדר רחצה  
 ( מקלחת ) 

 (1)  ן בלוקי בטו בטון, 
 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . משךהב ראה פרוט בהערות 

 אין ( 4)ה אר ניט פורצלןר גחיפוי 

 (1)  ן בלוקי בטו בטון,  אורחים י  שירות 
 אין ( 3)ה רא ( 2) ראה

 שך. הערות  בהמ ראה פרוט ב
 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

 . וט בהערות בהמשך פר ראה אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון,  מרפסת שרות 

 אין ( 3)ראה  2.6 ף ראה סעי  (1)  ון טב בלוקי  בטון,  מרפסת שמש  
 . 2.6עיף ס  חיצוני ראה יר י קיפוי/צפו חי 

 ות בהמשך. פרוט בהער גם  ראה

 רחבה מרוצפת  
   ן( )בדירות הג 

 אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף  ( 1)בלוקי בטון   בטון, 
 . 2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף 
 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

 3.4ף י סע  ראה אין אין ( 2) ראה (1)  ון י בטבלוק  בטון,  סה מסתור כבי 

 י  רת די מחסן  
 או מחסן מוצמד 

 ( וצמד ה ש )ככל  
 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)ן  בטובלוקי  בטון, 

תכנון  לפי  עובי קירות מחסן
 . ן יכל ד יפול   הנדס המ/ל כהאדרי 
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 לטבלה: והבהרות הערות 
 

  :ירותר קחומ ( 1)

 גבס בתנאים להלן: ות וח ס או ללקי גבאי/בבלוקי בטון ת /בטון/בלוקי בטון :יהיו עשויים מפנים בדירה  קירות ומחיצות ה

 חות.לפ מ"מ 0.6 רופיליםופן הפעובי ד -

 מ"מ לפחות. 70רוחב הפרופילים  -

 (.ם / זכוכית / מינראליר סלעי"ק )צממלק"ג  12ות חלבצפיפות של  2ד "בידו -

 אלה:יצת הגבס יהיו אחד משל מח מכל צד

בעל  שופר לנגיפה מחות, מחוזק ומ"מ לפ 15.9בי עולוח ב  ילופיןו לחות )מחיצה דו קרומית(, אמ"מ לפח 12.5י ת בעובלוחו 2 -

 (. ק"ג/מ"ק לפחות 1000גבוהה )ות פיפצ

 ות. ק הלוחצרן/ספיהמפרטי ות ואר אם להוע יהיו בהתפרטי הביצו

 רטיו. את התאמתם למפויאשר בכתב  חר התקנת הלוחות  וח צמוד איבצע פיק  ספק הלוחות /יצרן

 

נים של קירות אלו פת העטפ שמ תןניעשת למחצה, צעים בשיטה המתועשת / מתובומ ת החוץר קירו כאש בבניה רוויה, :קירות חוץ 

בידוד ": 1045ת"י רבות בנטית לברלהכל בכפוף לעמידה בתקינה ה ק תאי.ולאו בבטון  קובלס, בלוקי גבס, עשויה מלוחות גב תהיה

  בטון.ם" או מבלוקי היצרן "כעמידים למי רים ע"יגדם המויבבלוק תירוהק  יבנומקרה  רחצה בכל בחדרי, הבכל מקר. " םייינ מי של בנתר

 

 :תקרות/גמר קירות ( 2)

 בהתאם מר יהיההמוגן הג ות. במרחבתאם לחומר הבניה של הקירבה ילי אורק+ צבע אטיח  ,יהיה  נבנציונליתבבניה קו :גמר הקירות

 : לבן. גוון  .קרילי + צבע א העורף חיות פקוד נהל

 : לבן. גוון  .צבע אקרילי + ף העור הנחיות פקודל בהתאם רחב המוגן הגמר יהיהמב ינטטי.סיד ס +ח יט :מר תקרותג

 . אקרילי (: צבעיוללא חיפ םוחת)ב צה ושירותיםרחי /קירות בחדרגמר 

 

 :תגמר קירות במרפסו 

 סף.  ללא תשלום נו כלל החזיתותמרפסות יהיה כדוגמת ירות בגמר הק

או בנוי   הרלבנטיים ניםהתקישות ית התואמת לדרומיניום משולב עם זכוכקה אלמע(. חרתנקבע אלא  )באם :עיצוב מעקות המרפסות

 כדוגמת החזית. 

 

 . ם הישראלי רוק" מטעם מכון התקני תקן י  לי "תו עבפנים יהיו  תהתקרות וקירו בעי כל צ

 

   :ריצוף ( 3) 

צרים בכבישה : אריחים מיו 314"י דרתם בתהגעפ"י  רצלן(,ט פואריחים מסוג פורצלן )גרני תקנווי רה ובמרפסות ל חלקי הדיכב כללי: 

 ה הרלבנטיות. החקיקקינה ו שות התיר העומד בד א' סוגם יהיו מ אריחי(. ה Bla)כינוי  0.5%-וצעת אינה גדולה מ הממ תם ספיגוש

 נבחרו ע"י הקונה.  לדגם ולגוון ש ייצור בהתאם  מאותה סידרתו אריחים אך ורק ריח יותקנ כל מידת אב 

ר הקירות חיפוי  ס"מ לפחות, אלא אם כן צוין בגמ 7בגובה  צוריי סדרת ומאותההריצוף ף הקירות מחומר לים בכל היקפושי לוליכ צוף הרי

  יפולים.ן צורך בש וץ מחופה בחיפוי קשיח אי הח  הם קירב במקומות ח.ישק

 מפורט להלן.לא יפחתו מהו לקהלהחות נגדהת – 2279דרישות ת"י ביעודם, יעמדו ובבניין, לפי קנים בדירה סוגי הריצוף המות 

 . 11R –. רצפת תא מקלחת 10R –ה חצי ר. חדרR-9 –ורים מג חדר

מכל סדרה  דוגמאות/גוונים 3-ריצוף ו סדרות של 4יג לקונה, לכל הפחות, ר יצהמוכ, יואו לחיפף, וצועד לריאריח, המי לכל מידת 

 . רליניטיר הון בבגו צעים יהיהמבין הגוונים המו ות אחד פחל .םגוריות מירבדש צים ושכיחים בשימוות/גוונים נפותואמים לדוגמא ה

 (.  LAPPATO" )"מבריק חלקית לפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור

והאחרת בגוון קרוב ביותר  אפור (. אחת בגוון יחיםבין אר פוגות, -מישקים  ה )למילויים של רובקונה בחירה בין שני גוונג ליציכר ומה

 נה.וח שנבחר ע"י הקרישל הא השולט גווןל
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תואמים  סדרה הם מכל ינ דוגמאות/גוו 3-רות של ריצוף וסד 4ונה, לכל הפחות פסות, המוכר יציג לקהמרוף לריצ המיועדת אריח לכל מיד

י  מוד מהם אחד י,רליטיהיה בגוון בהיר נ ונים המוצעים  אחד מבין הגו  ורים. לפחותבשימוש בדירות מג ושכיחים   ים נפוציםלדוגמאות/גוונ

 חר ע"י הקונה לשימוש בדירה.שנבמא דוג/ןמא תואמת לגוומהם בגוון/ דוגפרקט ואחד 

 

סוג . מ ס"   60/60ת  במידו חים  ארי (: רחבה מרוצפתו שמש תמרפס , פסת שרותרמ תים,ורשי ,י רחצה/רחד)למעט  הדירהל בכריצוף  -

 . ( גרניט פורצלן )  צלן ר ופ אריחים מסוג  .  א' 

 ס"מ.  33X33ס"מ,   30X30ים יח אר ממידות   ייר הד  לבחירת : מרפסת שירותתים/ רו שי /הרחצ י /בחדרריצוף     -

 . ( ט פורצלן ניגר)   פורצלן מסוג    סוג א'. אריחים     

 מ. ס" 33X33ס"מ,   30X30ים יח אר דייר ממידות רת ה לבחי  :או רחבה מרוצפת )בדירות גן( שמף במרפסת שו צרי  -

סף למידות האמורות לעיל להציע בנולה על המוכר עמ"ר ומ 15במרפסות ששטחן  .( ן צלפור יט  גרנ)  פורצלן מסוג   סוג א'. אריחים        

 ס"מ לפחות. 60חת בהם היא צלע א ידתת מאריחים שלפחו  

 . המוכר   ת עפ"י בחירת במידו   אריחים  :(שהוצמדככל  דירתי או) ן במחס  ריצוף -

 

  ת:קירו וי חיפ ( 4) 

הרלבנטיות. )בחירת סוג  נה החקיקה והתקיומד בדרישות עהא'  לן )גרניט פורצלן( סוגרצפוקה או מאריחי קרמיחיפוי קירות יהיה  כללי:  

  י הקונה.ון שנבחרו ע"ם ולגואם לדגתהרת ייצור בדים אך ורק מאותה ס להחלטת המוכר(. בכל מידת אריח יותקנו אריחינה הי האריח

:  ין אלהבמרות תוצענה חאות ה ס"מ והמיד 60X30ן  תהיה מה: אחת  ונות לפחות הקונה אריחים בשלוש מידות ש  רתיע לבחיהמוכר יצ

50X20  ,50ס"מX25  ,60ס"מX15 במידות   וכן פורטדות דומות למ, אריחים במי בהסכמת הקונהאי להציע, א רשיה וכרס"מ. המ

 הדירה. שינוי במחיר לא כל ספות לונ

משקוף  עד גובה קו  רי מהמח נוי לבחירת הקונה ללא שית במידו  חיפוי קירות: (הקיים בדירה לפי)קלחת חדר מיה ובבטאמבחדר   

 אקרילי. בע+ צטיח  –לתקרה  פחות. מעל החיפוי ועדהדלת ל

  –לתקרה  דעיפוי ומעל הח. תלפחומ'  1.50עד גובה רחצה, חדרי הב דות כמפורטימחיפוי קירות ב : (קיים בדירה )באםבחדר שירותים   

 טיח + צבע אקרילי. 

 י מאחוראם תו   חיפוי קירות  -  BI.  כאשר התנור אינו ביחידת ( ון )מעל ארון תחת   בודה ורך משטח הע לפחות לכל א   "מ ס   60ה  בגוב  במטבח: 

 + צבע אקרילי.   יח ירות: טחיפוי ובק (. מעל ה ' מעל הריצוף מ   1.50)גובה    ה הרצפי ועד מר יון של החיפוי הקהתנור וסביבו בקו הסף העל       

  גמרזהה ל וגמר וחיפוי )אם נדרש( וד אקוסטיכולל בידמובנית  סגירה לבצעבכל חלקי הדירה, יש   קיתופ א ת אואנכיה גלוי לצנרת      

 ירות.  הק

 

  :הערות

 הרלבנטיים למניעת מעבר  תקניםת הישודין ולפי דרהם באזורים הרטובים ייאטמו לפי הוראות צפות והנקזי, הרהקירות איטום:

 וכים. מסן/חדרים קי בניימים לחל  

 . "מס 2 -כ עדפרש של ייתכן ה ,חללים סמוכיםבין ל  ת,שרופסת מרו ממ"ד ה,רחצ חדריבכניסה לדירה,   – פלסיםמ הפרשי 

 . לפי דין גובה המותרל )מדרגה( עד מונמך/מוגבה סף כןית, גג/ביציאה למרפסות שמש 

 מים". חים שלירעד גובה "א ואלפחות, ן בטבלה לגובה המצויעד גובה חיפוי הקירות יעשה   - רותחיפוי קי  

  ס"מ.   60  -פחות מ   ן ורכ שא ות  קמור נות  יש פי באם    , PVCפרופיל אלומיניום או  פינות מ ו  יבוצע   –י  חיפו ות ב פרופיל פינ 

 הריצוף בדירה.  של בצע ליטוש ו/או הברקהתלא החברה למניעת ספק יודגש כי  - ההברק/טושי ל 

ו/או  עץ מ תהיה עשויה ןכל שתותקר, וכת המכבכלל, בתוכניאו / יק ודו מב ,תסומן כרחהבכי לא  ן, מובהרבאם תותק– , קורה/ותרגולהפ

  ו/או משולב.ם לומיניוא ו/או דהפל ו/או בטון

 ותבגב ארון מטבח, ארונות למערכ ות מחופים,זית וח למעט בשולי קירותס"מ לפחות,  7בגובה   ,)פנלים( מחומר הריצוף  –לים שיפו 

 (. )גרונג ום פינותלא קיטלים, לופושים. חיפוי יי ואזורים טכנ

נדרש   לריצוף טראצו לפחות. "ממ 3 של ן אריחים )פוגות(רווח בימ ביצועש נדרוי, נים לריצוף וחיפ דרישות התקי לפ – גות()פו  ווחיםמר

 מ"מ לפחות. 1 מרווח של

 

 (ט מכר זהפרבמבסעיף אחר  ו אטבלה ב רק אם צוין כך ל יותקנו בפועלמתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעי ו  יודי צ )מובהר כ
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 ות:ארונ 3.3

 

   ארון מטבח תחתון:   3.3.1

 אורכו לקירות המטבח.בכל תון הצמוד תקן ארון מטבח תחיול דירה בכ            

 להלן: ות ורט הארון יבוצע בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפ  

ים  לכיריהכנה  ,הכיורנה שטוחה של תקלה איםתמחיתוך פתח ה ,רים, תושבת לכיוהארון יכלול דלתות, מגירות, מדפ  -

 כנה למדיח כלים. (, הל ונקודת חשמל להצתהז לבישו ג נקודת, ה שטוחהות וחיתוך פתח מתאים להתקנשבתו)  ובנותמ

 מ. ס" 60-עומק הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה כ •

 . ף ומ מעל פני הריצ ס" 90-גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ •

  ל תחתיתי עמיד למים למניעת רטיבות שפו"מ ובחיס  10-של כובה סוקל( בגבנויה ) הגבהה תותקן ןובתחתית האר  •

  הארון.

 חות.מ"מ לפ 17-18ד )סנדוויץ( בעובי לבו גוף הארון והמדפים יהיו מעץ •

 ת.מ"מ לפחו 5-6בעובי ט( דיקגב הארון יהיה מעץ לבוד ) •

 נג.  ת פוסטפורמיוחול / MDF/)סנדוויץ(  דובה עשויות מעץ ל דלתות הארון תהיינ •

  גירות תהיינה בעלות מסילותמה עומקו. הו ולכללפחות, לכל גוב ס"מ 60ברוחב ת ת מגירויחיד כלול הארון י •

 קופיות ממתכת. טלס

רונות מכניים  יותר. ביחידת הפינה של הארון, יותקנו פתלא ש וארון המטבח התחתון יכלול פינה אחת בלבד, אם נדר •

 ה ערך. רנר או שווק קו ת מג'ימגנשלף כדו סוןחאל

 להלן: פורטים המטבח יהיו בהתאם לרכיבים המת י ארונו ציפו סוגי     -

 ידיות מתכת. ינג.פורמ חיצוני: פורמייקה / פוסטוי פיצ •

 ציפוי פנימי וגמר מדפים: מלמין או פורמייקה.  •

 הלן:רט לוכר כמפושיבחר המ ספקים ו/או ה רם שיציג המוכינתוך סוגים וגוו סוגי הציפוי וגווניו יהיו לבחירת הקונה מ    -

הם בגוון  ואחד מן לבע  מהם בצב ונים לבחירה, אחדש  גוונים 5לפחות על המוכר להציג בפני הקונה  י:צוני חיציפו •

 ניטרלי. 

  ציפוי פנימי: בגוון לבן. •

ר המוכ נם, עללהתקי אלהחליט הדייר ש .להחלטת הקונה תנור וכו' מובנים בארון תחתון הינםדיח, ל מה שתכנון והתקנ -

 אים )ללם החשמליים המובנליתקנת הכועדו להות דלתות ומדפים, במקומות שירבמותו, ל בשל המטבחאת ארון  ספקל

 ההכנות הנדרשות. לרבות  (ליםחל

תחת לכיור ל שמבחל תותקןועד למדיח, ניתן שההכנה למדיח המיום לרוכשים המבקשים להתקין ארון מטבח במק -

 ע חשמליביוב ולסיפון קערת המטבח ושקל ל המדיחדי שר עתייבו: ברז, ח3.6בסעיף   הנדרשול את לכנה תטבח. ההכמה

 בפרט החשמל של המפרט(. דרשהחשמל )כנ מותקן לפי תקנות יםמוגן מ 

 

מ"א  1 לדייר להמיר עדנון המטבח הספציפי המוכר יהיה רשאי להציע כתל חדרים ומעלה, בהתאמה 4.5: בדירות הערה

את ל בונה לקליט הקחה. המטבח )"אי" / "חצי אי" (ת ד לקירו צמו שאינותחתון מטבח  מ"א ארון 2 -ב תחתון חבארון מט

מלא בכל היקף  גמרפת י", יתוכנן ארון זה בהתאם להוראות המפרט בתוסמת "אי" / "חצי אכדוגלארון תחתון הצעת המוכר 

 הארון.

 ;בהמשך הערהראה  מידות: ( 1)  
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 ותפחי לא בעוב לבחירת הקונה משטח עבודה ן יותקןתחתורך הארון הלכל או חתון: תיאור:ת טבחון מל ארעמעבודה  חטמש

  4440  "ית נטיים,התקנים הרלוו  דרישותל , העונהוגמת אבן קיסר או שווה ערך()כד מאבן טבעית או פולימרית - מס" 2-מ

ה  שטוחאם להתקנה ח יותשטהמ בכל היקפם. נותהארוזית חלמ ביחס "ס  2יים בהבלטה של שולעם לפי העניין(,  1,2)חלקים 

י להעדיף התקנה ללא קנט שא נה רע"י המוכר )הקו  ייבחרודו  יב ע ה שאופןון מוגביותקן קנט עלי קף המשטח. בהירושל כי

 זה(.    עוגין אי ביצן זיכוי ב. לא יינתכולל אף מים בכל היקף המשטח ,ל הנדרשעם עיבוד בחזית המשטח ככ  מוגבה

  המוכר כר.מושיבחר ה יםהספקשיוצגו ע"י המוכר ו/או  מאותגווון  ד גמוך ת הקונה מת לבחירה טבח יהי בודה בממשטח הע :ון ו ג

 אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי.  , וונים לפחותגו 3ציג בפני הקונה י

  בודד אחד(.אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח  עית אואבן טבה לוחות)

   

 ן.אי  יון:ח עלבטארון מ 3.3.2 

"א ארון  מ 1ר להמיר עד ייהציע לדרשאי ל נון המטבח הספציפי המוכר יהיהכתל תאמה, בהדרים ומעלהח 4.5ת בדירו: הערה

 . מ"א 2ח העליון יהיה אורך המטבמ"א ו 5 חתון יהאכלומר, אורך ארון המטבח הת מטבח עליון.  מ"א ארון 2 -ון בתחת מטבח

 הלן: ורט למפן כהארון העליונן יתוכוכר מהאת הצעת  החליט הקונה לקבל

 המשכי ללא פינות.ו יה רציף ן יה הארו  •

ובתנאי   ס"מ 60פחות. ניתן שגובה ארון עליון יהיה "מ לס 30"מ לפחות ועומקו ס 75ה היון יעליהארון הגובהו של   •

 . ים תהיה כלפי מעלה )מגנון קלפה(העליונ הארונות שפתיחת 

 ל אורכו.לכ אחד מדף  תולול לפחכיארון מטבח עליון   •

 .וןבח התחתרון המטם לדרישות המפרט לגבי א בהתא היליון יה ח העארון המטב ויוציפ  מבנה  •

     .ראה נספח ג' :הכיור, הסוללה, החיפוי  , משטח העבודה,בחמטה ארונותמחיר לזיכוי בעד 

 

(, סנדוויץ') לבוד עץ עשוי מתחתון   ןארו תקן, יו(םשירותיה רבדירה )למעט בחד צהחר יחדרבכל אחד מ אחרים )ציין(:ארונות  3.3.3 

   MDF 5סיבית עמידה במים ברמה   ואP 310קן י תלפENבאורך   יהיה ונה. הארוןת הקלבחיר יה תלוי או מונחון יהאר. ה 

 ץ  קוור וא ש / ניישמחרס /  דה אינטגרליחלידים, משטח עבוצירים בלתי ממדפים,  ל דלתות,ס"מ לפחות הכול 80מינימלי של    

 .ס"מ  45X25ו דותי שמי ולב בכיורשמ   

     אין. :הרחצהמחיר לזיכוי בעד ארון                    

 

    :הערות

  : מטר אורך 6: חדרים 6-ו  5מטר אורך, בדירת  5חדרים:  4-ו  3התחתון  מטבחה ון רא שלהאורך המזערי  ( 1)

 .ורךטר אמ 1.25-חת מיפ אבח תחתון מכל פינה להאורך המזערי של ארון מט 

 ס"מ. 95למקרר(, תהיה לפחות  המיועד )המקום נישהידת רוחב ה ן כך שמהמטבח יתוכנ 

  נור,למדיח, ת המיועדים חללים מחושבת פעמיים באורך הארון. המטבח. פינהקיר חתון תימדד לאורך הארון הת רךמידת או  

    . נותהארו   ךבאור ללו כי  בתוך הארונות לביםהמשו)למעט מקרר(  כיריים וכיו"ב

קיימים   חשבגב ארונות המטבר כן ובקי ן כי יתי, על הקונה לקחת בחשבו ע עצמ ו צטבח ובית המ עבור ארונו זיכוי  במקרה של ( 2)

 ה.רך תחזוקים משותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצו/ גישה לקולטן  תח/י פ

 .הרוכשהחברה את ה תנחבו ועד ובמ עב חברה תקהשו על פי הלוח זמנים באחריות הקונה לדווח על בחירות ( 3)

 

 ה: סי בתליית כים למיתקנ 3.4

 כביסה. ת י לתליין חיצונ ממרפסת השירות יותקן מתק 

                חבלי כביסה 5ס"מ,  160לי של מאורך מיניוגלגלים  ב (מגולוונות מתכת ) בעל זרועות: )קטנה( כביסה לייתמיתקן לת      3.4.1

ס"מ   120-מ תלא יפח שאורכו רומםתקן מתקן מתאי שיוס"מ ובתנ 160-מן יה קטקן יהתמ ך השאור ניתן מפלסטיק.

 ס"מ.  800-סה לא יפחת מביחבלי הכטבר של והאורך המצ



 מותנה בהיתר בניה 
יו לשי כפוף  ו   היתר י קבלת  מפרט נערך לפנ   ון תכנ ה ת  נויים רק ע"י רשו

 

   
 
                     ___ ________                                            _______ _____ 

 חתימת המוכר                                                               מת הקונהי חת           

 ' , גב'',  נספחים א

 38  מתוך  16 'עמ 11.03.2021תאריך:  /  14הדורה הב"ש מ מש –למשתכן  מפרט מכר מקובץ הריה / מתחם ה' נ-רמי כ  ות הרנות מורד/ משכ   מי בע"מרת הר כמשכנות מורדו  / הבניהלאיכות  מסד

 

,  נהנת על קיר המבוו מתקן ממתכת מגולושמעשמ ,ת שמשאפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר/מרפס :גג/לדירות הגן       3.4.2

חבלי כביסה באורך   5חות פליכלול  מתקןובע לקיר. היב ומקהמתקן יהיה יצ ה.המבנ זיתותחבנצפה  ונ במקום מוצנע שאי 

  מ. ס" 160 י שלימלמינ  

 3ל לפחות עמוד הכולי החלטתו, להמיר מתקן זה במתקן מסתובב )קרוסלה( עם "עפ שאי,בדירת הגן הדייר יהיה ר -

 טח מרוצף.למש אוו/למשטח בטון  בעומקו יציב היתקן יה מהגולוונת. או ממתכת מ מאלומיניום זרועות מתקפלות

 . UVקרינת מידים להחבלים יהיו איכותיים, ענים קתבכל המ 3.4.3

בתחתית  ס"מ. 60-יפחת מ . עומק הנישה לתליית כביסה לא5100ד בת"י מס' עמיד העומ חומריהיה ממסתור כביסה:  3.4.4

 טחהמש ליון שלמפלס עהבניין. ל שם שהגף מי איסו תכז למערקופרדה מבטון שינ משטח היותקן  כל מסתור כביסה

 ה.  פת הדירס"מ לפחות מפני מפלס רצ 30-ב ךה נמוהיי

 של     בגובה יסהמ"ר לתליית כב 1.7נוי של רי הכביסה ובתנאי שיישמר שטח פ מסתוניתן לשלב מערכות טכניות ב 3.4.5

 .מ' לפחות 1.30                

 

 

 

  פות בהמשך.וסנ רותהעם ג. ראה בס"מ()מידות   התריסים בדירו ת לונו ת, חו תרשימת דל – 3טבלה מס'  3.5

 

   :DGדגם  - , גן יםחדר 5רת : די 2-5G 1-5G מדגם בבניין 

   :A,Eדגם  -חדרים  5: דירת 2-4G 1-4G בבניין מדגם

   :C,Dדגם  -חדרים  5: דירת 2-5G 1-5Gבבניין מדגם 

 תריסים תונחלו   תדלתו ---

 חדר 
מידת  כמות ו

  חפתה
 רוחב(  ה/)גוב 

חומר )עץ 
  /ומיניוםלא
 כת/ אחר( מת

סוג פתיחה )ציר  
רר/  כע"כ(/ נג 
 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 ( וחברה/ בו)ג

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 ת/ אחר( מתכ

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

ידת  כמות ומ
  חהפת

 )גובה/ רוחב( 

  /)עץ  חומר
  /יוםנימאלו

 תכת/ אחר( מ
 ם שלבי מרחו

  ר/יחה)ציסוג פת
.ע.כ/נגרר/  כ

 לי/אחר( משכיס/ח

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  לומ' מזוגג א

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 יה חשמל ילגל

 כולל גיבוי ידני
240/215 --- 240/215 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

כ  . נגרר כ.ע  מזוגג מ' ו לא  

--- 

--- --- --- 

--- 0/11012  --- 

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ה גילר  ציר עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

85/210 120/110 120/110 

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 שינה

1 
לפי   הדלפ

 א  "הג
 זה( ת )הזררנג

1 

 ג מזוג  אלומ' 

 ה  ילרג רי צ
 .כ ע או כ.

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ'  אלומ' 

80/200 100/100  100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  יסים, הנגררת/יםכנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורס 

           אפי הנחיות הג" ל   . לכיס 
--- --- 

 3 שינה חדר 

1 

 ה ילרג רי צ עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ומ' מזוגג לא

1 

 ילה ידנילג אלומ'  אלומ' 

-85/210 120/110 120/110 
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 תריסים תונחלו   תדלתו ---

 חדר 
מידת  כמות ו

  חפתה
 רוחב(  ה/)גוב 

חומר )עץ 
  /ומיניוםלא
 כת/ אחר( מת

סוג פתיחה )ציר  
רר/  כע"כ(/ נג 
 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 ( וחברה/ בו)ג

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 ת/ אחר( מתכ

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

ידת  כמות ומ
  חהפת

 )גובה/ רוחב( 

  /)עץ  חומר
  /יוםנימאלו

 תכת/ אחר( מ
 ם שלבי מרחו

  ר/יחה)ציסוג פת
.ע.כ/נגרר/  כ

 לי/אחר( משכיס/ח

 4חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ילה ידנילג אלומ'  אלומ' 

-85/210 120/110 120/110 

רחצה   רדח
 כללי

1 
 +  ץע 
 ור  א-ו ר/צ צוה

 ילה ר רגי צ

1 

 ג מזוג  ' מאלו 
 נטוי  
 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

85/210 50/110 --- 

ה  צחר רדח
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 רגילה ציר 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי  
 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

75/210 50/110 --- 

  שירותי
 םאורחי

1 

 ר רגילה י צ עץ 

--- 

 --- ניור מכוראו

--- 

--- --- --- 

75/210 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

 G5-1בבניין 

1  
 עץ 
 

 ילה רג ציר

1 

 ה לי רג ציר אלומ' מזוגג 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 נגרר כ.ע.כ  

 ילה ידניל גאו  
 100/115 100/115 85/210 להחלטת החברה 

ת  פסמר
 שרות 

 G4-1בבניין 

1  
 עץ 
 

 ילה רג ציר

1 

 ה לי רג ציר אלומ' מזוגג 

1 

 אלומ'  ' אלומ
 כ.ע.כ    ררנג
 ילה ידניל גאו  

 100/120 100/120 85/210 להחלטת החברה 

 דירתי  מחסן  

 עץ/פח  1
לפי החלטת  

 חברהה
 ילה רג ציר

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 

 

 

 

   :FG דגם – , גן חדרים 4: דירת 2-4G 1-4G ין מדגם בבני 

  :B,F דגם - ריםחד 4דירת  :2-4G 1-4G ניין מדגם בב

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 ( ב)גובה/ רוח  

 )עץ  חומר
ניום/  מיאלו

 אחר( מתכת/  

יר  ה )צחיסוג פת
נגרר/    כע"כ(/

 (אחר

דת  ומי כמות
  הפתח

 וחב( ה/ ר)גוב

 חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 אחר(   /מתכת

יחה  פת סוג
כע"כ/  /)ציר
 ( יס/אחר נגרר/כ 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /)עץ מר וח
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

נגרר/  /כ.ע.כ 
 אחר( י/מלכיס/חש

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  ןדה בטחופל

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 כ.ע.כ   ררנג ג ג ו ' מז אלומ

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 יכולל גיבוי ידנ 

240/215 --- 240/215 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

   כ.ע.כ  ררנג וגג ז אלומ' מ

--- 

--- --- --- 

--- 110/120  ---  

  שינה ר דח
 1 ריםהו

1 

 גילה ציר ר  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג אלומ' מזוג 

1 

 דניגלילה י  ' מו לא אלומ' 

85/210 120/110 120/110 
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 ( ב)גובה/ רוח  

 )עץ  חומר
ניום/  מיאלו

 אחר( מתכת/  

יר  ה )צחיסוג פת
נגרר/    כע"כ(/

 (אחר

דת  ומי כמות
  הפתח

 וחב( ה/ ר)גוב

 חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 אחר(   /מתכת

יחה  פת סוג
כע"כ/  /)ציר
 ( יס/אחר נגרר/כ 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /)עץ מר וח
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

נגרר/  /כ.ע.כ 
 אחר( י/מלכיס/חש

 ממ"ד  
)משמש  

   כחדר
 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
 זה( נגררת )הז

1 

 זוגג מאלומ' 

 ציר רגילה  
 כ.ע.כ   ו א
ות  חי הנ ילפ

 הג"א 

1 

 כ כ.ע. נגרר   ' מו לא אלומ' 

 80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  ת/יםהנגרר רסיסים, , הדף ונגד גז  לדהכנף אחת או שתיים, פ

          לפי הנחיות הג"א.  לכיס. 
--- --- 

 3 חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 גרר כ.ע.כ נ וגג מז אלומ' 

1 

 ינד גלילה י  ' ומאל אלומ' 

85/210 120/110 120/110 

  רחצה  דרח
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 מזוגג מ' אלו 
 נטוי  
 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

85/210 50/110 --- 

רחצה   דרח
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 ג ' מזוג ומאל
 נטוי  

 פ( )קי 

--- 

--- --- --- 

75/210 50/110 --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ה ציר רגיל

1 

 ציר רגילה  אלומ' מזוגג 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 נגרר כ.ע.כ  

 יילה ידנ ל גאו  
 100/120 100/120 85/210 חברה להחלטת ה

 י  דירת סן  ח מ 

 עץ/פח  1
לפי החלטת  

 החברה
 ה גילר ר י צ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 

 

 

 

 

 
   :C,D דגם -חדרים  3: דירת 2-4G 1-4G ין מדגם ני בב

 סיםתרי ותחלונ   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 וחב( ה/ ר)גוב 

ץ חומר )ע
ניום/  יאלומ

 אחר(   מתכת/

)ציר   תיחהסוג פ
  נגרר/   /("ככע

 אחר(

  תדכמות ומי
  הפתח

 רוחב(  )גובה/ 

עץ חומר )
מיניום/  לוא

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב(  בה/ )גו

  /חומר )עץ 
  אלומיניום/

 ( אחר  מתכת/
 חומר שלבים 

  סוג פתיחה)ציר/
רר/  .כ/נגכ.ע

 אחר( /חשמלי/כיס

 כניסה 

1 

 ר רגילה י צ וןפלדה בטח

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 יבוי ידניל גכול
240/215 --- 240/215 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

   כ.ע.כנגרר   ג מזוג  ומ' לא

--- 

--- --- --- 

--- 20/1101  ---  

חדר שינה  
 1 הורים

1 

 לה ציר רגי  עץ

1 

 רר כ.ע.כ גנ וגג ' מז ומאל

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

85/210 120/110 120/110 



 מותנה בהיתר בניה 
יו לשי כפוף  ו   היתר י קבלת  מפרט נערך לפנ   ון תכנ ה ת  נויים רק ע"י רשו
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 סיםתרי ותחלונ   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 וחב( ה/ ר)גוב 

ץ חומר )ע
ניום/  יאלומ

 אחר(   מתכת/

)ציר   תיחהסוג פ
  נגרר/   /("ככע

 אחר(

  תדכמות ומי
  הפתח

 רוחב(  )גובה/ 

עץ חומר )
מיניום/  לוא

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב(  בה/ )גו

  /חומר )עץ 
  אלומיניום/

 ( אחר  מתכת/
 חומר שלבים 

  סוג פתיחה)ציר/
רר/  .כ/נגכ.ע

 אחר( /חשמלי/כיס

 "ד  ממ
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
  לה(. )רגי ר צי 

 פתיחה חוץ 

1 

 גג ו ' מז אלומ

 ה  רגילציר 
 כ.ע.כ   או 
ות  הנחי  לפי

 "א הג

1 

   כ.ע.כנגרר   ' ומאל אלומ' 

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  ת/יםכנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגרר 

          לפי הנחיות הג"א.  לכיס. 
--- --- 

ה  חצר דרח
 לילכ

1 
 + עץ 

 אור  -צו /צוהר
 ה רגיל ציר

--- 

 --- מכני רור אוו 

--- 

--- --- --- 

85/210 --- --- 

  רחצה  דרח
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

75/210 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 .כ ע .ר כרגנ אלומ' מזוגג 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 נגרר כ.ע.כ  

 יילה ידנ ל גאו  
 160/110 160/110 85/210 חברה ה להחלטת

   תי דיר סן  ח מ 

 עץ/פח  1
  לפי החלטת

 החברה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 

 
 

   :Aדגם  -ים רחד 6: דירת 2-5G 1-5G גםבבניין מד

 יסיםתר ותונחל   תדלתו ---

 חדר 
ידת  כמות ומ

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

 )עץ  חומר
מיניום/  ולא

 אחר( ת/  מתכ

)ציר   סוג פתיחה
כע"כ(/ נגרר/  

 ר(אח

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

  דתומי כמות
  פתחה

 רוחב(  / )גובה

  /חומר )עץ 
ם/  יומינאלו

 אחר(   /מתכת
 חומר שלבים 

ר/  )ציהחיפת סוג
כ.ע.כ/נגרר/  

 י/אחר( למשחכיס/

 סה כני

1 

 לה ר רגי י צ בטחון דהפל

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 יחשמל  גלילה 
 דנייבוי יגכולל 

240/215 --- 240/215 

 מטבח 

--- 

--- ---  

1 

כ  . ע .כ  ררנג אלומ' מזוגג   

--- 

--- ---  --- 

--- 20/1101  --- 

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

85/210 120/110 120/110 

   דממ"
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 שינה

1 
  דה לפילפ

 א  ג"ה
 ( זהנגררת )הז

1 

 מזוגג ' ומלא

 לה  ציר רגי 
 ע.כ .או כ

  לפי הנחיות 
 הג"א 

1 

   כ.ע.כנגרר   ' אלומ אלומ' 

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  םגררת/י ים, הניס ורס   כנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף

          הג"א. הנחיות לפי  לכיס. 
--- --- 



 מותנה בהיתר בניה 
יו לשי כפוף  ו   היתר י קבלת  מפרט נערך לפנ   ון תכנ ה ת  נויים רק ע"י רשו
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 יסיםתר ותונחל   תדלתו ---

 חדר 
ידת  כמות ומ

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

 )עץ  חומר
מיניום/  ולא

 אחר( ת/  מתכ

)ציר   סוג פתיחה
כע"כ(/ נגרר/  

 ר(אח

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

  דתומי כמות
  פתחה

 רוחב(  / )גובה

  /חומר )עץ 
ם/  יומינאלו

 אחר(   /מתכת
 חומר שלבים 

ר/  )ציהחיפת סוג
כ.ע.כ/נגרר/  

 י/אחר( למשחכיס/

 3ה נישר חד

1 

 ה רגילציר  עץ

1 

 .ע.כ ר כנגר מזוגג ' ומלא

1 

 גלילה ידני ' ומאל מ' אלו 

85/210 120/110 120/110 

 4חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ילה ידנילג ומ' לא אלומ' 

85/210 120/110 120/110 

 5חדר שינה 

1 

 לה ר רגי י צ עץ

1 

 .ע.כ כנגרר   ג מזוג  מ' אלו 

1 

 ניה יד גליל אלומ'  ומ' לא

85/210 120/110 120/110 

רחצה   דרח
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ר רגילה י צ

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי  
   )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

85/210 50/110 --- 

חצה  ר דרח
 הורים

1 
 + עץ 

 אור  -צו /צוהר
 ציר רגילה 

1 

 וגג מז מ' אלו 
 נטוי  

   פ( )קי 

--- 

--- --- --- 

75/210 50/110 --- 

שירותי  
 אורחים

1 

 ציר רגילה  עץ 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

75/210 --- --- 

פסת  רמ
 שרות 

1  
 עץ 
 

 לה ציר רגי 

1 

 ציר רגילה  ומ' מזוגג אל

1 

 אלומ'  אלומ' 
 נגרר כ.ע.כ  

 ידניילה  ל גאו  
 100/115 100/115 85/210 רה ת החבלטלהח

 י  דירת סן  ח מ 

 עץ/פח  1
לפי החלטת  

 החברה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 

 
   :B דגם -חדרים  4: דירת 2-5G 1-5Gמדגם בבניין 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 ר חד
מידת  כמות ו

  חתפה
 )גובה/ רוחב(  

עץ ) רמחו
  /יוםאלומינ

 ( אחרת/  מתכ

  סוג פתיחה )ציר
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 ב( )גובה/ רוח

  /עץ ר )חומ
יום/  נאלומי

 תכת/ אחר( מ
 ם מר שלביוח

חה)ציר/  יתפסוג 
  /כ.ע.כ/נגרר 

 חר( ס/חשמלי/איכ

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  ה בטחוןפלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 ידני כולל גיבוי
240/215 --- 240/215 

 מטבח 

--- 

---  --- 

1 

   כ.ע.כ  ררגנ אלומ' מזוגג 

--- 

---  --- --- 

--- 120/110 --- 

נה  חדר שי
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

85/210 120/110 120/110 



 מותנה בהיתר בניה 
יו לשי כפוף  ו   היתר י קבלת  מפרט נערך לפנ   ון תכנ ה ת  נויים רק ע"י רשו
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 ר חד
מידת  כמות ו

  חתפה
 )גובה/ רוחב(  

עץ ) רמחו
  /יוםאלומינ

 ( אחרת/  מתכ

  סוג פתיחה )ציר
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 ב( )גובה/ רוח

  /עץ ר )חומ
יום/  נאלומי

 תכת/ אחר( מ
 ם מר שלביוח

חה)ציר/  יתפסוג 
  /כ.ע.כ/נגרר 

 חר( ס/חשמלי/איכ

 ממ"ד  
ש  שמ)מ

 דר  כח
 ( 2 נהשי

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
 זה( ת )הזררנג

1 

 מזוגג מ' ו לא

 גילה  ר  ציר
 כ.ע.כ   ו א

ות  י לפי הנח 
 הג"א 

1 

   כ.ע.כנגרר   אלומ'  מ' ו אל

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  ו שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/יםכנף אחת א 

          י הנחיות הג"א. פל  ס. לכי 
--- --- 

 3 שינה ר חד

1 

 ה לר רגי צי  ץע 

1 

 גרר כ.ע.כ נ מזוגג  אלומ' 

1 

 יידנ גלילה  ומ' אל אלומ' 

85/210 120/110 120/110 

רחצה   דרח
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 יר רגילה צ

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי  
 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

85/210 50/110 --- 

רחצה   דרח
 םריהו

1 
 + עץ 
 ר  או -ו צוהר/צ 

 ילה רגציר 

1 

 גג לומ' מזו א
 נטוי  
 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

75/210 50/110 --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 ציר רגילה  אלומ' מזוגג 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 נגרר כ.ע.כ  

 ילה ידניל גאו  
 100/115 100/115 85/210 להחלטת החברה 

 דירתי  מחסן  

 עץ/פח  1
לפי החלטת  

 ברההח
 רגילה  ציר

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 

 
 :ואחרות להטבל תערו ה 

ניגרר תפלת, רגילה+ משתיחה פ=  יפ()דרייקנטוי  סבפלת )נטוי(, = פתיחה משתקיפ פתיחה,  = סוגרגילה ציר= אלומיניום,  אלומ'  :יליםביאורי מ .א

מעלה,  ל כלפיס נגל= תריילה גל ,על כנף קבועה אנכית עהבתנואחת = כנף ינה גיליוט, יס( בקירכגומחה )נף ו/או לתוך על כ = כנף נגררתכ.ע.כ 

   .ו/או חשמלי )ידני( ת רצועהבאמצעו

 תות/כ הדלבדירה תתאים לסה" הכמות הכלליתובלבד ש בטבלה מחדרים  של אחד רתיאובכולות להופיע ים לשני חדרים י, משותפ תדלתות/חלונו  . ב

 בטבלה.  מצוינותחלונות ה

ומופעלים  ן( בעלת מערכת בריחים חבוייםלכניסה ראשית )ביטחו פלדה דלת מגן מהיה בהתאם למפורט להלן: ת -דירת המגורים ל סהכני הדלת  .ג

 ,(קופיתטלס)פנורמית/ הצצה עיניתפנימי נוסף,  סגר בטחון  :כמפורט להלןים ות רכיבלרב 5044מס' ת לתקן ישראלי התואמנון גלילי ידי מנג על

  1.25ניה מפלדה מגולוונת בעובי של משקוף ב .ומספר דירהדלת  ון, מעצורתחת מברשת סף  ,ו"רוזטות"ה נע ידית לינדר, ן ציירים, מגמערכות צ

 בחירת המוכר. מר וגוון לפיהכניסה תהיה בגדלת   ן:גמר וגווור. היו בצביעה בתנהדלת והמשקוף י  חות. כנף מ"מ לפ

 . 5044ול כמפורט בת"י הכ 2 נאי סביבהיצה בעלת דרגת עמידות בתפרעי נעילה כנגד אמצ היה בעלתדירה(, תבקיימת  )באם ה לגינה:יציא דלת

 חירת המוכר: יה אחד מאלה, לבלגינה יה "אמצעי נעילה כנגד פריצה" בדלת יציאה 

 ים.בניינ סורגים לפתחים ב – 1635ת"י ות תקיימת בו דרישתיחה שמ(.  סורג לפ1)

בתקנות התכנון  ל הדרישות המפורטות ים לכלילי העונ המוזז באמצעות מנגנון ג יחול עליון עם ברומנעת סובבת חבוי לדל ל תחתון(. מנעו2)

 (. 1 –)אמצעי  2.92והבניה, סימן ז' תקנה 

   2.92תקנה  'סימן ז תכנון והבניה,נות ה ישות המפורטות בתק לי העונה לדרידי מנגנון גלילים על בריחים המופע 4ל בטחון בעל (. מנעו3)

 (.  2 –עי )אמצ

                                 .גלילה חשמליס (. תרי4)
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 בדירה(,הקיים  י הרחצה )לפית השירות ולחדר, למרפסה לחדריםות הכניסדלת  ירת המגורים יהיו בהתאם למפורט להלן:דלתות הפנים בד .ד

ולא  ות חיצוניים עמידים למיםוחתהיה עשויה מל הדלתכנף לה. ציר רגי תובפתיח  על חלקיו 23' לי מסת בהתאם לתקן ישראדלתות לבודו תהיינה

זק,  חו –תיפקודי ערך בכל היבט  מילוי אחר שווה ורד ו/אומייקה(, מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסב)פור HPL  /CPLוגמת ים כדסופג

בהתאמה לסוג   נוצירים יותקות. לפח ס"מ 7בה למים בגו רי עמידה מחומר פולימיהי  תון של מסגרת הכנף חר. החלק התח סטיקה, קיים, אאקו

שות  ויעמדו בכל דרי  עמידים למיםיו יה דבקים צדדים לפחות. כנף הדלת לרבות לוחות וה  3-)קנט( מצופה ב –דלת כנף הוף. היקף הדלת והמשק 

נעול מ לתות תהיינה עםהד :ל וידיותמנעו  .שעוני מתואו בציפוי חיצייקה היה בצבע או בפורמי מר הדלתות:ג . , ככל שישנהישראליתהתקינה ה

ובגוון תואם בגמר עץ מרי או שות פולי, בעל הלב 23יהיה בהתאם לתקן ישראלי  דלת:משקוף השני הצדדים. תכת מוידיות מ פנוי"-סיבובי "תפוס

אור  -וצוהר/צו נוי"פ -"תפוס ובי דמויבנעול סייה, המקלחת, מהאמבטעמיד למים. בחדרי התקנתו יהיה . המשקוף לאחר י אטימהלת ויכלול פסלד

הציג וכר. על המוכר לשיבחר המדוגמאות שיציגו המוכר ו/או הספקים מגוון לבחירת הקונה מתוך  בהתאם: יהיה יםגוון דלתות הפננף הדלת. בכ

    היא בגוון לבן.אשר אחת מהן לבחירה לפחות, שונות  אפשרויות 3ה בפני הקונ

משני לוחות המורכבים , שות התקןי דרילפ טיחותירגיל/ב( Double Glazing)ל כפו זיגוג שקוף  עם לומיניוםא ת מסוג ו: חלונ()למעט ממ"דות חלונ .ה

ו תקן כיביהם יהיו בעלי תת ורהחלונו . (מ"מ 6 לפחות לויר שעם מרווח א, משני הצדדים ותלפחמ"מ  4 בעובי)זיגוג  זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם

ו על ידי מתקין  יחה ונעילה. החלונות יותקנ ני פת גנו ות, מנלגלים, ידיות מובנ ג צירים, ,EPDMגומי  טמיוג, אכללם: סרגלי זיגבוריים, וים מק ואביזר

ג אלומיניום יהיה חלון מסו :מ"דבמ ן . חלו נף על כנף ונגרר כיניום מזוגג ינה, מסוג אלומיהיה בעל ויטר : דר הדיורחלון ח מורשה מטעם היצרן.

   .ותהעדכני  פקוד העורף  אותלהור בהתאם, נגרר לדהפעם כנף  מזוגג

 .אחת רשת לכנף  הכנהכ במסילה נוסף  נתיב יותקן ההזזה ותל חלונבכ. אין :רשתות .ו

 יהיו בעלי תריסים.  ירה(קיים בתיאור הד לפי הל הכצה ומטבח )ירותים, חדר רחי אמבטיה, חדר שלמעט חדרפתחי הדירה,  :תריסים . ז

ל )ככ השלבים לאטימה מוגברת  י ביןגומ ל אטם יאוריתן מוקצף כולולאלומיניום במילוי פ פח ויים ו שלבי התריס עשי הזזה יה לה אובתריסי גלי 

מ'   2.50ב  ברוחר ובכל הפתחים דר הדיוכל הפתחים בחב. וראות היצרןלמידות הפתח וה יה בהתאםיה . עובי הפחשנדרש עפ"י הוראות היצרן(

 ידני. ה חשמלי ומנגנון פתיחון מנגנ בי תריס כנ"ל עםלילה עם שיס גלורכב ארגז תריומעלה 

החוץ   ר מכני עד לקירור מצויד במאוורצינ בוצעיובמטבחים ללא אוורור ישיר לאוויר החוץ, י שירות, בחדרים סניטריים בחדר - ץ יר החואוורור לאוו .ח

 סוי.רפפת כילרבות 

וג זיגלבים ביתכן פתחים המשו .וםיועץ האלומיני  ו/או כלהאדריון, עפ"י תכנון ו רופיל, גפה גםד .אלומיניוםעשויים  ת והתריסיםלונו מסגרות הח .ט

 . ו קירות מסךמחסום, ו/אוע המשמש כמעקה/קב

 (. ")"חלב ופה או עמומהשק  ,בטיחותיתת זכוכי תותקן ת(,יש חלונו )באם ושירותים רחצה י /בחדר . י 

בוי  ות כי ריש וד   חות הנחיות יועץ הבטי   פי או רפפות קבועות, ל / ו   בדלת   מכני ו/או סבכה   ר או אוורו ו/ ון  ה באמצעות חל ( יעש כל שנרכש מחסן כ )   ן אוורור המחס  . יא 

 . אש 

  ון/אש.בטחתות ן ויותקנו דלבקומת קרקע יתכבכניסה לדירות  הכבאות, לפי הנחיות רשותת בקומת היציאה מהבניין: דלת כניסה לדירה/ו  .יב

  .ערג קבו, אין לקבוע סומה(קוש את כלל הדיירים בלשמאמור )בחרום  קומתי ץוכפתח חילוכרז המ  בדירה לוןו/או ח ממ"דחלון ב -לוץ פתח חי  .יג

 .הפתיחה הפתיחה וכיוןיס, לרבות סוג ח, סוג החלון/תר ידות הפתיתכנו שינויים במ "פתח חילוץ"המוסמכות כ  בפתח שיוכרז ע"י הרשויות ,בנוסף 

 2 -הממ"ד גבוהים כ  וף סף הדלת וריצונית. חיצ ררת,נג/טומה, הנפתחתאלת פלדה ינה דלמרחב מוגן הדלת כניסה  :העורף יקודפלפי דרישות  .יד

גלים  י אוורור מעופתח זיגוג וכן לון אלומיניום +פתיחה. חכנפיים ל 2או שתיים, הנגררות לכיס ו/או  הדירה. חלון פלדה כנף אחת מפלס מעלס"מ 

תח  פוליד ע"ג הקיר  ,ף(פיקוד העור הנחיות  לפי)ויר סינון א מערכת תנ התק  רוק.ים לפלנצ'(, וניתנ ם בדיסקאות פלדה )פסומיח וטרים שונים,בק

הרי  הסינון, מתקן "י החברה עדגש שבאם סופק יו (.2010)תקנות הג"א מאי  ערכת לפי מידות היצרן.הפרעה מקומית. מידות המ רו צתיר ורוהאו

שהוסמכו לכך ע"י  יםות נוספת ע"י הגורמטימ ות ואבדיקת תקינחייב יהרוכש,  ע"יו רוקיפלכן ף, שרו ע"י פיקוד העוראוו  נבדקווהתקנתו   תקינתוש

 הביצוע בפועלוע בפועל יגבר המכר לבין הביצ או במפרטרה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר ו/מניעת ספק יודגש כי בכל מקל רף.העופיקוד 

 פיקוד העורף.  ת שלהנחיות מעודכנוהתואם 

אביזרים   צורך בהתקנתהעקב , "נטו"ם מבטאות מידות פתחין אינ ומשוערות בס"מ, יה בנות , הינן מיד3מס'  ות בטבלהמפורטהמידות ה – תמידו  . טו

  מסך קירותנות/חלונות/ויטרי /י דלתותשל מלבנ ,יהםם היקפיים למינפרופילישקופים ומ ות וכןכגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמוי ים משלימ

   .והבניהבתקנות התכנון רש נדכלפתחים אלו  שטח,/דותממית לא יפח יםהמתקבל ל הפתחיםה גודבכל מקר .ין()לפי הענ
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 ה זו.חר טבלראה גם הערות לא - וכלים סניטרים בדירה מתקני תברואה – 4טבלה מס'  3.6

 כר.ות המפי המוצג בתוכנילו  פרק א' 4יף ור הדירה בסעפועל בדירה לפי תיאב ציונלים. הקייםרים אופים/חללים/אזו ה כוללת של חדרלהלן רשימ

 

 מיתקן                                    
 ום מיק

 מטבח 
 רותי אורחים ש

 פרד( )בית שימוש נ
 חדר רחצה 
 )מקלחת(

 רחצה כלליחדר 
 )אמבטיה( 

מרפסת 
 שרות

 אחר

   כיור מטבח
 כפולה( /דדת)בו 

מידות  
 )בס"מ(

ס"מ או  40/60
 ס"מ  80/46

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

 --- --- --- --- --- א'  סוג 

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

 ה כיור רחצ

מידות  
 ס"מ(ב)

 --- --- רון משולב בא משולב בארון  --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  3.3.3ראה סעיף  --- --- סוג 

 --- --- אין אין --- --- זיכוי ₪  

 ידיים  לנטילת כיור
 '( ג) '(א)

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- --- --- )א(  הראה הער ---

 --- --- --- --- א'  --- וג ס

 --- --- --- --- אין --- זיכוי ₪  

וארגז  אסלה
 ב'( )שטיפה

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- (ב) ראה הערה (בראה הערה ) ראה הערה )ב( ---

 --- --- א'  א'  א'  --- סוג 

 --- --- אין  אין  ין א ---   זיכוי ₪

 אמבט/ 

 )ב'( לחתמק

  תמידו 
 )בס"מ(

--- --- 
 מקלחת

 (בה הערה )רא
 אמבטיה 

 (ב)אה הערה ר
--- --- 

 --- --- סוג 
 ריצוף משופע 

 )מקלחת(
בטיה  אמא' )

 ( אקרילית
--- --- 

 --- --- אין --- --- --- זיכוי ₪  

וללה למים קרים  ס
 כיור,ם לחמי /

 )ג() ד( מהמשטח

 --- --- (גה )רראה הע (גה )ראה הער ערה )ג(ה הרא  (גערה )ראה ה  דגם

 --- --- א'  א'  ' א א'  סוג 

 --- --- ראה נספח ג' ראה נספח ג' ח ג'פראה נס ג'ראה נספח  יכוי ₪  ז

סוללה לאמבטיה 
 )ה( למים קרים וחמים

 --- --- (גהערה )ראה  --- --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- --- סוג 

 --- --- ראה נספח ג' --- --- --- י ₪  זיכו 

ה למקלחת למים  לסול
 )ה( ים וחמיםקר

 --- --- --- (גה הערה )רא --- --- דגם

 --- --- --- א'  --- --- ג ו ס

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

 מטבח 
 רותי אורחים ש

 פרד( )בית שימוש נ
 חדר רחצה 
 )מקלחת(

 רחצה כלליחדר 
 )אמבטיה( 

מרפסת 
 שרות

 אחר

כביסה  כונתמל )קרים( חיבור מים
 )ז(מלוהזנת חש  קוזלני חיבור 

 --- יש  --- --- --- ---

  רווללש דופן חיצוניתב 4פתח "
, )ז(מייבש כביסהמ  יםדפליטת א

גנה  ה תריסהזנת חשמל, ל כול
 . ולת סגירהומשק

 --- יש  --- --- --- ---

לחיבור  ניקוז, חיבור למים ו הכנה 
 )ח( מדיח כלים

ההכנה משולבת בניקוז כיור  )
 .(טבחהמ

 --- --- --- --- --- יש 

 --- --- --- --- --- ן אי יל( נ)ברז  ' מים למקררנק

 --- --- --- --- --- 1 )הכנה(  )י(גז לבישולנקודת 

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( ()ימים וםימ נקודת גז לח

 

 : תואחרו  טבלהל ערותה

 הרכישה(. הסכםבטבלה, או במסמך אחר שצורף ל  צוין בפועל רק באם )הקיים 

ללו  בכעל כל חלקיו ו 1205י, ת"י לית ולתקן הישראלאלתקינה הישר להוראות כל דין,אם ויותקנו בהתייבנו   ה והכלים הסנטרייםני התברואמתק הערה:

אם להנחיות  ובהת 1205לת"י  5ת התקנה לקבועות שרברבות ונספחיהן, למעט חלק מידו  –נספח א'  3למידע כדוגמת חלק  ם ונספחיםים מומלצינספח

 להלן:  טותהמפור

: רת הקונהחי. המוכר יציג לבה(נה תחתונ שניתן שיהיה בהתק יור חרס כפול)למעט כ ה שטוחהתקנערת מטבח בהותקן קת: במטבח מטבח י /ורכי  (א)

כיור   .נירוסטה רץ/סילי קוו : חרס/לבחירת הקונה. חומר הקערה ס"מ 80/46 מידותב כפולהקערה ס"מ או  40/60במידות  תבודדמטבח קערת  -

במידות . חרס :(ת משהב"שבאם נדרש בהנחיו ) נטילת ידיים כיור ע"י החברה.חר רן/ספק, שיבפי היצלבמידות   ינטגרלי(:אשולחני )צה רח

 . ס"מ 25/40

  מיכל ונחת. או מ(. לבחירת המוכר באם האסלה תהיה תלויה בלוק-מונו ) חה צמודמזוגג עם מיכל הד ירותים תהיה מחרסשאסלת : ות/אסלה )ב(  

ותיה, חלקיה בכל מיד מיכל ההדחה תעמוד האסלה לרבות .ליטר( 6וכה של ואר ליטר  3של  ה קצרהחבעל קיבולת הדתי )דו כמו רסח :הדחה

גובה הפנים העליונים של  .דרישות התקן הישראלי הרלבנטיהעומד ב בעל צירי נירוסטה  ,כבד :להסאה מושב .1385ת"י  בדרישות יהורכיב

ת דגמים של אסלו  3ת ות הקונה לפחוכר להציג לבחירל המע דגם:ה(. מ בהתאמס" 38,40ס"מ ) 1של כסימלית ה מייס"מ בסט 39: היהלה י האס

 ככל שישנה. , וצרת הארץאחת מהן תלפחות  ת,ת בדרישות המפורטוהעומדו

הכול בהתאם  יציבותה,חת להבט חיזוק היקפיעלת מ"מ הומוגני, ב 3.5האמבטיה תהיה מחומר אקרילי בעובי  ס"מ.  70/170במידות  אמבטיה:

 ין. לכל ד 

ו טחס"מ וש 80יה לפחות יותר תהב  . מידתו הקצרהדין כל וראותבה הנדרש פי על ותדמהמי יפחת אל המקלחתתא של  רצפהה שטח לחת:מק

או  , תיחום רוגמקלחת יש לבצע דיפת ה. בהיקף רצהמשטח לניקוז שיפועים עם 2272 י"ת בדרישותעמוד מ"ר. גמר הרצפה י 0.72-לא יפחת מ

 .ח משופע במקלחת(למשטית כחלופה קנת אגנ)לא תותר הת  סף.

 רים בעזרת ידית אחת( )ויסות מים חמים/ק ן קרמי דו כמותינור בעל מנגרבל /מיקסדגם מע ל,ו בציפוי כרום ניקיהי חמיםו  וללות למים קריםסכל ה  (ג)

 .ארץ ית בנה הרלוונטות התקים העומדים בכל דרישלמים חמי ותסדר 3הקונה מתוך ירת על המוכר להציג לבחויכללו "חסכמים". 

הכיור. ברז המטבח יהיה מסוג ו העבודה א  ישור משטחמו על מוקפרח והם ימ -ם מיקסים מדגמייותקנו ברז המטבח רהרחצה ובכיובכיורי  -

   ס"מ. 15 ס"מ עומק 15גובה  :צה תהיינהרחר כיוס"מ. מידות ברז  25ס"מ, גובה  20לף במידות להלן. עומק ברז נש

 . ם ניקל, בציפוי כרומיקסר מערבל דגם:  :(הנחיות משהב"שרש בבאם נד) יםילת ידיברז נט -

 כולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט ,מיקס מהקיר ,דרך( 3דרך )אינטרפוץ  רב - וקרים למים חמיםסוללה  קןתות מקלחת:ה בתא -

  בקוטר לחתקס"מ וראש מ 30מהקיר באורך  זרוערת הדייר, לפי בחילחילופין ואו זלף. לפחות ומ"מ  ס 60אנכי באורך  ובילהחלקה טלסקופי ומ

   מ"מ. 15
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וכן צינור שרשורי, מתלה מתכוונן מוט   הכוללת יציאה תחתית למילוי האמבטיה, יקס מהקירוקרים, מ ים חמיםלמסוללה  תותקן טיה:באמב -

 .ות ומזלף לפחס"מ   60כי באורך ל אנהחלקה טלסקופי ומובי

 . )ככל שידרש( לינ  יברזווב, : חיבור לביוללתכ להי שטיפת אסארגז/ו  כיוריםהתקנת  (ד)

 .: לבןקבועותגוון ה (ה)

 ניתחיצו בדופן   4פתח ": הזנת חשמל, הכנה למייבש כביסה הזנת חשמל.  נקודת מים )קרים(, חיבור לניקוז, :לתכביסה כול ר למכונת נת חיבו הכ (ו)

 .ירה ומשקולת סגס הגנה , כולל תריכביסההש מייבמ יםאד  פליטת לשרוול

 המטבח.ת ביוב, ולסיפון קערלחיבור לברז והכנה כוללת:  במטבחכלים  למדיח הכנה (ז)

 לא אביזרי קצה.ם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד לבא: לנק' גזהכנה  (ח)

 .רים בלבדים קמ אסלות. בת ידייםור רחצה וכיור נטיללרבות כים, כל הכלים הסנטריישה ל)כללי(. יע חיבורי מים קרים וחמים:)ט(    

 רשת העירונית. סופקת מהמים בטמפרטורה המ יקר: ים קריםמ (י)

 ל מישור משטח העבודה או הכיור.  = קרי ברז הממוקם ע פרח קבוע. רוולש נשלף מתוךראש ברז הנשלף =  ( יא)

  ית אחת. יד רים /חמים, בעזרתם לק)מיקסר( = ויסות מי מערבל

 ניהם. ז ו/או ש לחת ו/או לפיית ברקרים, לראש מ, של מים חמים/ק ציאהקת כניסה/י( = חלו)אונטרפוץ דרך-רב

 

 , ברצפה,הבניין( משותפים לכללו)בחלקם יתכן ולטני ביוב צנרת ופתחי ביקורת לק: אחר כל צורךל ים בדירה, לציה נוספ י אינסטזראבי    3.6.1

 (.  י דרישות כיבוי אש"וכמות, עפ ם)מיקו זי כיבוי,ן מתיתכטלציה. האינס סות עפ"י החלטת מהנדיקום וכמבמ ,או בסמוך לתקרה ירותבק

 בין   להעברת גז וכבלי פיקודוצנרת  צלמפוו/או  יני מרכזי. ניקוז למזגן מיההאינסטלצ לטת מהנדסלפי הח ,םמיקוב למחלקי מים ארון

 אחר,   ובמסדרון ו/א שרות ו/או רפסת במ ,מפוצלו/או  מרכזי מינילמזגן  מיועדם . מיקוידמאי להמיועד המיקום  , עדהמיקום המיועד למעבה

בידוד קולטני ביוב בכפוף לת"י   .עליון ו/או במסתור כביסה גגב למעבה ועדמימיקום  .וקצר לכל חלקי הדירההמאפשר פיזור אוויר יעיל 

 והנחיות יועץ האקוסטיקה. 4חלק  1004

 

 הערה:

"  ים או קורותעמוד"דמוי ת טטי ויצרו בליטו יסוי מבודד ואסכ תהתקנידרשו(, יתכן ויחייבו ככל ש), בוי יוב/מתזי כי ב/מים רך במעבר צנרתהצו 

סומנו ומאילוצי תכנון יותקנו  , או שכרבתכנית המ לא בהכרח יסומנו בסמוך לקירות ורצפה, שו/או  רהקירות ותק בסמוך ל ,ספסלים"או "

 תוכנית.במיקום שונה מה

  פתחי ביקורת, ולכן  יתכן וידרשו   ן הבניי ם לגובה קולטנים העוברי ב ה טלצי הת"י, והנחיות מהנדס האינס י לפקחת בחשבון כי ל יש ,בנוסף

 תחזוקה.  גישה לצרכי  ם ויש לאפשרי ביקורת אלו, אין לחסום אותתחביצוע פ שיידרבהם  בדירות

 

מערכת  שהרנד . הוראות כל דיןת אשר נקבעו בויש ותהיה עפ"י הדר תלאריסו צעות מערכתבאמהספקת מים חמים לדירות  :מיםחימום    3.6.2

   . 579תקן ישראלי  לדרישות התאם, התקנתה תהיה בסולארית

לתכנן   מאפשרהמן )טיימר( הכולל מפסק ם עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זחימו הכוללמכל אגירה )דוד(  קןדירה יות לכל     3.6.2.1

 . שבת"( ון)"שע זמני ההפעלה מראש את

 ת חשמל  ובאמצעם , יעשה חימום המיתמערכת סולארי באמצעות ם חמים א ניתן לספק מיל ןל דילדירות שלהם לפי הוראות כ   3.6.2.2

 .זמן לחימום המים )טיימר( צבהתקן קוו 

 ניהם. וראות כל דין או מהמפורט להלן לפי המחמיר מבנפח מיכל האגירה לא יפחת מה  3.6.2.3

 ;ליטרים 150 - חדרים 4,5,6ות בדיר ליטרים, 120 -ריםחד 3 תובדיר : תבקיבול חמים יםאגירה )דוד( למ ל כי מ 3.6.2.4

   ג המבנה.ון שירות במבואה הקומתית ו/או על גוגמת חלל תליית הכביסה / בארכדאך נגיש  ום מוסתרקבמ :דודמיקום ה 3.6.2.5

 

 ילת ידיים. ר נטכיוחת. בטיה, מקלאמ חצה,: קערות מטבח ורכליםחיבור מים חמים ל 3.6.3          

 .(ברז אחד לדירה – וביציאה לחצרשמש   ביציאה למרפסת) .יש :""דלי  זבר   3.6.4

 )מיקום לפי החלטת החברה(.יש  :רהי ד נה מים להכנה למו  3.6.5

 . סטי: פלשפכיםפלסטי,  :לוחין , דPPR, S.Pלדה מגולוונת, פקסגול, פ :מים חמים וקרים :חומר הצינורות 3.6.6
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   .שי :במטבחהגז  תה ממקור הגז ועד נקודבדירנרת גז צ 3.6.7

 : יש. כנה למונה גז לדירהה 3.6.8

 

בעלי  את כל שז מרכזית שנועדו לשמכת גנרת של מערם או צ קני, מית1969 -מקרקעין, תשכ"ט ה )ב( לחוק ה59ם לס' את כי בהתאמובהר בז

 . תף שוהמ וו חלק מהרכושירוק, יהאו וסת הניתנים לפמיכל, מונה  למעט דירות או חלקם,ה

 
 (טבלה זו )ראה הערות לאחר  מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7

 
 ג' ודות טלפון, ראה נספחקית תקע ונת מאור, ב יכוי לנקודו מחיר ז

 

 פרק א'   4יף ור הדירה בסעפי תיאבפועל בדירה ל . הקייםונליםיים/חללים/אזורים אופצ חדר כוללת של ן רשימהלהל 

 תוכניות המכר. המוצג ב ולפי

 

 .  רהיהוט של הדהעמדת הריתאם לתכנון פחות בהתאם לטבלה המפורטת להלן ובה ום וכמות מתקני החשמל והתקשורת יהיו ליקמ

 

 מיקום 
 נקודת מאור 

 ,תקרה /ירק
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 מעגל

 ר משותףמאו 

 תקע  בית
כוח במעגל  

     משותף

 תקע  בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .ן לפו נק' ט

 נקודות  3 כ"סה

 הערות /אחר

 לדירה  כניסה
 ואה מב או 

1 1 - - - 

 + לחצןפעמון  -
 אינטרקום  -

  חדר לורה מפסק תא -
 . מדרגות 

כולל   ילוח חשמל דירת -
 סגירה )ניתן שיהיה בסמיכות 

 ה או למבואה( לכניס 
   /ארון תקשורת  -

בית  כולל  , ניה/טלוויזיהטלפו 
 תוכותקע ב

 דיור  חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 1 

תוספת    -מלי ס חשתרי תוכנן  
עלת  מל להפנקודת חש

  גם  שם)תריס זה נר  יס התר
המשך  ב במרפסת שמש 

 ה(הטבל

 ור זדפרו 

 
1 

1 - - - 

מ'   3אורך מעל ב בפרוזדור 
ת  או בפרוזדור הכולל פניי 

נקודות מאור לפחות    2"ר", 
 ף. + מחלי 

 1 מטבח 

 
 
 
2 

  גנה)בדרגת ה
44IP ) 

4 
בדרגת הגנה  )

44IP ים  ולק ( מח
שני מעגלים  ל
ים מהלוח  מוזנ ה

  נדירתי ע"י 
  2.5ם מוליכי 

 מ"ר בצנרת מ

4 
ל נפרד,  א במעגכ"

 : עבור
ר  ור, מקרמדיח, תנ 

פאזי עבור    תלת 1+
,  חשמליותם  כיריי 

  2.5עשוי מוליכים 
 ממ"ר בצנרת 

- 

מיקום בתי התקע יהיה מעל  
עבודה ככול  משטח ה

נון  לתכ האפשר ובהתאם 
בור  בתי התקע ע  .המטבח

יות ועבור  חשמל ים  כירי
ימוקמו מתחת  דיח  המ

 בודה. ע למשטח ה

 ורים הנה שי  חדר
1 

)כולל מפסק  
 (  הלמנור  חליףמ

4 
ד  יים לי שנ )

 מיטה( ה
- 1 1 - 

 - - - - - 1 פינת ארונות

 ממ"ד
לפי  מנורה 

הנחיות פיקוד  
 העורף

 י תקנות פקע"ר לפ 1 1 - 3

 ה  חדר/י שינ
 
1 3 - 1 1 - 
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 מיקום 
 נקודת מאור 

 ,תקרה /ירק
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 מעגל

 ר משותףמאו 

 תקע  בית
כוח במעגל  

     משותף

 תקע  בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .ן לפו נק' ט

 נקודות  3 כ"סה

 הערות /אחר

 רחצה  י /דרח
או   )אמבטיה

 (לחתמק

1 
  מוגנתמנורה )

 מים(

1 
הגנה   רגתד)ב

44IP ) 
- 

1 
  לתנורבית תקע  )

 ( חימום
- 

  וםחימ בית תקע לתנור  -
י  ק דו קוטבעם מפס  תגימו 

עם מנורת סימון מחוץ לחדר  
 הרחצה.

ימותג עם   –ד חשמלי דו  -
עם נורת  מפסק גו קוטבי 

חוץ  מ –קוצב זמן ו סימון
   רחצהלחדר ה

    -ור מכני + מפסקרוו א -
 דרש כן שניהי 

 אורחים  שירותי 
שימוש  )בית

 נפרד(

1 - - - - 
 ר חלון, בהעד

וורור מכני +  נק' א הכנה ל 
 שנידרש. ן  היכ  - פסקמ

 ת רו מרפסת ש
1 

  מנורה מוגנת)
 מים(

- - 

2 
  44IPנה בדרגת הג 

למכונת כביסה  
 ולמייבש 

- - 

 שמש  מרפסת

1 
  תמנורה מוגנ )
  מעל דלת יםמ

היציאה  
 (פסתלמר

1 
הגנה  ) בדרגת 

44IP ) 
- - - 

  + מפסק  תריס חשמלי +
 מנגנון פתיחה ידני. 

 
  ה ליותר ת הצמודבמרפס 

  ת אחת של הדירהמחזי 
ובית   דת מאור קו תקנו נ יו 

 אמור בכל חזית. כ תקע 
עלה שטחה של המרפסת  

מ"ר בכל אחת   15 על
בה   , תותקן מהחזיתות, 

  חלקנקודת מאור נוספת לכל  
גמא  מ"ר )לדו  15העולה על 

ת  ה בחזי במרפסת ששטח
ת  נקודו  2"ר יידרשו מ 16

 מוגנות מים וכו'(.  מאור
ה  אור יהי ודות המ יקום נקמ

ור  אם לתכנון שייצ בהת
אורה בכל  פיזור תל  אפשרות
 קי המרפסת. חל

 גינה  
 דירתית

1 
)מנורה מוגנת  
מים מעל דלת  
 היציאה לגינה( 

1 
) בדרגת הגנה  

44IP ) 
- - - 

  נה הצמודה ליותר מחזיתבגי 
ותקנו  אחת של הדירה י 

נקודת מאור ובית תקע  
 חזית.   כאמור בכל
 

בגבול השטח המרוצף יש  
 לבצע הכנה )כבל וצינור( 

 ה. ורת גינאת עבור קו 
 

תתבצע ע"י קו נפרד   ההזנה
 ללוח הדירתי

 מחסן
 ( שהוצמד)ככל 

1 1 - - - 

במקרים בהם לא לכל  
דו מחסנים  הדירות הוצמ

ה תהייה מהמתקן  האספק
באחריות יועץ   המשותף.

החשמל להציג  
ת לחיוב  ונו פתר פתרון/ 

צריכה  ל פי הרים ע הדיי 
ובלבד    היחסית או אחרת

על  יענה המוצע  שהפתרון
,  החשמל  משקישות חוק דר

חרות  א  חוק החשמל ותקנות
על פי דין המתייחסות לסוג  

 מתקנים זה של 

 מסתור
 כביסה 

 )באם קיים(

- - - 
1 
 נה למזגן( )פקט הכ

- - 
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  לטבלה ואחרותהערות 

 רה.  דיה של ריהוטהעמדת הלתכנון ובהתאם ם לטבלה המפורטת להלן בהתא לפחותהתקשורת יהיו ל ושממיקום וכמות מתקני הח

ממ"ר,  2.5ים במוליכ (, עשויבתי תקעע נוסף )לכל היותר שני ת תקר מבימחובר ללא יותע התקהינו בית עגל משותף" =  במית תקע כח ב" (א)

 אמפר עם אופיין מכשירים.  16ות מע"ז וח החשמל הדירתי/קומתי באמצעבלטר מתאים. ההגנה צנרת בקו מושחלים ב

ם בצנרת בקוטר מתאים. שחליר, מוממ" 2.5ליכים במוי ללוח הדירתי/קומתי, עשות חובר ישירומית תקע ההינו בנפרד" =  תקע כח במעגל"בית  (ב)

 ירים.  פיין מכשאמפר בעל או 16 "זות מעל באמצעוח החשמהגנה בלה

לחדר  מון מחוץטבי עם מנורת סי מפסיק דו קו ממ"ר בתוספת 2.5רד, עשוי במוליכים ממעגל נפבית תקע =   ור חימום באמבטיהתנלבית תקע  (ג)

 בסמוך לכניסה.  יההאמבט

מושחלים  ממ"ר,  1.5כים תקע, עשוי במוליי ר ובתדות מאונקו –ב ר, מעורלמעגל מאות תקע המחובר ו ביהינ : מאור משותףגל במעע בית תק  (ד)

   . . אמפר 10גנה בלוח באמצעות מע"ז הההטיח. , בהתקנה תחת רת בקוטר מתאיםצנב

סכנת  ום בו קיימת רטיבות, אול מקשת בכוהיא נדר 44IPות ימ ת  בגין אביזר בדרגת אטספהינה תום: י מוגנת מ תקע בגין אטימה תוספת לבית (ה)

 ישירות.  א או ל ישירות תזת מיםה

 – ה, נקודת תקשורתנקודת טלפוני תקנות, מגיעה קומפלט לחדר וכוללת  ית על פיכוללות כבילה ייעוד נקודות,  3  תקשורת וטלפון = טלויזיה נקודת (ו)

דין. אין זה  כלל פי כנדרש ע. הכול י כבליםשידור ות לחיבור לקליטת אפשרור, וורי חובה, כאמשיד ת חיבור לקליט –טלוויזיה ת שבים, נקודחבין מ

   מו בריכוז אחד.  ייקודות/מוצאים יסתהכרח שהנמה

  וי)אביזר דמ בתקרה, בלדח דלהפעלה, פנ קוללת מפסהכל/ ארמטורה(, אהי -וכיסוי )ללא נורה ה לתאורה על תקרה או קירנקוד  = רנקודת מאו  (ז)

   , בית נורה ונורה. ה(לתקריבור נוס להסתרת הח קו

וטר מתאים, בהתקנה צינור בקממ"ר ב 2.5התקנתו, מוליכים  וםרתי ועד לדוד במקחשמל הדי ישיר מלוח ה שמלח ול קותכל =י וד חשמל נקודת ד (ח)

 . לעילאמור לל קוצב זמן ככו ן,דו קוטבי עם מנורת סימוק מעמד, מפסי הד הדוד ו מידה חיצונית ליסיק בטחון לעסמויה, לרבות מפ

 

  .יש :ת מאורו וד נק :הבכל קומ :ומתיתמבואה קחדר מדרגות/  3.7.1 

ם אין  )באאו חדר המדרגות  קומתית במבואה דלקת אורצן מתוך הדירה להלח יש.  :אורת לחצני הדלק יש. :ופי מאורג

   ת.ילה קבועה בחדר/י מדרגול ש, לתאורתי  :()משותףשעון שבת  יש. :מבואה(

  .קודת ההכנה בקירנ ת ועדז תקשור ה מריכווט משיכהתקשורת תכלול צינור וחודת נק :ץ טלפון חו  3.7.2

 .זמזם :צליל .ןלחצ :סוג :פעמון  3.7.3

 , לפי דרישות הת"י. סטנדרט  :סוג :דלקה/שקעאביזרי ה 3.7.4

  )כולל שקע רגיל(,רתי די רת ולוח תקשו  (ידבעתה לפחות לצורך הרחב דוליםמו 6-פנוי ל םשארת מקו)כולל הדירתי  ללוח חשמ 3.7.5

   .אין י:רתשעון שבת די יש.   :סקי פחתמפ החשמל. מהנדסן  תכנו לפי :וםמיק .יש :הדירהבתוך 

  כולל קוצב זמן. יש. :חשמלי שמש/ מים, דודנקודת חשמל ל 3.7.6

 אמפר.  3×  25פאזי: : תלת בור דירתי גודל חי  3.7.7

ניסה  הכבדלת נטרקום ערכת אי ונית למון, ותשתית פנימית וחיצפעמ כוללתכת אינטרקום המער. : ישמערכת אינטרקום 3.7.8

, וכן פומית שמע/דיבור באחד מחדרי סה לדירהדת האינטרקום במבואה או בכניקויש למקם את נ :וםמיק  יין.הראשית לבנ 

 ה. המגורים בדיר

 ן. : איסגור )נפרדת( גלנוספת במע הטלוויזי  מערכת 3.7.9 

  ןילבניאנטנת צלחת מרכזית ן לופי לחי וציתער רבוויזיה ליטת טללקבלים לחיבור לכ בלבד הכנה :וויזיהטל י שידורהכנה לקליטת  3.7.10 

 . TV-חובה ללקליטת שידורי  בניניםאו למספר 

 :ים אחריםמיתקנ   3.7.11 

 רות, יש  שי ר חוץ לרבות במטבחים הפונים למרפסתאוורור ישיר לקי ללא ם ובמטבחיםיטרייסנם י שירות, בחדריבחדר   -        

   כיסוי.פת רפד במאוורר מכני לקיר חוץ, לרבות ן צינור מצוי להתקי           

   יתת החשמל הישראלאזי ולרשתאים לחיבור תלת פרכת ת עית. המל הדירת כת החשממערכת לניטור ולבקרה של צרי  -       

 המשתנים. נת תעריפי החשמל זהר ותאפש          

 ר רם עבוי זשנ )שלושה חיי רכיב המודד זרם חשמליר מתבססת כל דה בלוח החשמל הדירתית אשמדייחידת  : המערכת תכלול     
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 תם  יג אומצ ו ם בצורה מקומיתת הנתוניוטי המקבל ומעבד אי אלחלדיגיט וטי, צגדור אלח, יחידת תקשורת לשילת פאזי(ח תלו    

 מהרצפה.   מ' 1.5בגובה במקום נגיש ו / במבואת הכניסה, הכניסהלת הצג יותקן בפנים הדירה בסמוך לד ה.בצורה ברורעברית שפה הב    

 ת.  הכספי עלותם ואת "ש()בקוט תוהמצטבר השוטפת יכת האנרגיהצר את נתוני לפחות יג יצהצג     

"י  ן עבע ע"י המשרד שבדירות האמורות הותקמערכת זן ככל שנקתקין החובה לה טל אתלבת כון שמורה הזכונוי והשילמשרד הבי    

מדוד מרחוק את צריכת ל לחות המסוגל הלקול ששממונה לשליטה מרחוק בצריכת הח –" . )"מונה חכםחברת חשמל "מונה חכם" 

לו  או אפליקציה( אי מחשב ליין )דרךם אונתירו ספק ללקוחות שידירה, ולברמת הבניין או ה תקלותבלטפל  ע נתון,בכל רג  החשמל 

 נתון.  רגעמכשירים צורכים אצלם חשמל בכל   

 . 3.5 טבלת פתחים סעיף ם בראה ג דניתיחה ין פנולרבות מנג, ים/חשמל להפעלת התריסכולל נקודת  חשמלי ים/תריס -  

 

 :, בדירהחימום ירור /מתקני ק       . 4 

  ן.אי  :י כז מר דירתי מיני  וג אווירמיז 4.1 

  :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית תאח מרכזית מיני תלמערכ הכנה  

  כת נפרדת בכל מערת כאמור, מרכזי ינימ דופלקס תבוצע הכנה למערכת מיזוג כדוגמת דירת הכוללות שתי קומות בדירות)  

   ה(. בדיר תנפרדו   מערכות נה לשתיהכ –קומה   

 ;רההדי חלקי לכל וקצר יעיל אוויר יזורפ המאפשר אחר קוםו במיא  המסדרון תקרת תתילתח בצמוד איידלמ תוכנןמ מיקום .1 

    המיקום  בין או הקירות הרצפה ויבמיל  ונעה בקיר נסתוכמ חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "הצמ"ת לרבו  ותהנדרש  התשתיות ביצוע .2 

 מ"מ שקוע בקיר 32יד יהיה בצינור המאי ניקוז,  2.5* 3ד פרנ מעגל כוח שקע ,למעבה המתוכנן המיקום עדו יידאלמ  נןהמתוכ     

  כתמערה להתקנת עד ,בסג חלוב כיסוי באמצעות הסתרה יכלולייד למא "צמה"ה אמוצ .הכביסה לניקוז מסתור או רצפה למחסום     

 י.אם במהלך אופק  נכי וביןה, בין אם במהלך אאורכ לתרת לכהיה מוסהצנרת תבכל חלופה  . בפועל     

 עם   ל שקועה בקירוסיומת בקופסת חשמ מסדרוןר הקי על התרמוסטט למיקום עד המאייד םממיקו קיר לפיקוד ריק שרוול קנתהת  3.

 מכסה.      

 .ויראו  מיזוג מהנדס ידי על ערכתהמ לתכנון אםבהת יהיה  ותההכנ מיקום  .4

 או בחלקי הדירה   בתוך מרפסת השרותמעבה למקם את האין  כי ר יובה .המעבים / המעבה םלמיקו ומוסתר וצנעמאך  יחיצונ מיקום . 5

 האחרים.     

ת ה באמצעות מערכת מיני מרכזילקיזוג לכל חפשר מימא נונדס מיזוג האוויר תכנון הדירה איפי קביעת מה ככל שעל .: איןמזגן מפוצל  4.2

ת חשמל, צנרת  נדרשות לרבות צנר יות ה ת כל התשתלול אתכש תרת חלקי הדירהצל/ים לי כנה למזגן/נים מפווסף הנבוצע באמור, תאחת כ

 מים.   ניקוזגז וצנרת 

(.  יםגנים עיליים )מפוצלמז  להתקנת נהוז כהכניקת תבוצע גם צנר, השירותים והמטבח( בחדרי הרחצה כל אחד מחדרי הדירה )למעטב 

תכנון מהנדס  ור, הכול בהתאם לת לכי סיפון מתחפין ללוחיסום הרצפה או לעד מח יהי הרצפה ומוצאה יה במילוובקיר  ז תוסתרת הניקוצנר

 ר עם פקק.י מתאים וסגו נרת יוסתר עם אביזר חרושתהצ  האינסטלציה. מקום מוצא

לרבות ,  5חלק  994שראלי לתן יו העורף פיקוד  ומפרטי ן עילי/מפוצל בהתאם להנחיותמזגת להתקנת ה הכנוצענבות למרחב המוגן הדירתי  

ב  ר ניקוז היחידה כלפי המרחאפשמוצא היחידה כלפי חוץ וברז שני המ ניים, ברז לסגירתמה תק ביזרי אטייל, אלעט רת ניקוז כמפורצנ

 המוגן. 

רף, המשלבת ד העו ו"י פיקאושרת עומ 5לק ח 994ה לדרישות תקן ישראלי עונולארית, הכת מוד מערן ילופין ולבחירת המוכר ניתן להתקילח 

 . ות להתקנהכהכנ יםושכל הרכיבים הדראחד את  במכלול

ג אוויר לרבות הנמכת ן מערכת מיזו בדירה, והרוכש ירצה להתקים( ערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרינקלרי : ככל שקיימת מרההע*

 זו.  ת תקרה( להנמכהמתז/יםת גובה הספרינקלרים )ראש/י ם אוכש להתאי ויב הרמח (,תקרה )מסתור

 

  .אין :ן בבניית זי זון ממערכת מרכירתי הני מיזוג אויר ד  4.3

   .אין :חימום הדירהחימום מים ו  למים, בעלת אפשרות להפרדת ים ת על ידי תנור גז דירתי עם רדיאטור מערכת הסקה הפועל  4.4

 קע מוגן.ללת שומום הכנור חינקודה לת דרי המקלחת ואמבטיה תבוצעבח. : איןחשמלפועל ב ם המו חי תנור   4.5

 : אין. חשמלייםבקטורים קונ  4.7
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 .: איןמ"רקק"ל/ 120-80, תי רצפת חימום תת מערכ  4.8

 .: איןמיתקנים אחרים  4.9

 

 : מחסן ות בדירה, בחסידורי כיבוי אש ובטי* .5

 .: יש(ם נרכש)בא סן במח באות.דרש ע"י רשות הכישיככל : הדירב :קלרים()ספרינית ומטמערכת כיבוי אש אוט 5.1  

 .ותבארש ע"י רשות הכדיככל שי: גלאי עשן  5.2  

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

 , ע"י רשות הכבאות דרשי י , ככל שםעליה י/ציפוי לרבות חיפו  ,ובטיחות אלו  בוי כי גילוי, סידורי התקנת *  

 ת תיכנוניות.דרישו  בחר עקבמיקום איותקנו  , ו/או שיסומנו אךנית המכרכו בת יוצגו  בהכרח לא   

 

 :תוח ושונותבודות פי ע .6

 ניה ח 6.1 

  . ש: בתחום המגרכולם.  היתר בניה  לפי: 4-2G G4-1,G5-1,G5-2 בניינים מדגםל  מקומות חניה סך הכל 6.1.1   

 אין. (: )לפרט חרניות במקום אח     

 ית המכר.וכנכמצוין בת :מיקום .ישמשו כרכוש משותף   הנכים חניות לפי היתר בניה: חניות מספר .: יש(טית)פר כיםחניה לנ 6.1.2  

   ה )עם הצגת תג נכה רשמיכש דירה נכרוהיתר, תימכר לח החניה לתוח ובנספפירש/סביבה/נית המגכומן בתנכים כמסלה חניי     

 נכה.ינו  שא נכה, בין כלל דירי הבית וגם לדייר התחבורה(, ובהעדר רוכשמטעם משרד     

 יש.: תאורה רכתמע שתלבות.אבנים מ  בטון/: חניה לא מקורה תרצפמר ג 6.1.3  

 ש. י: בישכחניה מהגישה ל 6.1.4  

 ן בתכנית המכר. : לפי סימוקוםמי   אחת לפחות.: ת לדירהספר חניו מ 6.1.5  

  אין.  :חניהלבכניסה מחסום  6.1.6  

   

 פיתוח המגרש  6.2 

 נית ו צהחי הרחבה .יןיבנל  ההכניס ואתלמב עד ובמהרח חיצונית כניסה חבתר תוכנןת המגרש בתחום :יתצונרחבת כניסה חי     6.2.1 

 .ותלפח ר"מ 20 של בשטח לצידו מלווה גינון בעל ומואר,  ]ןיילבנ הכניסה מבואת וחבבר פחותל[ מרוצף   יסהכנ ילבש תכלול    

 .האדריכל יתתוכנ טבעית/אחר לפיאבן ת/ : בטון/ אבנים משתלבוגמר חומר :מדרגות/שבילים 6.2.2  

 בעית. ת/ אבן טוב: אבנים משתלומר גמרח .: ישחים מרוצפיםמשט 6.2.3   

 סכוני במים בהתאם גינון ח יתוח()על פי תוכנית אדריכל הפ .יש :מחיהצ(. מצורפת בתכניתפי סימון )על .יש :חצר משותפת 6.2.4  

  אות.להנחיות משרד החקל    

 יש.  :ת ממוחשברכראש מע וללכבמגרש  הי השק רכתמע 6.2.5  

 לשטח  ונההכולה/חלקה( כותקרה ל מעכר )חצר, ית המנ לפי תוכ :ר מחדרצחיציאה ל; יש:  הגן ת ו לדירחצר, צמודה  6.2.6  

 ללא מערכת השקיה.  א מגונן ול   

 , שוחות וכו'( ,רתצנים, /רזבמ)חלחול  ,ומיםוב ביגישמה/ות, גז, יתכן : גן דירות ת משותפות, בחצר הצמודה ל פירוט מערכו  6.2.7  

  (.כרית המנצג בתוכבהכרח יו אושל ןהעניי )הכל לפי כיבוי קשורת,תמל, חש   

 יציאה נוספת   ככל שיש מ'. 2.5ק לפחות של ובעומ מ"ר. 7-לא פחות מח : יש, בשטגן ת ו יר הצמודה לד  רוצף בחצרמשטח מ 6.2.8  

 . כל צדס"מ מ 30אה בתוספת לפחות ברוחב פתח היציו מ' 1.20של מינימלי  קבעומצף  ית יהיה משטח מרולחצר הפרט   

 ות.  ישת הרשויניה ודרהבלפי היתר   :חומר :ל המגרשות ש/זיתחבגדר  6.2.9  

 . קביעת החברה ולפי  כנית הפיתוח המאושרתלפי תוצע ממו  בגובה   

 . אין :(בחלקה הקומה פתוח) קומת עמודים מפולשת 6.2.10  
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 ות משותפותכמער .7

 : גז כתמער 7.1 

ית המגרש או  מתואר בתכנמיקום הובחברת הגז,  ם עםובתא  ים/יקרקע -תתז ג י/צובר באמצעות זיסידור מרכ :אספקת גזהכנה ל   7.1.1  

ת  נרצלהנחת ת הנאה ו קזי נהבמידת הצורך תינת המקומית. שות הרשותדרי עפ"י ו/אוום אחר שיקבע ע"י החברה ין או במיקהבני

   ותחזוקתה. זהג

 ז.הינם בבעלות חברת הגוצנרת אספקת הגז  ,רכי צובר/י הגז כאמות זאובהר במ

 ;: ישהירמרכזי לד ורממק זצנרת ג 7.1.2  

 (.3.6יף )סע 4ראה טבלה : מיקום. : ישהדירה בתוךרת אספקת גז צנ 7.1.3  

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 חות. וי והנחיות יועץ הבטייברשות הכי ע" ל שידרשככ :תרגו י מד/ת לחץ בחדרמערכת להפעל 7.2.1  

 ת.יועץ הבטיחו   וי והנחיותות הכיברשע"י דרישות  דרשיככל ש: רוזדוריםפ/במבואותליניקת עשן  מערכת 7.2.2  

 ת. יות יועץ הבטיחוע"י דרישות רשות הכיבוי והנח  ככל שידרש :ם(ם )ספרינקלרי מתזי  –כת כיבוי אוטומטית מער 7.2.3  

 ת. ץ הבטיחועוות הכיבוי והנחיות ייש. לפי דרישות רש  :ארגזי כיבוי ותכולתן ת וי לרבו יבעמדות כ 7.2.4  

 הבטיחות.  יועץ יבוי והנחיות"י רשות הכע שידרשל ככ לאי עשן:ג 7.2.5  

 ים משותפיםחבשט בוי י טים( וארונות כ, ברזי כיבוי )הידרנאש כיבוי ו  גילוי  מערכותבאות, לרבות כל סידורי הכהערה:      

 ת. דרישות רשות הכבאו  מיקום וכמות לפי  יים,רטפ או     

 

 אין.  :ן בחניו ץ לאוורור מאו  7.3 

 ן. אי: הדירות( )להזנת זיתויר מרכאו ערכת מיזוג מ 7.4 

 . יןא  ש הדיירים:מיזוג אויר בחדר/ים לשימומערכת  7.5 

    הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת וימוקמ  ראהדו תיבות :םמיקו  י.לדואר שגו  1ת, לוועד הבי 1לכל דירה,  :תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות ובנייה נוןתכ תותקנ  לפי ומיניוםלא חזית בעלות ויהיו  ,בנייןל   

 : נים אחריםמיתק 7.7 

נים יי ת בנטובבבניין ול יריםחדר/ים לשימוש כלל הדי בחלקים משותפים(,)רה , מערכות תאומים י/ת מים, מאגרומשאבו  סניקהכות מער  

 עצים. נים והיונכתוכנית המתלפי  :מותוכ מיקום .וכו' ייןסמוכים לטובת הבנ ניםייבבנאו  ,סמוכים

 

 תית רכות תשמעבור המבנה לחי  .8

 לפי הנחיות הרשות המקומית.: חצרל  נפרד ונה מיםמ: יש; לבית ראשי ונה מים מ : יש; זי ם מרכחיבור לקו מי  8.1  

 ש.י:  ור לביוב מרכזי חיב 8.2  

 . לא כולל התקנת מונהיש.  :ת חברת החשמלבהתאם להוראו  ,החשמל שתניין לרבחיבור ה  8.3  

 . יםלחב' הטלפונ חיבור הדירה כולל תר(: לא בקשה להיבניה )תכנון והות ה בהתאם לתקנ :וניםלפניין לרשת הטהב רה לחיבו הכנ 8.4  

   (.3.7.10 ם סעיף בלבד )ראה ג הכנה .ןי א: (אינטרנט/ה)טלוויזי חיבור הבניין לרשת תקשורת  8.5  

 ועל ת שביצועם בפעבודוישה. יר הרכמחב כלוליםשה, גי יוז, דרכמכים, ניק וביש, מדרכה, קירות ת: כללי הגובל במגרשפיתוח כ 8.6  

 יות החברה.י הרשות המקומית אינם באחריעשה ע"  

   ה.י היתר הבניפל, האשפ ומכלים למחזור מכלים טמונים. יש: מתקן/ים לאצירת אשפה 8.7 

 . קומיתהרשות המ  ע"י: י אשפהנו פי   
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 ותף רכוש מש .9

 : המשותף שתיאור הרכו  9.1 

 מכר.ותפים בתוכנית המשבאם סומנו כחניות  30: תפיםשו קומות חניה ממ 9.1.1   

 . אין: (חלקית הפתוח ועמודים, הקומת כניס) חלקית קומה מפולשת 9.1.2   

 ברה.חהלפי החלטת  :רותלדי שאינם צמודיםמחסנים  9.1.3   

  .יש: ומת כניסהמבואה )לובי( בק 9.1.4   

 ש.  י: קומתית ה )לובי(מבוא 9.1.5   

 .(אגף /ן בניי)בכל   1מספר(: ) תרגו חדרי מד 9.1.6   

  .(אגף /)בכל בניין 2: ותמעלי  מספר: יש; מעליות: יש; עליתמפיר  9.1.7   

 יש.: נים על הגגקמית  ידי חלק התפוס עלה פחות: לגג משותף 9.1.8   

 "דים.ממ -ירתייםיש מרחבים מוגנים ד אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין. : שותףמר דודים חד 9.1.10   

 אחר שתדרוש רשות מוסמכת   וכל מיתקן,  אריותרכות סולמע :( כגוןשותפותמ ו/אוטיות ות )פר: יש מערכות טכניהגג מיתקנים על 9.1.11  

  פי כל הדין.על    

 . ; ישגינון  שטח ללא : יש.י המגרשתוח בתחומ פ חושט חצר 9.1.12   

 כז מחזור אשפה ים, מרוחדרים טכני  שורתת תקכות לרבורי מערחד: תףנם רכוש משו י הבית שה וספים שלנ וחלקים מיתקנים 9.1.13   

  . רכהמ בתוכניותמסומנים כרכוש משותף הרט בפרקים אחרים במפרט זה, כמפופה וומתקני אש   

 

 : המשותףשאין להוציאם מהרכוש  (מיםיקי אםב) חלק/ים 9.2 

 .()מילוט ,י מדרגות/רחד 9.2.1  

 ית.נקומה טכ 9.2.2  

 לחניה משותפת. שהגי  9.2.3   

 כניסה. לובי בקומת  9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 .על הגג המשותפים() חדר מדרגות אל המיתקנים השוניםגישה מ 9.2.6  

 מכונות. דרחדרגות אל מחדר ה משי ג 9.2.7  

 . שותפים(מ) כני/יםי לחדר/ים טרגות או מלובי קומתגישה מחדר מד  9.2.8  

 .על הגג פיםמשות ל ידי מיתקניםע תפוסה –חלק הגג  9.2.9  

 .עליותמ 9.2.10  

 ש מרחבים מוגנים בדירות(. י -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 . החברה כרכוש משותף  ככל שיוגדרו ע"ילקים טכניים וחם יטיות, חדררות פחני טת חניון למעקומו : חלק אחר 9.2.12  

 

 משותף  בית 9.3 

 בבית  , המוכר דירה בבית משותף או דירות(חוק המכר  –להלן ) 1974 – ד(, התשל"ות)דירלחוק המכר  6ם לסעיף בהתא )א(  

 של התקנון המצוי    שנה הוראהמ וית מבטל אבעל היל חהאו שבדעתו להמיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית     

 ים:העניינ ותו עניין; ואלה א עלהמכר פרטים  זהחורף לבמפרט או לצ יב לכלוללהלן, חי םהמנויי מן הענייניםהמתייחסת לעניין     

 ;ש המשותף הוצאת חלק מהרכו (1)    

 ה; שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדיר (2)   

 ם בקשר אליו; תף ובשירותים המחויביהבית המשות ופות בהוצאתההשת ור עיש (3)   

 שותף; מל הבית הדבר ניהוב החלטות סדרי קבלת (4)   

 )א( לחוק המכר דירות; 3סעיף אמור בשיכון בצו בדרך השר הניין אחר שקבע ע כל (5)   
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 כמי שהתחייב   וזה המכר,בח אף האמור עלהו, או ריקטן )א(    יף כר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעמו )ב(  

 .  ף המשות יתולו על הבח עניין ילגבי אותו  וראות התקנון המצוישה    

 

 : הצמוד לדירה שותףל החלק ברכוש המש ורו שיע 9.4

   .דרישת הרשויותם בהתאם לוק המקרקעין ובכפוף לשינוייהתאם לחב

 

 :ל הביתסדרי קבלת החלטות בדבר ניהו  9.5

 . 1969 -כ"טקרקעין התשהמ  בוע בחוקהק פי עלה ייה 

 

 :אליו  ריבים בקשותים המחורתף ובשי ת הבית המשו ר ההשתתפות בהוצאו שיעו  9.6

 רישום הבית המשותף. ירשם, עם ת המוסמכות ובהתאם לתקנון ש הרשויו ו בהתאם לדרישותו/א המכרוראות הסכם להאם בהת 

 

 :(ףותכוש המשלר זרו וחשי  ו א/המשותף )ו החלקים המוצאים מהרכוש  9.7

 צ"ב  המות מנים בתוכניום אשר מס חים הבאיטש שותף המהרכוש המ אויוצ, בהסכםין זה לי לגרוע מהאמור בענימב      

   הסכם המכר.ו/או בינים במפרט המכר מצו ו/או      

 רה.החבל ה שתתף לפי קביעש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות בבית המשוחום המגרהחניה שבת עמדות .א

 וצאו מהרכושההשטחים שוכן כל  .ההחבר ללפי קביעתה שות שבבית המשותף המשותף ויוצמדו לדיר וצאו מהרכושים  המחסני . ב

 ף. המשות מועד רישום הבית ו עדתף ואשר לא נמכרשוהמ

 לעיל(.  9.2.9עיף כאמור בסמרפסות וגגות )למעט החלק  .ג

 .  ותף שא מהרכוש הממוצ )ככל שיש במגרש( חדר השנאים .ד

  לות המוכרת.עלתא שבב והמחסנים תהחניו  ירות, יוצמדוו/או המחסנים לד לא יוצמדו כל החניות הבית המשותף  וםבעת רישל ש ככ .ה

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 המשותף. נה ולנציגות הבית  ספים שיועברו לקוכים נומסמ ספח א' נ

   .רות כלליותהע נספח ב' 
 . זיכויים טבלת       נספח ג'
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 בעלי הדירות ת נה ולנציגו קוועברו לפים שיוסם ניכממס – 'נספח א 

 

 המפרט: לשנפרד  פו כחלק בלתיתוכניות אלו יצור 10.1  

 רה. די ה)חיצוניות( של  חדר ומידות כלליותמידות של כל ללת הכו 1:50 -ה בקנה מידה לא קטן מ הדיר יתתכנ 10.1.1   

 ף בקומה. ותהמש הרכוש  וןללת סימהכו 1:100 -מ ןתכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קט 10.1.2   

 בקומה. משותף כוש ההרמון יהכוללת ס 1:100 -מ לא קטןת בקנה מידה כנית קומה טיפוסית 10.1.3   

 הכוללת סימון הרכוש המשותף   1:100 -קטן מרתף בקנה מידה לא מת מפולשות; קומות קומת כניסה/ קומוכניות ת 10.1.4   

 . 1:200לום מוקטן לקנה מידה ציב יתן לצרף נ יות אלום; תכנ דיוצממ  םושטחים דירתיי   

 . 1:100 -קטן ממידה לא  הגג בקנתכנית קומת  10.1.5   

משותפת   חצרימון הכוללת ס 1:250ידה היתר בניה בקנה מ בלתות המקומית לקשה לרששהוגתכנית המגרש כפי  10.1.6   

 וגינות צמודות. 

 

 ית על פלכל דין לרבובהתאם שיש למסור ת ולחומרי הגימור, וכרעלכל המ מוששיו חזוקהראות תהונו ת ני בעת מסירת הדירה י 10.2  

 ן: ייבענ תמכר דירוחוק ה   

 ימורם. רכיבי הדירה על גקת כל תחזופעולות שוטפות ל )א(   

 ,  ג אווירת מיזוכומער ,תמערכות בטיחוהשירות המותקנות בדירה לרבות  מונעת של מערכותוקה כוללת ותחזוקה תחז )ב(   

 אלה.לקטרומכניות וכיוצא בא מערכות   

 ות. רשם נדאופתיות, טפות ותקושקורות ות ואפיון ביתדיר  )ג(   

 ק ומספר טלפון ליצירת קשר. ספלרבות שמות יצרן/תקנים בדירה, המו  של ציוד ומערכות אחריותדות מפרט טכני ותעו )ד(   

 

 ל  מרי הגימור ששל המערכות וחוה תכנית והוראות תחזוק    ןה בבניישונראהדירה ה נמסרת ו ר לשא  המוכר ימסור לרוכש דירה 10.3  

 עניין: בת  ר דירוהמכ פי חוק דין לרבות על ם לכלתאר בהוחובה למסיין שיש נבה  

 יין על גימורם. חזוקת כל רכיבי הבנפעולות שוטפות לת )א(   

 מערכות מיזוג  כות בטיחות, מעליות, ערמין לרבות ני קנות בבת המותרוהשי תותחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכ )ב(   

 אלה.בוצא וכי  ו מכניותר טות אלקאוויר, מערכ   

 רשות. אם נד ותקופתיות,וטפות ות שאפיון ביקורתדירות ו )ג(   

 . ירת קשרון ליצלפר טפ סמת של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק וטכני ותעודות אחריומפרט  )ד(  

 ה. ימיליפקס ומספר וןפל מספר טפיתוח לרבות ניין, המערכות והצוות המתכננים של הב מתרשי )ה(   

 רכות בטיחות  חשמל ותקשורת, מע, אינסטלציה סניטריתות בלבד של משותפ רכות הלמע (AS MADEכניות עדות )ת )ו(   

 אמור  לפיה על רוכש הדירה הו הנחיה בכתבם האמורי מסמכיםל צרף י רהמוכ ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.   

 יה.מינושונה שתמונה( מיד עם )הרא ותהדיר של בעלי ו הקבועהא  הזמניתותם לנציגות למסור א   
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 ה לפי בקשתו ועברו לקונשי  נוספות תוכניות חיות משהב"ש, להלןלפי הנ

 

 פס של מפרט( ור בצו מכר דירות )טואמה, בנוסף להיהמוכר יש, על וכהר תשקחתימת על חוזה המכר ובהתאם לב לאחר

 .מפורט להלןפות כוסות נ י וכש תוכנלמסור לר ,ספח א'נ 1974 –ל"ד התש

 הבניין.ד סיום ביצוע שלד יהיה בסמוך למוע תכניותרת ה מועד מסי -

 רשאי להקדים מועד זה לפי בחירתו. המוכר יהא  -

 

ג המעגלים, ללת חלוקת מעגלים, סוכוהדירתית ה מלנית החשאת תכ נהלקו רוהחברה תמס :חשמל ותקשורת .א

 ונים. א לסימומקרם אביזרי קצה, לוחות  מיקו ר,אווי ר / מזוגכת אוורו רעבות למת למיניהן לרהכנו 

 

 ל מערכת האינסטלציה הדירתית הכוללת מעבר עקרוני מסור לקונה תכנית ש: החברה תסניטרית אינסטלציה .ב

קרא  מויקורת רבות פתחי הבלוחין והשופכין לאביזרי קצה ומערכת הד ם לרבות מיקו( ים/קריםים )חמהמוי וק לש       

 מונים. לסי 
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 הערות כלליות ואזהרות   –ב' ח נספ

 יות למבנה ולדירה ות כללהער

 

   .הניר הבת יהתקפים למועד קבלת ה ות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי,כות יהיו לפי דרישכל המוצרים והמלא .1

 . 2010-( תש"ע3 נת תק' )מס'נט תקן לאמי .2

 ות         אק"מ( ומיתקני אנטנלקליטה משותפת )אנטנות קני : מית799ישראלי, ת"י תקן  י ה, לפבדורי החוקליטת שיל אנטנותותקן מיתקן לבבניין י              

 לקליטה אינדיווידואלית )אק"א(.              

כל בשמבטיח ם הסדר אחר הרי החובה אם קיי לאנטנות לקליטת שידו קןת התקנת מיתובברה מחאת הח ורלפט תיהוועדה המקומית רשא  .3

 רי חובה בלא תשלום.שידוט לקלו ןיהיה נית דירה 

ו/או    נקוט בכל פעולה הנדרשת ו/או המתחייבת לשמירה על איטום המרתף,ית, ול ול בעצמו ו/או באמצעות וועד הבלפע ליושע יודע קונהה .4

ניים  ר ה בעלת שורשים חודחימ שתילת צ יא רק, אעיל, לרבות אך לם המרתף, כפי שפורט לטוסיכון לאיכדי  היש בולה שעפ ע מכלנלהימ

 . םלמניעת קינון חרקי ופתייצוע ריסוס תק וב

 ירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות.  או סג/ ערכות כאמור יכוסו בתקרה קלה ומ .5

( זלם )בריכן התחמצנות מינרלו  ,"עיניים" גידים, דלי מרקם, גוון,בפעות טבעיות כגון: התויתכנו לתקנים,  כפוף ובוי פ חיצוף ויטבעית, בר באבן .6

 .לדרישות התקינה וכללי המקצוע כפוף . הכל ב מוי חלודהד תמיםת בכוהמתבטא

צע קיטום פינות בואו שיפולים לא ית ו/קירו  יפובחי. םהישראליי םי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקני בחיפו .7

 .גים()גרונ

כבלים, לצורך מערכות  בזק,גרש, לחברת החשמל, ו המומי המבנה ו/אתחים ב/חש החברה להעמיד שטדריכי באם ת ק יודגשלמניעת ספ .8

כות בזו צורך גישה, כןל ןי הבני י קנש במתולרבות שימ  ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשית הבנייןהמשמשות 

 אלו.  יםטחיסי ועד בית בגין ש ום מ מתשלו פטורים אל ופים גלים. כמו כן יהיו כב קע למעברר ועות הקשטח/ים לרבות רצהשימוש והטיפול ב

 ת. ות או סגורוירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחסנים ד חל איסור חמור לאחסן במח .9

יין.  בנכלל ה  ואוורור, המשרתים  רתנומעברי צ  , קורותו תקרות מונמכותיכול שיהי   "י הדייריםע  רכשושי  קיימים(,כל ש)כ  יםנחסבמ .10

או לחילופין התקנת  ,  יפגע בשימוש ובתפקודן שלא  ובאופ   ונפרד למחסנים בלבד  שותף ש הממהרכומחסנים תעשה  מל להזנת החש

 חסן ע"פ בחירת המוכר.ליו משויך המאו למונה הדירתי א מונה נפרד לכל מחסן

א אך ל  פרעהולים ליצור הלל ועלהחם  ית כביסה, מקטיניתליבאזור  ו  יותקנ  באםוויר  הא  גשל דוד המים החמים ויח' מיזו  מםמיקו  .11

 מן הקבוע במפרט. פחות

רישות מדת בדעו להם ק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש ר מ ערכותמויותקנו ם יסופקו  בא .12

 התקנות לרעשים ומפגעים. 

על מנת  וזאת   שות הקונהמדת הדירה לרמעת העת נושלוש השנים הראשו ת בף לפחוכוופן תא, בהמוגן ב חרחשוב להדגיש כי יש לאוורר המ .13

 .המוגןהמרחב מצא בקירות הבטון שמהם עשוי אגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנב אהימצלשר עלול ז ראדון אלסלק שרידי ג

, מחסנים  חניות ת,נופרטיים, כגון גי חיםרו בשטעבאשר יונה ם במבריי יהמשרתות כלל הדיתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות  .14

 פרויקט. ה יועציו מתכנני  פ"י החלטתפרן ומיקומן יקבעו עות, מספסות פרטי ומר

ל לכצנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השייכים לוברות עתכן ו, י או המחסן או החניהדירה, ה תקירות ובסמוך לתקר  ברצפה, .15

 תפים.  משוחלקים ם מהוויון, הבניי 

 לגרום לשקיעות בריצוף זה. יםעלול "ן משתלבתאריחי "אבכי נסיעה המרוצפים בילו דרעברים ואפעל שבילים, מ כבדים ם ביברכנסיעה  .16

 ה. יפגענת אלובכל מקרה זכויות הרוכש  לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויות.בהתאם יקומם ויים במספר מקומות החנייה ומיתכנו שינ  .17

,  פחת הנסורנה הורא [, תגב28.11.18 -14כן מהדורה ר למשתמחייב מחי]מפרט  1ח ג'ות נספרא הון הוראות המפרט לבי סתירה שלמקרה ב .18

 בכפוף לכל דין.

 . ותא רתגברנה ההו -ו/או המכרז )להלן: "ההוראות"( לבין המפרט לעילהדין  הוראותתירה בין הוראות החוזה ו/או כמו כן, במקרה של ס .19

 

 



 מותנה בהיתר בניה 
יו לשי כפוף  ו   היתר י קבלת  מפרט נערך לפנ   ון תכנ ה ת  נויים רק ע"י רשו

 

   
 
                     ___ ________                                            _______ _____ 

 חתימת המוכר                                                               מת הקונהי חת           

 ' , גב'',  נספחים א

 38  מתוך  37 'עמ 11.03.2021תאריך:  /  14הדורה הב"ש מ מש –למשתכן  מפרט מכר מקובץ הריה / מתחם ה' נ-רמי כ  ות הרנות מורד/ משכ   מי בע"מרת הר כמשכנות מורדו  / הבניהלאיכות  מסד

 

   ים כויבלת זיט  –' ג חנספ

 

 
 ת דוהערות מיוח

   28.11.2018  - 14יר למשתכן מהדורה מחכון, יינוי והש ל משרד הב במפרט המחייב שרשים רק הנדהינם אך ו אלו  זיכוייםריכוז  .1

   מע"מ.  לעיל כוללים המחירים הנקובים  .2

גין  ב . אלא עם נאמר אחרת פיכוי כס זימורה/תללא  ייב  ט המחהדירה יהא רשאי לוותר על פריט מבין הפריטים הכוללים במפר  רוכש .3

כן  לת זיכוי כספי. )משהב"ש יהא רשאי לעדקב כנגד על התקנתם שלעיל יהא הרוכש זכאי לוותר בטבלה  הרשומים יטים אלו בלבדפר 

 יפיים(. ם הספצ המכרזי הערך הכספי לזיכוי בנוסח

קבלן ה ע"י החברה/ הימסר לרוכש הדיראלו  זכותו לזיכויים לצ לנ ונו רצ  קבלן, על /לחברה יעהוד ל הרוכש הדיר  לרון שע המועד האח .4

)ה( לחוק המכר )דירות(, 3הקבוע בסעיף ימים מיום חתימת ההסכם או מן המועד   30ובלבד שהמועד האמור לא יפחת מ   בהמשך.

  .רלפי המאוח

 . ל דיןתו זו על פי כ ור לזכו ר תתקבל כוויתו האמ עדמוה עד הרי הדכש ואי הודעת ר  .5

, התקנת  הק החברספאינו ש)הדייר( להתקשר עם ספק מטבחים אחר  ובחירת הרוכש , מטבח המתוכנניםנות הגין ארו זיכוי ביצול נ .6

 ת הרוכש ועל חשבונו. הדירה, ובאחריו  לאחר מסירת  לרוכש רק שרהמטבח תתאפ

 ב.  מראש ובכתוזמתו בלבד, ידירה, ב רוכש הי  " שה ע עויתור על פריט יי .7

בין שהוא, כלפריט   ובין אם כלפי כלל הדיירים, ויתור על  ת ו/או לחייב, בין אם כלפי דייר אחדלהתנום ו/או  י ליזושאא יהא רהמוכר ל .8

 לאו.   אםאם בתמורה ובין 

מוקדם ים אישור מחייב ת ושיפורים אלו . תוספ יביהמח  ירים, ללא תשלום, תוספת ושיפורים למפרטלהציע לכלל הדי  וכר יהא רשאי המ .9

 ון.  י והשיכו רד הבינשל מש

 ין המוכר לרוכשים. ליהם בע הוסכםשהנוגעות לתוספות ולשיפורים אלו ככל  לא יהיה מעורב בתלונותינוי והשיכון  רד הב מש .10

פת ושיפורים סתן הסכמתו לתונ או,  לילעהמפורטים בטבלה ים ופריט/ים המתומחרתו לזיכויים, מהזכו ש הקונה בפועל אתיממ .11

 כאמור כשינויים מוסכמים במפרט המכר.  הדבריםה, יראו נספח ז הקונה עלו כר המובחתימת ה(, )ללא תמור

 

 
 



 מותנה בהיתר בניה 
יו לשי כפוף  ו   היתר י קבלת  מפרט נערך לפנ   ון תכנ ה ת  נויים רק ע"י רשו
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 מחיר תוספתיים בהסכמה ללא נוושייכויים ז
 
 

 להתכו נושא 
 יכויערך כללי לז

  כולל מע"מ 

 ח טבמארון 
גובה  משטח העבודה, חיפוי ב , ן המטבח  עצמורו א

למים חמים    סוללה המשטח, כל אורךס"מ ל  60
 ה וקרים וכיור מטבח, הכול כמוגדר במפרט ז

מ"א  ₪ 1,000  

 סוללות למים 

 יה, ומקלחת בטאמ : כיור, חדרי רחצהלמים בת  ללו סו
 . ם בפועל הדירה(הקיי )לפי 

ך  דר-רב ה למים חמים וקריםסולל מובהר כי בגין 
 ניתן לקבל זיכוי.  א )אינטרפוץ(, ל

 ₪ ליחידה   200

 ליחידה ₪   75 --- פון קודת טלנ

 בית תקע 
  ן מים ולאבית תקע רגיל במעגל משותף )לא מוג 

 מעגל נפרד / כח(. 
 יחידה ל  ₪ 125

 ה דלת כניס
 ות יר ת ש למרפס

 לת בלבד. נף הדזיכוי בגין כ 
 .(חלבצע משקוף בפתחובה )

 ליחידה ₪   750

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


