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 05.05.2021תאריך עדכון: 

 מתחם ד' נהריה  שם האתר: 

  
 מפרט מקובץ   מס' חדרים: דגם ו

  
 ___   : ות מס'/קומה 

  
 ___ : מס'  ות/דירה

  

 :מדגם  נים בניי
2-3C, 2-4C , 1-2D 

2-1C, 2-2C , 1-1D 

  
 105,106 : מס' מגרש 
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 תוכן עניינים 
 

 פרטי זיהוי   פרק א. 
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש )  : 1סעיף 
 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף 
 ה. הדירה בבניין, מחסן וחנימיקום   : 3סעיף 

 אור הדירה. ית   :4 יףסע
 חישוב שטחה. הדירה ואופן ח שט  :5סעיף 
 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) , המשמשים את הדירה באופן בלעדי לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים     :6סעיף 
 ג(.-)א סטיות קבילות   :7סעיף 
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.    :8סעיף 
 . דל השן פרטי מהנדס אחראי לתכנו    :9סעיף 

 

 הדירה, ציודה ואביזריה  ה,מבנין, היהבנאור ית פרק ב'. 
 

 . (1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה )  אורית   :1סעיף 
 . (2.1-2.20חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף 
 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים. ית   :3סעיף 

 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 ים לה. וד הצמ  ושטחים   גימורים בדירהרים וד חת ימ ( רש2)טבלה  :3.2סעיף 
 (. 3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה ) :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 
 רשימת דלתות, חלונות ותריסים.   ,(3)טבלה  :3.5סעיף 
 (. 3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים )  ,ברזים( מתקני תברואה )כלים,  ,(4)טבלה  :3.6סעיף 

 . (3.7.1-3.7.11) ורתקשחשמל ותמתקני   ,(5)טבלה  :3.7 יףסע
 (. 4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 
 . (5.1-5.3ובטיחות בדירה, במחסן )סידורי כיבוי אש    :5 סעיף
 . פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

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

 . רכות משותפותע מ  :7סעיף 
 (. 7.1.1-.7.1.3ז )ג  כותמער :7.1 סעיף
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש ) :7.2סעיף 
 חניה.   תפיץ במר ולאוורור מא :7.3סעיף 
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף 
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים. 7.5סעיף 
 דואר.  תיבות  :7.6סעיף 
 ות. רכות משותפות נוספ מע ו םנימתק :7.7סעיף 

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

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית  :9.1סעיף 
 ( 9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  :9.2סעיף 
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף 
 דירה. משותף הצמוד ל כוש הר בק חלשיעורו של ה :9.4סעיף 

 הבית.   החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5ף סעי
 רותים המחייבים בקשר אליו. י שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובש :9.6סעיף 
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף 

 

 
 נספחים

 
 ף. מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשות נספח א' 

   הערות כלליות. ב'  פחנס

 ת זיכויים.ל בט  נספח ג'
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 __ : מדגםדירה  . ' נהריה ד מתחם  שם האתר: 

 חדרים  __ מס' חדרים:   

 __ דירה מס':   

 __ : מס'  ה קומ  

 __ : מחסן מס'   

 __ מס':   חניה  

 __ : מדגם ין יבנ   

 105,106 : מס' מגרש   

 
 

 "מפרט מכר" 

 1974  – ד של" )דירות(, הת  לפי חוק המכר 

 2015-ה " ע התשן  , ותיקו 2008   –)תיקון התשס"ח 

 ים שונים( י יובים וזיכו בעניין ח 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ( "החברה"או  ת"/"המוכר)להלן                                               .בע"מ  בראלגשם :  בין נספח לחוזה 

                                              ת.ז        ין:  בל

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

 

       מתאריך:

 

 

 פרטי זיהוי     א.
 

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

 . 105,106 מגרש: .154 :מס' החלק . 19592 גוש מס': 1.1 

 . 12877/ג ,210-0346890: קוםבמ ותהחל תו כני ו תה  1.2

 

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

 .חכירה :הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .מקרקעי ישראל רשות :שם המחכיר  2.1

 . 08.09.2117ועד  09.09.2019: תחילת תקופת החכירה שנים. 98שנים +  98 תקופת החכירה:  2.2

 

 ( ""הדירה)להלן  מה:ו ק דירה מס' ו  .3
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 : 3-2C, 4-2C ,2-2C, 1-2C  םת בבניין מדגו רהדי ר להלן תיאו  .4

 

 : 26,276,7,10,11,14,15,18,19,22,23, מס' ותדיר  :mA,Aחדרים, דגם  5ת ו רדי  

  המשמש גם כחדר "ד,ממ  –מרחב מוגן דירתי )להלן שינה,  יחדר 2, ופינת ארונות  חדר שינה הורים ,פינת אוכלו מטבח כניסה, חדר דיור, 

 מרפסת שרות,   שירותי אורחים )בית שימוש נפרד(, מקלחת(,רחצה הורים )ר חד ,(הטיאמבכללי ) רחצה חדר זדור,, פרושינה(

   מרפסת שמש )יציאה מחדר דיור(. 

 

 : 5,9,13,17,21מס'  ותדיר :B חדרים, דגם 4ת ו רדי  

, פרוזדור,  נה(יש דרכחש גם המשמ ממ"ד,  –הלן )לדירתי גן וממרחב חדר שינה, , חדר שינה הורים ,פינת אוכלו מטבח כניסה, חדר דיור, 

   חדר רחצה הורים )מקלחת(, מרפסת שרות, מרפסת שמש )יציאה מחדר דיור(., (אמבטיהכללי ) רחצה חדר

 

 : 4,8,12,16,20 מס' ותדיר :Cחדרים, דגם  3ת ו רדי  

, פרוזדור,  שינה(כחדר  םש גשמהמ ממ"ד,  –ירתי )להלן ד גןמרחב מו ,ונותר ארחדו  הוריםחדר שינה  ,פינת אוכלו מטבח כניסה, חדר דיור, 

   מרפסת שרות, מרפסת שמש )יציאה מחדר דיור(.חדר רחצה הורים )מקלחת(, , (אמבטיהכללי ) רחצה חדר

 

 

 :  1-1D ,2-1Dלהלן תיאור הדירות בבניין מדגם   

 

 :1דירה מס'  :FGדגם דופלקס,  –חדרים, גן  7דירת 

, שירותי אורחים )בית שימוש נפרד(פרוזדור, , ופינת ארונות חדר שינה ,וכלא חדר דיור, מטבח, פינתסה, כני קרקע(: מפלס כניסה )קומת

 (,  1רחבה מרוצפת )יציאה מחדר שינה )יציאה מחדר דיור ופינת אוכל(,  רחבה מרוצפת  ,פנימיגרם מדרגות מרפסת שירות, 

 . רתיתיד חצר צמודה  שרות(,רחבה מרוצפת )יציאה ממרפסת 

ממ"ד, המשמש גם כחדר    –מרחב מוגן דירתי )להלן  ,הינש יחדר 2 חדר שינה הורים, משפחה, רחד ר,פרוזדו(: 1ליון )קומה ס עמפל

 (, מרפסת שמש )יציאה מחדר משפחה(. 4פינת ארונות )בחדר שינה  )מקלחת(, הוריםחדר רחצה   )אמבטיה(, כלליחדר רחצה  שינה(,

 

 : 3,4,5,6 ת מס'דירו  :I, IM םחדרים, דג 4ות רדי  

 ,המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן , חדר שינה, םיר שינה הורדח ,פינת אוכל, מטבח, רדיור כניסה, חד

 (.אוכל ינתופ  יציאה מחדר דיור) מרפסת שמשמרפסת שירות, ים )מקלחת(, צה הורחדר רח(, אמבטיה) כללי חדר רחצה, יםפרוזדור 

 

 ין בתוכנית המכר(צוי )כמהדירה  חשט .5

  ר.מ" : ______ לדירות חד מפלסיות

 (. קומה עליונה , ______ מ"ר במפלסל _____ מ"ר במפלס הכניסהול)כ______ מ"ר  : לדירות דו מפלסיות

 :כללים אלה לפי בחושמשטח הדירה 

 רה. ידת החוץ של הרו קיל החיצוניים שיהם ם על פנהעוברי הנוצר על ידי הקווים השטח הכלוא בתוך המצולע )א(

   –לעניין זה 

  בינה לבין שטח משותף  הדירה לבין מרפסת השמש,, לרבות בין ה לבין מה שמחוצה לההדיר  ריד ביןפמר הקי –" קיר חוץ " (1)

 אחרת. תוכנית  דירה אוין ה או בינה לבומבק

 יר החוץ; ק ו שלבמרכזהאמור קו המצולע  רה אחרת יעבורהדירה לבין די כאשר קיר חוץ מפריד בין

 יר יכללו את החיפוי.הק  פניבלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  קירה פני  –" פניו החיצוניים של קיר חוץ " (2)

 בדירה.סכום שטחי כל המפלסים שטח הדירה יהיה ירה; לס בדכל מפשטח לגבי בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט ה  (ב)

 ;  םיפקיאוהמשטחים המשופעים והל כל האופקי ש לטלבד לפי ההיב חתא ה יחושב פעםמדרגות בדירשטחו של כל מהלך  (ג)

 המדרגות. מהלך   ח יצורף למפלס  שממנו עולההשט
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  1970 –ש"ל )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התהבניה ת התכנון ום לנדרש בתקנו אובחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)

 ר(.  )בקשה להית כנון והבניהתקנות הת –)להלן 

   דירה.אינו כלול בשטח הש, ובחלק ב' 9.4 ף סעיה : רא רכוש המשותף הצמוד לדירההחלק ב לשיעורו ש (ה)

 

 :בלעדי  ת הדירה באופן פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים א .6

)לא   התקר וידמ למשטח מלאהכוונה ]קירוי  שמש מקורהה מרפסת הוכמת ,כמצויין בתוכנית המכר :(1) שמש בשטח תמרפס 6.1

 .כמצויין בתוכנית המכר  :בשטח, אחת מעל בלבד[ מצא קומהנהפרגולה( 

 . מדת(וצהמ החניהם ה עם סימון מקוכנית שטחי החני)יש לצרף ת בתכנית המכרכמצוין  :מס' לא מקורהמקורה/חניה  6.2

 . צמד(המון מיקום המחסן סימו  ם עםינ ת המחסתכני לצרף)יש  כמצויין בתוכנית המכר/ טבלת מצורפת :(2)בשטחדירתי מחסן  6.3

 .אין :(3)חמרתף דירתי בשט 46.

 . ןי א :בשטחמוצמד לדירה גג  6.5

בילים ורחבה/ות מרוצפת/ות  )ראה תכנית החצר המוצמדת לרבות ש כמצויין בתוכנית המכר  :(4)ת גן: חצר מוצמדת בשטחבדיר 6.6

 ואחר(. 

 : שטח(ות )מהו רטםבאופן בלעדי יש לפרה ם את הדי או משמשי נוספים המוצמדים  חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7

 הדירה(.  ממפלס רצפת ךמונהיה  יר רצפת המסתו  פלסומ)יתכן מסומן בתוכנית המכר כל שכ :סהיכב מסתור

  

 ים: הערות לחישובי השטח

 הקווים י די וצר עלהמצולע הנ מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך ת לדירה; שטחה של יחיצונמרפסת  –" מרפסת שמש " .1

קירות הדירה הגובלים   לשים ני הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצו  םקיהחוץ או המערות פניהם החיצוניים של קי  ים עלהעובר

 במרפסת.

בינו לבין חלק של דירה  המחסן מפריד הקירות; כאשר קיר  פת שטחן בתוסבין קירות המחס  טח הכלוא , הוא הש של מחסן שטחו  .2

 או. מלוהקיר ב שטח יכלליף  מחסן גובל בשטח משותהקיר; כאשר קיר ה  של ית הרוחבשמתחת למחצ השטחרק  אחרת ייכלל

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעובייאורטי ץ של המרתף בתוספת שטח תקירות החו בין , הוא השטח הכלואל מרתףשטחו ש .3

כאשר קיר   ר;הקי רוחב של ה שמתחת למחצית ייכלל רק השטחריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ף מפכאשר קיר המרת 

  ו.וא הקיר במל שטח  לכלייגובל בשטח משותף  המרתף 

פרט  המופיע במ חצר בין שטח ה  5%עד  יה בשיעור שליט מכים בהיקפה; תותר סהתו , את שטח הקירותלכול רצחשטחה של  .4

 .בין השטח למעשההמכר ל

 

 סטיות קבילות: .7

 ייה ממפרט זה:כסטאו אותן ת קבילות ולא ירהמפורטות להלן הן סטיוהסטיות 

  ניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולהם לע; ואולהשטח למעשהן ובי 6-ו 5יפים בסערט ין שטח כמפוב 2%עד סטייה בשיעור של  ( )א 

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף 

עלו על א יר זה ובתנאי שליאומה מת התאאי  כסטייה ו/אוות למעשה לא ייחשבו מכר ובין המידוינות בתוכניות ה סטיות במידות המצ

 עיל.ל 6-ו ,5בסעיפים  פורטיםהמם אחרים  שטחיה ומשטח הדיר 2%

 ן כסטייה ממפרט זהת ולא יראו אות הן סטיות קבילו ים למעשהזרים במפרט ומידות האבזרדות האבבין מי 5%סטייה בשיעור של עד  ב()

 . (, ארונותקבועות שרברבות ם,ייס תר תות,לדחלונות, , אריחים)אביזרים קרי: 

 

 מ. ע"ב בראלגשם   "(:האדריכל"להלן " ) רתי הבקשה להך עורשם  . 8    

 הכרמל. , טירת 22קרן היסוד  : כתובת 7809991-04 פקס:        9991779-04 : ן ו טלפ 

 @re.co.il-gloffice :דוא"ל 
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 ויועצים בע"מ. םיאל ושות' מהנדסיומ  שמעוןמשה פאר   "(:המהנדס)להלן "  שם האחראי לתכנון השלד .9

 ה. חיפ ,41שלוש התשעים ו  : כתובת 8675382-04 :סקפ 8664248-04 : טלפון  

       office@peer-eng.com   :דוא"ל 

 

 

 ריה ה ואביזבנה, הדירה, ציוד תיאור הבניין, המ ב. 

או הבניין  חזית  לא ישנו אתבבניין, בתנאי ש םיוחלקים אחר חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א    *

 . תף ושמה שחים ברכושט

 . התקן הישראלי ותשדרי  לפייהיו   כל המוצרים והמלאכות *

 

 תיאור הבניין .1

 

בנייני מגורים הידועים   3ו 106מספר מגרש אחד הנמצאים ב ",C2-3 ,""D1-2"  ,"C2-4שם "בנייני מגורים הידועים ב 3 1.1

 . 105נמצאים במגרש ה ",2-2C,"1-1D  "  ," 2-1C" בשם

 ת למגורים. קומו  7מגורים(, ועוד ל יקרה)בע קרקע קומת ים", הכוללים"גבוה ניםי בני םהינ הבניינים   

 .  "1-1D " "D1-2נים "ה רגלית למרתף זה מתוך בנייהבניינים במגרש ללא גיש בנוסף קומת מרתף משותפת לשלושת

דו, לפי  רפ יו ואחד, א  משותף  ר בניה ויירשמו כביתהיתלטת החברה או לפי חשלבים לפי הייבנו במקביל או ב  יניםהבני

 דין. ל פי כול וסמכותות הרשויות המנחי ה

 

 דירות למגורים;  1-1D D1-2: 10מדגם יין בבנדירות למגורים;  2-2C, 1-1C, C2-3,2-4C:  29בבניין מדגם       1.2                              

 ;לבד, הכוונה למגורים ב)*(דירות   

 

   ורים,מג דו לנועדרים שחדר או מערכת ח -"דירה"מר, אנ" ת"הגדרו  1סעיף  4197 - ד( התשל"רותדי)לפי חוק מכר         )*(

 ורך אחר.או לכל צ לעסק,          
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 ה של כל קומה ין וייעודרוט הקומות בבני פי  – 1טבלה מס'    1.3

 

 לשלושת הבניינים שבמגרש ת משותפמת מרתף קו       

 או תיאור וי כינ

 מהקו

  קומות מתחת/מעל

 כניסה קומת הפלס למ

 ד( )  לבנייןובעת קה

פר דירות  סמ

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -1 תף מר תמוק

  ות, מבוא סעות, מעברים חניות, מי 

מעליות, חדרי   פרוזדורים,,  ות קומתי

  י חדר  ,מים  ימאגר ים, סנ מחמדרגות, 

  ,חשמל/תקשורת  י חדר  , מערכות/מכונות

טכניות לפי    ותקנים ומערכ תמ פירים, 

 כננים והרשויות. המתדרישת 

לקומה זו  , ת י מעל/ה רגלית א גישלל

 .  D1-2מבניין 

המתקנים   של ופי הס  מיקומם 

יקבע    ות בקומות השונותוהמערכ

 המתכננים. לפי החלטת 

ת  ומערכות שונות הממוקמו  כןית

בניין/ים  ישרתו גם אחד  בבניין  

ים  ים ו/או ימוקמו בבניין/סמוכ

 יין. הבנכים וישרתו סמו 
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 :1-2C,2-2C C2-3 ,2-4C מדגם ן יי בנ      

 אור תי י אוכינו

 המקו

ת מתחת/מעל  מוקו

 יסה נכקומת הלמפלס 

 )ד(  יןבניעת לובקה

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש סוג הש

 3 קרקע  ןילבניקומת הכניסה 

  , ואת כניסה )לובי(ב מ ,)גן( מגורים

  פירים,   , חדר מדרגות,יות מעל  פרוזדור,

פי דרישת  ל ת ו כני מערכות ט מתקנים ו 

 רשויות. וה  המתכננים

 בפיתוח:

שבילים,    רים,מעב ,מיסעות חניות, 

  ונהטמ  אשפה, רחבות מרוצפות

 י גז. בר/וצו 

 1-6 מגורים קומות 
4 

 בכל קומה( )

ית, מעליות, חדר  מגורים, מבואה קומת

כות טכניות  מתקנים ומער פירים, רגות,  מד

 ת. י דרישת המתכננים והרשויו לפ

--- 

 ונה עלי מגוריםקומת 

 )פנטהאוז(
7 2 

ר  דיות, חית, מעלורים, מבואה קומתמג

ות  ת טכנימתקנים ומערכו  פירים, רגות,  מד

 שת המתכננים והרשויות. דרילפי 

--- 

 וןעליגג 

 )ראשי(
--- --- 

ים  קנמת מערכות סולאריות, גות, חדר מדר

רטיות(, לפי  ת )משותפות/ פומערכות טכניו 

 יות. רשודרישת המתכננים וה

--- 

 --- --- --- 8 ות למגורים ל קומהכ ךס

 . אשי( )הר עליוןניין הקומות לא נכלל הגג המב 9 ןבבניי ותל קומסך הכ

 

 :1-1D D1-2 בניין מדגם      

 ור או תיאכינוי 

 קומה

ת/מעל  קומות מתח

 כניסה קומת הלס למפ

 )ד(  ובעת לבנייןקה

  דירות מספר 

 בקומה
 הערות ג השימוש וס

 ע קרק ןלבניי קומת הכניסה

2 

 דופלקס()

 ,  מעלית  , מבואת כניסה )לובי( )גן(, יםמגור

מתקנים ומערכות טכניות   ות, מדרג  חדר

 ים והרשויות. כננהמת ישת לפי דר

 הדופלקס.  מפלס כניסה לדירות

 בפיתוח:

  עות, מעברים, שבילים,, מיס חניות

  מונהאשפה טרחבות מרוצפות, 

 גז.  י/וצובר 

 1 מגורים קומות 

 גישה )ללא   יתמעל ו  חדר מדרגות   ,מגורים

לפי טכניות מתקנים ומערכות  ,ומה זו( קל

 ויות. ש מתכננים והרשת הי דר

 . ס פלקהדו רות ון לדי מפלס עלי

 2,3 מגורים קומות 
2 

 מה( )בכל קו 

ת, מעלית, חדר  מגורים, מבואה קומתי 

  נים ומערכות טכניות לפי ת, מתקמדרגו 

 ות. ים והרשוי דרישת המתכננ 

--- 

 4 ם מגוריקומת 

2 

 קס()דופל 

מתית, מעלית, חדר  קו  מבואה  ורים,גמ

ניות לפי  ת טכו ומערכ  מתקנים מדרגות,

 . רשויות נים והישת המתכנדר

 . ת דופלקס סה לדירו כני לס פמ

 5 מגורים קומת 

גישה   ומעלית )ללאחדר מדרגות   מגורים,

ות לפי מתקנים ומערכות טכני  (,לקומה זו 

 המתכננים והרשויות. דרישת 

   .פלקס לדירות דו ןעליו מפלס 

 ים  מגורקומת 

 )פנטהאוז(
6 

2 

 )דופלקס(

חדר  ית, מעלית, קומת מבואה  מגורים,

ות לפי  כני ות ט ערכנים וממדרגות, מתק

 . דרישת המתכננים והרשויות 

 . לקס מפלס כניסה לדירות דופ 

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
7 

לית )ללא גישה ר מדרגות ומע דח,  מגורים

י ות לפ טכני  ומערכות   ניםמתק  לקומה זו(,

 תכננים והרשויות. המ ישתדר

   .לקס פדורות לדי  ןיו עלמפלס 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

מתקנים   סולאריות, כותמער ות, דרג חדר מ

, לפי  פרטיות(כניות )משותפות/  ומערכות ט 

 ויות. דרישת המתכננים והרש 

--- 



 תנה בהיתר בניה ומ
 תכנון "י רשויות ה ע   יים רק לשינו כפוף  ו ר  לפני קבלת הית ך  נער   פרט מ 

 

         _ ______ ____                                            ____________ 
 כרחתימת המו                                                                 חתימת הקונה          

 

 , ג' ב'',  א פחיםנס

 40  מתוך  9 'עמ 05.05.2021: תאריך  /  14משהב"ש מהדורה  –תכן ץ( למשמכר )מקובמפרט  /105,106מגרשים  /  ה ' נהרי דבע"מ / מתחם  בראל ם גש / הד לאיכות הבני מס 

 

 ור או תיאכינוי 

 קומה

ת/מעל  קומות מתח

 כניסה קומת הלס למפ

 )ד(  ובעת לבנייןקה

  דירות מספר 

 בקומה
 הערות ג השימוש וס

 --- --- --- 8 ת למגורים סך הכל קומו

 )הראשי(.  העליון הגג מות לא נכלל ן הקו במניי 8 ייןסך הכל קומות בבנ

 

  :תוהבהרו  הערות

  .הבניה יבטבלה בהתאם להיתר שינויים כנותיי (א)

 ן והבניה  ]כהגדרתה בתקנות התכנו היא הכניסה הקובעת לבניין ן איזו מהכניסותיש לציי  לבניין, אחת כניסהמ יותררה שיש במק )ב(

 בקשה להיתר([. )  

 

 :ל בניין כב( שי אר) ףמשות ותחדר מדרג  1.4

רה  וק מת רגוחדר מד ::1-2C,2-2C C2-3,2-4C מדגםבבניין  :רגותדמ י דר ח ן כלאפיו . 1 :כל בניין בהמדרגות  י חדר פרסמ

  עדקומת הקרקע ולס ממפקורה ממדרגות  חדר 1-1D D1-2 : מדגם ןבבניי  קומת הגג.ועד למפלס  -1ממפלס קומת מרתף 

 ג.גהקומת מפלס ל

    אין. :חדרי מדרגות נוספים

ר עם חד ית ללא ו/אושמלותהיה ח 24.81ס' מליות ראלי למעלדרישות התקן היש יתאימו ותי להמע ,יש :ן בניי  לכב מעליות 1.5

 .1-1D D1-2  1 : דגםבבניין מ  .1-2C,2-2C C2-3,2-4C:: 2 מדגם בבניין : בניין כל ב ליותהמעפר סמת. כונומ

קומות  ב החנת/)ללא עצירה 1-1D D1-2 5 : בבניין מדגם . 1-2C,2-2C C2-3,2-4C:: 9 מדגם יןני בב :תועלימל מספר התחנות 

 . ת הדופלקס(בדירועליון מפלס ה

   .1-1D D1-2 -6 : . בבניין מדגם1-2C,2-2C C2-3,2-4C:8,8 מדגם יןניבב :תו לימעלם סעי מספר נו 

  כל דין(.  בהתאם להוראות  ,:2-1C,2-2C 3-2C,4-2C מדגםיין בבנ באחת בלבדיש. ) :)*(וד שבתפיק ון גנמנ

ל א ולכקרת התועד לתגובה המעקה  "ם בלוחות אנכיים. על הקיר באחורי תותקן מראה מצופו פלבות התא יירק :תאכל  גימור

צבוע בתנור או   ע סופיבצב בועהה צתא תהימ"מ לפחות. תקרת ה 27של י בבעו שאו שייט בגרנ תצופהתא רוחב התא. ריצפת ה

)בקומת הקרקע מאסף   מלאיהיה מאסף מטה  :תליו ד המעקופי  עקיפה.תאורה ישירה או  מונמכת ותותקן בה י תקרהתכוסה ע"

 הפיקוד פיקוד "יעד".  יהה ה, ירתה שו באונייה חת לשת או יותר, שהינן צמודויות אבע מעלולל אר. בבניין הכלשני הכיוונים(

   /ש'.1.0 :הקומותבהתאם למספר  תנקבעת ו ימעלות הירמה

 . אין :מרעמדת שו  1.6

בהתאם לסעיף   יהולהנ ו חב' א /ו בנייןרי הדיי  נציגות לת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"ית בע מעלי כוונה ב ה מובהר כי  –"מעלית שבת"   )*(

 . 1969-ין תשכ"טבחוק  המקרקע  ז'  59

 

 : ן(י ני )בכל ב  גמרחומרי הבניין ועבודות  .2

 .השלד מהנדס  ןנותכ, לפי תבו/או מתועשת ו/או משול רגילה :שיטת הבניה .השלד לפי תכניות מהנדס :שלד הבניין  2.1

 . דשלה בי מהנדסחישו לפי  :י עוב .םתועשים/טרומיים ממנטימאל מזוין ןבטו  ו/או בטון מזוין :חומר :ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

    . 1חלק  1004תקן ישראלי מס'  פיל :ד אקוסטי דו בי  .1045 מס' לפי תקן ישראל :י תרמבידוד 

   .1045מס'  לפי תקן ישראלי :בידוד תרמי  .השלד לפי חישובי מהנדס :בי ו ע .יןן מזו: בטו חומר :יתרצפה ותקרה קומת 2.3

   .1ק לח 1004אלי מס' ישר  תקן לפי :בידוד אקוסטי  .עץויה החלטת פיל :היטשב

  יעת החלקה.שות התקן הישראלי למנקה בהתאם לדרי החל  נגדיהיה  בניין המגוריםוף ריצ

  .השלד לפי חישובי מהנדס :עובי השלד.  מהנדס  תכנון עשים מבטון, לפימתוים , או אלמנטבטון מזוין :רחומ: הבניין  גותג 2.4

   .1045 מס'שראלי לפי תקן י :תרמי  בידוד  .יםיט לבנרהתקנים ה ישותודר ועץלפי הנחיות הי :יטוםוא יקוזעי נשיפו 

  באם מכלול  .דשלה דסמהנ והנחיות יאדריכלהתכנון ה לפי ,בשילובאו רגילה או  למחצה,מתועשת /מתועשת: חוץ  קירות 2.5

  בכפוף  להכו .תאי  לוקאו ב ,גבסבלוקי בס, ת גלוחוות, ה לדירנהפו בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד ,מתועש למחצה/מתועש

 . 1045ישראלי מס'  לפי תקן :תרמי בידוד הנדס. מהתכנון לפי : עובי  ת.לבנטידה בתקינה הרלעמי
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 וק" של מכון התקנים הישראלי.רי  לי "תו תקן ערות פנים יהיו ברות וקי צבעי תק

 : גימור קירות חוץ  2.6

 בניה. יתר הים בהא י התנל לפכה .אחרח יפוי קשיחו א/אבן מלאכותית ו : י ר יקע ציפוי,/חיפוי  2.6.1

 . ם אחריםב עם חיפוייולמש ות(שכב 2טיח ) :וץ טיח ח 2.6.2

 ם הרשות המקומית. ם בתאום עת הציפויילוקחו , גווןרשאי לשנות סוגהאדריכל יהיה  :חיפוי אחר 2.6.3

 

  השלד והיועץ   דס הנ מ   ת יו נח ה לפי ולב, או משו/י ק תאבלואו ו/או בלוקי בטון  ן ו/ מזוי וןבט  :מרו ח :תהדירו קירות הפרדה בין  2.7

 .  1חלק    1004  י ת"י  הבידוד האקוסטי הנדרש על פ   ניקו את שיעור קרה יע ובכל מ   האקוסטי, 

  נוןנדס, גובה לפי תכהמה  ןי תכנו ולב לפשאו מבטון ו/או בלוק ו/ :חומר וגובה יש(:)ככל ש חצרות/מרפסותה בין הפרדקיר 

 .אדריכלה

 :ין( י )בכל בנ מדרגותחדר          2.8

גות  ד האקוסטי לחדרי המדרידוהב ,לפי חישובי המהנדס: עובי  י או משולב.ואו בנזוין מן בטו: חומר: מעטפתות קיר 2.8.1

 דין.כל  ראותעל פי הו והמעלית יבוצע

ן מכו רוק" מטעם"תו תקן יל בעי )ליבע אקרטיח וצ ף +וציפנלים( כדוגמת הר ) יםולבשיפ חיפוי :חומר :פניםגימור קירות  2.8.2

 ראלי( עד לתקרה. ישה ניםקהת

 (. הישראלי טעם מכון התקניםבעל "תו תקן ירוק" מ) וסיד סינטטיטיח  :רחומ :הר תקרומי ג

ת  ישודרבהתאם לוהאדריכל  כנוןלפי תן מנט לבצאצו או גרניט פורצלן או טר מאבן נסורה  המדרגות יהיו :תמדרגו  2.8.3

חוספסים כנגד פסים מם( וטידסיים )פו ת ומשטחי הבנמדרגוך הורלא לים תואמים ובעלות שיפו יים,טנם הרלבהתקני

 חלקה.ה

 י כל דין.יבוצע על פ ותהמדרגות והמעלית/יהבידוד האקוסטי לחדר/י  :בידוד אקוסטי  2.8.4

 . 1142ם לת"י התאב ,)לרבות מאחז יד( שולבאו מו/  ו בנויאת ו/מתכ :מאחז יד/מעקה 2.8.5

   .רגות המד חדרעות מצבא :יה לגגלע 2.8.6

 

 :ן(יבני  כל)ב תיתקומ י(ובמבואה )ל         2.9

או קרמיקה או גרניט )שיש( נסורה   אבןיח, דוגמת בחיפוי קש  יהיהים גימור קירות פנ :חומר :קומתיתמבואה  גימור קירות פנים

  התקניםמכון מטעם  ן ירוק" תו תקבעל ")וצבע טיח  עציח יבופוי הקש החיל מע ,לפחות  הדלתות ופיקשגובה מ, עד לןורצלפ

 רה. קלתעד  הישראלי(

כת לא יבוצע קרה מונמשל ת במקרה. הישראלי( םמכון התקני ירוק" מטעם בעל "תו תקן)סינטטי  סידטיח +  רה: חומר:קתמור י ג

 . פורצלן ניטגר ה אונסור ן בא: ףריצו ל תקרה זו. טיח מע

 :ן(י)בכל בני  יתראש היסבי( כנבואה )לו מ       2.10

לגובה משקוף דלת   ת עדלפחוו)שיש( או קרמיקה או גרניט פורצלן,  הרן נסות אבגמדוחיפוי קשיח, כ :חומר :ניםרות פימור קי ג

 .לי(שראהי יםן התקנעם מכוטק" מבעל "תו תקן ירו)טיח וצבע אקרילי צע הקשיח יבו מעל החיפויהכניסה. 

 . או תקרה דקורטיבית הת משנר ו תקו/א  רוק"(,ן י תק )"בעל תוי נטטסי סיד+ טיח  :מרחו  :תקרהגימור 

 תקן  העומדים בו ר, מ" 0.64-לא יפחת מ רצלן. שטח האריח הבודדאבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פו :חומר :ריצוף

 . למניעת החלקה 2279הישראלי 

ע : בטון טבעי צבוחומר: קרהר תמו גיינטטי. ין סבמלבצבוע , משולבו יח ו/א ו/או ט י  טבע בטון :רות חניהר קי מו י ג : מקורהחניה  2.11

כולל  , ה לא משופעתסעבמאו אבן משתלבת ו/מוחלק   בטוןן הקומות.  במסעה משופעת בי בטון: גימור רצפת חניה. יסינטט במלבין

 עה.והתנ  סימון חניות, מספור ושילוט לפי הנחיות יועץ

 .החברה החלטת ילפ ,פוליסידוגמת טי דסינט יןמלב+ צבע ח טי: קירות ותקרה :חריםוא נייםכט, לחדרים יםסנ למחדורים וזפר

   .6.1.3עיף ות פיתוח ס: ראה עבודמערכת תאורהגימור חניה חיצונית לא מקורה לרבות        
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 :  חדרים לשימוש משותף       2.12

 וכדומה:   יו(ככל שיה)כניים טם ריחד       

 . (ארונות חשמל, מים וכו' גומחות,עט )למד יס פולידוגמת  סינטטי צבוע בצבעטיח  :ותמור קירי ג

 התקנים.ן כוירוק" מטעם מבעל "תו תקן הצבעים,  בטון צבוע בצבע סינטטי. כל -בחדרים טכניים  :תקרהור גימ

 .לבאו משו רצלןאו פואריחי קרמיקה או טראצו  :רצפהור גימ

 .ונהטמלאשפה בורות : הפשת אאציר

 

  :הערות

 .הישראלי  ון התקניםק" מטעם מכירו  תקן  תו צבוע בצבע, בעל " בבטון  או  פנים יחבט שו עי תקרה קירות/צביעת   .1

 יהיה בהתאם לדרישות התקן  ם המשותפים(בדירות ובשטחי )ונים ניין השחלקי הבבריצוף  לקה של הדרגת מניעת ההח .2

    .לקהת החלמניע 9227לי אהישר

 

        מערכת ית הנשלטת על ידי חשמליחה פתאלומיניום מזוגגת, בעלת דלת  יהתה ןלבניי הכניסהדלת  :ן בניי כל ל ראשית יסהנכ תדל    2.13

  .שמןומחזיר  אינטרקום       

  (,  הבניהיות והיתר שוהרת דרישולפי  גגמזו אלומיניוםאו  עפ"י תכנית )מתכת .יש:  ין י בנכל נוספת ל, ה/יציאהכניסדלת     

 ה. החניף דלת כניסה/יציאה נוספת ממרת  1-2C,2-2C C2-3 ,2-4C  םמדג ן יי לבנין. הבניחצר מ ביציאה/כניסה    

 שמן.דלתות אש, כולל מחזיר  :דלתות חדר מדרגות    2.14

 .דלתות פח : כנייםדלתות חדרים ט    

    אין. :י דלתות לובי קומת    2.15

 .יש :משותפים קיםוחל חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ,קומתיות תאו ו ות, מברג מד חדרבי,  , לו ן בניי  לכל יסהנבכ, תאורה    2.16

       וך ולחצן מת מתיתאה קובו מ/ה קבועה בחדר המדרגותדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילחצן היו לם יהריבבניין המגו  

   .קומתית אהבומ/הדירה להדלקת אור בחדר המדרגות  

  .האדריכל בצועיבגוון לפי  ,בלבד(החיצוני  חלקם)ב בתנורפח מכופף צבוע  :חומר :םי ל, גז ומארונות חשמ    2.17

    או נפרד לכל מחסן,  מונהקנת ילופין הת או לח ים למונה נפרד,שמל של כל המחסנזנות החחיבור ה :דירתייםתאורה במחסנים       2.18

 . מוכר והחלטתוהת ירבח עפ"יסן ויך המח שו מאלי  רתיהדינה ולמ      

    של הבניין/ים לפי  ף ל של הרכוש המשותת החשמהזנה ממערכ ש.: ימכניות משותפותלמערכות אלקטרו ו   לתאורה חיבור חשמל   2.19

  תו גם וך וישרמ הס ןבבניי ימוקמו ו/אוו בבניין הסמוך בניין, אך ימוקמ אשר ישרתו הת פו )יתכנו מערכות משותתכנון מהנדס החשמל    

 (. ויות השונותין, בכפוף לאישור הרשינבה   

 רשות המקומית. צוב המספר יהיה לפי דרישת ה י ומואר. עינ חיצו בנייןמספר   קןיות   בנייןכל ית חזב מספר בניין:   2.20

 

 טי זיהוי( פר –בפרק א'  רה )בנוסף לאמורר הדי תיאו  .3

 גובה הדירה*:  3.1

 מ'. 2.50 -ת מופח אל הית התקרעד תחת  ףיצו מפני הר  הדירה גובה   

 . מ' 2.05 -: לא פחות מרו ופרוזד דרי שרותה חגוב   

 .מ' 2.05 -לא פחות מ: (נרכשם באן דירתי )חס *גובה מ  

 . מ' 2.05 -מחות לא פ: כשה(קורה )באם נר*גובה חניה מ  

 

  טח המינימליש ב רההדיה גובה בכל מקר ה.נשקרות מיות ותמ מקו מערכות, בליטות, הנמכותקורות,  למעט תחתרה: עה *

 דין.קבוע על פי ה נימלימן הגובה המי נות לא יפחת התק  ל פיה עדירבי חלקי הקבוע לג

 



 תנה בהיתר בניה ומ
 תכנון "י רשויות ה ע   יים רק לשינו כפוף  ו ר  לפני קבלת הית ך  נער   פרט מ 

 

         _ ______ ____                                            ____________ 
 כרחתימת המו                                                                 חתימת הקונה          

 

 , ג' ב'',  א פחיםנס

 40  מתוך  12 'עמ 05.05.2021: תאריך  /  14משהב"ש מהדורה  –תכן ץ( למשמכר )מקובמפרט  /105,106מגרשים  /  ה ' נהרי דבע"מ / מתחם  בראל ם גש / הד לאיכות הבני מס 

 

 ם אותה.משי המשאו  ם המוצמדים להבדירה ובשטחי  וגימוריםרשימת חדרים  –  2טבלה מס'          3.2

 (.בלה זו ט אחרשל הבהרות,/ראה פרוט יתר בהערות) 

 

 המכר. וכניותי המוצג בתולפק א' פר 4ה בסעיף י תיאור הדירה לפל בדירעהקיים בפו ים/אזורים אופציונלים.חללם/לת של חדרי ימה כולשר להלן 
 

 (1)חומר קירות תיאור 

 ( 2)ותקרותגמר קירות 
 (4)י חיפויומידות אריח

 )בס"מ( 

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

 ריצוף
  א מ"למ"ר/ י כולזי רמחי

 חדשים  בשקלים
 ותהער

 בהמשך. בהערות  ראה פרוט אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון,  ניסה כ 

 . בהמשך בהערות  ראה פרוט אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בטון  בלוקי  בטון,  דיור ר  ד ח 

 (1)  בלוקי בטון  בטון,  מטבח 
 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ראה פרוט בהערות בהמשך. 
 ןיא ( 4)ראה  חתון ת ן  ו אר טח  על מש פוי מ י ח 

 . ך וט בהערות בהמשפר ראה אין ( 3)ראה  ( 2) האר (1)  בטון  בלוקי  בטון,  פינת אוכל 

 . ה פרוט בהערות בהמשך אר אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  , בטון  ם י / פרוזדור 

 . ך בהמשהערות ברוט ראה פ  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  ן, בטו חדר שינה הורים 

 . רות בהמשך וט בהע ראה פר אין ( 3)ה אר ( 2) ראה (1)  טון י ב ק בלו  , בטון  רונות ת א פינ ר/ חד 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2) הרא (1)  וקי בטון לב , בטון  שינה   י / חדר 

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 ות הג"א הוראלפי 
 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3) ראה הג"א  מפרטלפי 

 . ך בהמשהערות ברוט ראה פ  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  י בטון וק בל בטון,  דר משפחה ח 

 כללי   רחצה חדר  
 ה( טי מב )א 

 (1)  ון בלוקי בט בטון, 
 ןאי ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . בהמשך בהערות ראה פרוט 

 ןיא ( 4)ראה  ניט פורצלןר גחיפוי 

 ם רי הו חדר רחצה  
 ( מקלחת ) 

 (1)  בלוקי בטון  ון, טב
 ןאי ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . ךמשבה רות ע הרוט בראה פ 

 אין ( 4)ראה  פורצלן  טניגר י פו חי 

 ם חי י אור שירות 
 ד( נפר   בית שימוש ) 

 (1)  ון בלוקי בט בטון, 
 ןאי ( 3)ראה  ( 2) ראה

 המשך. בהערות  בראה פרוט 
 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  טון בלוקי ב  בטון,  מרפסת שרות 

 אין ( 3)ראה  2.6יף ראה סע  (1)  ון י בטק בלו  בטון,    מש ש   סת מרפ 
 . 2.6סעיף ראה וני חיצ וי/ציפוי קיר חיפ 

 . בהמשך  בהערות פרוט  גם  ראה

 ות ות מרוצפ רחב 
 ת גן( )בדיר 

 אין ( 3)ראה  2.6יף ראה סע  (1)  ון י בטק בלו  בטון, 
 . 2.6סעיף חיצוני ראה  קיר וי/ציפוי  חיפ 

 . פרוט בהערות בהמשך  גם  ראה

 אין ( 5)ראה  ( 2)טיח  או אחר  ( 1)בטון, בלוקי בטון   מי גות פני גרם מדר 
וט בסעיף  ראה פר טחי בינייםמדרגות ומש 

 משך. ערות בהושאר ה (5)

 3.4יף ה סע אר אין אין ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון,  יסה ב כ   מסתור 

 דירתי  ן  מחס 
 ן מוצמד חס מ   ו א 

 ( שהוצמד )ככל  
 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון   בטון, 

תכנון  י חסן לפרות מקי בי ו ע 
 דין.  ולפי כל   נדס האדריכל/המה

 

 לטבלה: רות בהוההערות 
 

  :רותחומר קי  ( 1)

 להלן:  איםבתנגבס לוחות לקי גבס או תאי/בבלוקי בטון /בטון/בלוקי בטון :עשויים מ יהיו פנים בדירה  צות הומחי  קירות

 מ"מ לפחות. 0.6עובי דופן הפרופילים  -

 ת.חומ לפ"מ 70 יםפרופיל רוחב ה -

 ית / מינראלי(.ם / זכוכצמר סלעילמ"ק ) גק" 12של לחות  בצפיפות 2בידוד " -

 אלה:יהיו אחד מ הגבס מחיצתצד של ל מכ
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פחות, מחוזק ומשופר לנגיפה בעל  מ למ" 15.9בעובי ילופין לוח או לחמ"מ לפחות )מחיצה דו קרומית(,  12.5י ת בעובלוחו 2 -

 (. תלפחו ק"ג/מ"ק 1000צפיפות גבוהה )

 ות. ספק הלוחהיצרן/ יפרט ות ומיו בהתאם להוראביצוע יהי הטרפ

 מפרטיו. את התאמתם לויאשר בכתב  נת הלוחות  קחר התמוד אפיקוח צ ספק הלוחות יבצע /יצרן

 

ות אלו ניתן שמעטפת הפנים של קיר המתועשת / מתועשת למחצה, טה בשיצעים ץ מבור קירות החו, כאשבבניה רוויה :קירות חוץ 

בידוד " : 1045 בת"י לרבות יתנטבידה בתקינה הרלכפוף לעמי. הכל בבלוק תא או בלוק בטוןלוקי גבס, גבס, ב וחותמלה וישע יההת

 וקי בטון. "כעמידים למים" או מבל צרןהי ים ע"יוגדר ם המבבלוקי רותקיה יבנומקרה  רחצה בכל בחדרי, בכל מקרה. " םייינ מי של בנתר

 

 :תקרות/גמר קירות ( 2)

 בהתאם ההי מר ין הגגומרחב המבניה של הקירות. בלחומר ה  או בהתאםאקרילי  צבע+ טיח יונלית יהיה, ה קונבנצ בניב :רותי הקר מג

 : לבן. גוון  .+ צבע אקרילי  העורף חיות פקוד נהל

 . : לבןון ו ג  .+ צבע אקרילי הנחיות פקוד העורף ל בהתאם יהיה מרהג וגןבמרחב המ. סיד סינטטי +טיח  :מר תקרותג

 . אקריליבע וי(: צפיא חלל )בתחום תיםושירו   י רחצה/בחדרת קירו  גמר

 

 :ת במרפסותקירו גמר 

 נוסף.  ללא תשלום  כלל החזיתותה כדוגמת י הסות יבמרפ הקירותר גמ

או בנוי   הרלבנטייםדרישות התקנים משולב עם זכוכית התואמת לום יני מעקה אלומ (.נקבע אחרת ם לא)בא :עיצוב מעקות המרפסות

 . יתהחז תדוגמכ

 

 . ראלי ם מכון התקנים הישרוק" מטעתו תקן י בעלי " ויהי קירות פנים התקרות ו כל צבעי 

 

   :ריצוף ( 3) 

ם מיוצרים בכבישה : אריחי 314"י רתם בתהגד עפ"יורצלן(, יט פ אריחים מסוג פורצלן )גרנ ת יותקנורה ובמרפסול חלקי הדיכב כללי: 

 רלבנטיות. החקיקה ההתקינה ו רישות דבמד סוג א' העוים יהיו מ (. האריח  Bla ינויכ)  0.5%-דולה מ שספיגותם הממוצעת אינה ג

   שנבחרו ע"י הקונה.ם לדגם ולגוון ייצור בהתא מאותה סידרתך ורק ים אח ו ארייותקנ  דת אריחבכל מי 

ירות חיפוי  מר הק וין בגצ ם כןאאלא  מ לפחות,ס" 7בגובה ומאותה סדרת ייצור ף הקירות מחומר הריצו קף הי יפולים בכלוף יכלול שיצהר

  ם.ילך בשיפויפוי קשיח אין צורמחופה בחיר החוץ בהם ק תומ קובמ קשיח.

 ורט להלן.המפו מה ולא יפחת גדות להחלקתנה – 2279ין, לפי יעודם, יעמדו בדרישות ת"י ובבני קנים בדירה המות ריצוף סוגי ה

 . 11R –ת חמקלת תא . רצפ10R –. חדרי רחצה R-9 –חדר מגורים 

מכל סדרה  גווניםאות/דוגמ 3-וף ושל ריצ  תסדרו 4לכל הפחות, ר יציג לקונה, וכהמ וי, פיחל  אווף, , המיועד לריצמידת אריחל לכ

 בגוון בהיר ניטרלי.  מבין הגוונים המוצעים יהיה ד לפחות אח .דירות מגוריםוש בוונים נפוצים ושכיחים בשיממאות/גתואמים לדוגה

 (.  LAPPATO" )ריק חלקיתר "מבבגימו יהת תהוהסדר יןאחת מבלפחות 

חת בגוון אפור והאחרת בגוון קרוב ביותר  (. איחיםבין אר פוגות, -ם שקימי לוימי)לרובה  בין שני גוונים שלנה בחירה ציג לקוהמוכר י

 קונה.י הע" אריח שנבחרן השולט של הלגוו

תואמים  ל סדרה הנים מכוות/גדוגמאו 3-של ריצוף ודרות ס 4ות פחכל הלנה, ו יציג לק  לכל מידת אריח המיועד לריצוף המרפסות, המוכר

דמוי  לי, אחד מהם ניטרגוונים המוצעים יהיה בגוון בהיר אחד מבין ה ורים. לפחותבדירות מג  ושבשימחים יכוצים ושדוגמאות/גוונים נפ ל

 .הבדיר  ה לשימושהם בגוון/ דוגמא תואמת לגוון/דוגמא שנבחר ע"י הקונד מואחפרקט 

 

.  ס"מ   60/60ת  במידו  אריחים  : ( צפות ות מרו ורחב  שמש תס מרפ, מרפסת שרות רותים,יש,ה י רחצ/למעט חדר) ירהבכל הד צוף י ר -

 . ( גרניט פורצלן )  צלן פור סוג  ים מ אריח.  סוג א' 

 ס"מ. 33/33ס"מ,  30/30אריחים  הדייר ממידות   לבחירת  :רותת שי מרפסתים/ רו שי /הי רחצ/בחדרריצוף     -

  . ( פורצלן יט  גרנ)   פורצלן מסוג    יםיח . ארג א' ו ס      

 ס"מ.  33/33ס"מ,  30/30אריחים   ת דור ממי הדיי  ת לבחיר  :ת גן(רמרוצפות )בדי  חבותובר שמש תרפסף במריצו  -
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ל לעיות רהאמוהציע בנוסף למידות "ר ומעלה על המוכר למ 15שטחן סות שבמרפ .( רצלן ו גרניט פ)  פורצלן מסוג   ריחים סוג א'. א       

 .מ לפחותס" 60היא  בהםדת צלע אחת לפחות מיים שאריח 

 חירת המוכר. עפ"י ב   במידות אריחים   :(צמדשהוככל דירתי או ) ריצוף במחסן  -

 

  רות:י קחיפוי  ( 4) 

  רת סוגבחי. )תנטיו מד בדרישות החקיקה והתקינה הרלבא' העו וגיט פורצלן( ס פורצלן )גרנ וי קרמיקה א מאריחיהיה קירות חיפוי  כללי:  

ו ע"י הקונה.  ן שנבחרולגוו  ור בהתאם לדגםמאותה סידרת ייצ קקנו אריחים אך ורריח יותבכל מידת א(. הינה להחלטת המוכר חהארי

:  וצענה מבין אלהת האחרות ת ס"מ והמידו  30/60מהן  תהיה  : אחתונות לפחותלוש מידות ש בחירת הקונה אריחים בשהמוכר יציע ל

נוספות    במידות למפורט וכןדות דומות ים במי, אריח הבהסכמת הקונ , ציער יהא רשאי לה. המוכמס"  60/15, ס"מ 50/52, ס"מ20/50

 הדירה.   י במחירל שינוללא כ

ו משקוף  חיר עד גובה קללא שינוי מהמ בחירת הקונהל ותקירות במיד וי  חיפ : בדירה( ים)לפי הקי חדר מקלחת בחדר אמבטיה וב  

 טיח + צבע אקרילי. –רה עד לתק יפוי וחהעל הדלת לפחות. מ

  –ד לתקרה מעל החיפוי וע. מ' לפחות 1.50ובה , עד גט בחדרי הרחצהדות כמפורירות במיחיפוי ק  : בדירה( קיים אם)ב דר שירותיםבח  

 לי. קריע אטיח + צב

 אם מאחורי ירות תו חיפוי ק  -  BIחידת י נו ב כאשר התנור אי.  ( ה )מעל ארון תחתון טח העבוד ורך משלכל א   לפחות מ  ס"   60בגובה   בח:במט 

 ח + צבע אקרילי. (. מעל החיפוי ובקירות: טי הריצוף   מ' מעל   1.50ה )גובה  הקרמי ועד הרצפוי  ף העליון של החיפבקו הס  התנור וסביבו       

לגמר   ההז וחיפוי רמוג רש(דאם נ) מובנית כולל בידוד אקוסטי סגירה לבצעהדירה, יש בכל חלקי   קיתאופ אנכית או יה לצנרת גלו      

 הקירות.  

 

 ים:מדרגות פנ       (5)

עשויים אבן טבעית  גמר המדרגות יהיה מלוחות ולדרישות כל דין. החלקה למניעת  2279 ת"י התאמה לדרישותמדרגות יהיה בר הגמ 

 . 2חלק  1554ם לדרישות ת"י ת פנים, העוניהמיועדים לחיפוי מדרגו

 ר בהתאמה לגווןיהיה ככל האפש ן:ון האבו גלכל הרוחב(. גות )לוח אחד רוחב המדר דה אחת לכלהיו מיחי חיפוי רום ושלח המדרגות י  

 ט.האבן יהיה מ מר פנייצוף בדירה. גהר

 

  הערות:

 בר עעת מלמני ייםהרלבנטהתקנים רישות לפי דו  דיןהי הוראות הקירות, הרצפות והנקזים באזורים הרטובים ייאטמו לפ טום:אי 

 . כיםם סמורין/חדבניימים לחלקי   

 . ס"מ 2 -כ עדל ש הפרש ייתכן ,וכיםחללים סמבין ל  רות,ומרפסת ש מ"דמ ה,בכניסה לדירה, חדרי רחצ – לסיםמפהפרשי 

 . לפי דין תרגובה המול )מדרגה( עד מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /פסות שמשלמרביציאה  

 ים שלמים". יחה "ארגובעד לפחות, או  טבלהלגובה המצוין בעד עשה הקירות י חיפוי גובה   - י קירותפוחי  

  ס"מ.   60  -מ פחות    ן קמורות שאורכ נות  ש פי י   ם בא   , PVCאו    מיניום מפרופיל אלו   יבוצעו פינות   –י  פרופיל פינות בחיפו 

 דירה. צוף בריה שלהברקה  אובצע ליטוש ו/תלא החברה למניעת ספק יודגש כי  - ליטוש/הברקה 

 שתותקן    כלוכו/או בכלל, בתוכנית המכר,  ויקדמב ,תסומן רחבהכ לא ר כימובהבאם תותקן, – ה/ותקור ,רגולהפ 

  שולב. ו מו/א ו/או אלומיניום  פלדה ו/או ןו או בט/עץ ומ תהיה עשויה        

 ונות למערכות, ארמטבחגב ארון פים, בתות מחויקירות וחז לילמעט בשוחות, ס"מ לפ 7בגובה   ,)פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים 

 ים, ללא קיטום פינות )גרונג(. ול ושיפ פויחי טכניים.רים ואזו

נדרש   לריצוף טראצו לפחות. מ"מ 3של  )פוגות( חיםביצוע מרווח בין ארירש ד נפוי, יצוף וחילרם נילפי דרישות התק – חים )פוגות(וו מר

 מ"מ לפחות. 1 מרווח של

 

 (במפרט מכר זהאו בסעיף אחר בלה בטכך  ן צויאם ועל רק ו בפותקנבהערות לעיל י סות תייחיהם יש הים לגב ד ומתקנהר כי ציווב)מ
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 ארונות: 3.3

 

   :חתון ארון מטבח ת   3.3.1

 חתון הצמוד בכל אורכו לקירות המטבח.ח תמטב דירה יותקן ארוןבכל            

 להלן:  ות המפורטותחילרכיבים ולהנ הארון יבוצע בהתאם 

יריים  כה להכנ ,להתקנה שטוחה של הכיור יםא תח המתפ יתוךיור, חבת לכ, תושת, מדפים רו, מגי דלתותל יכלו הארון -

 חשמל להצתה(, הכנה למדיח כלים.  ודתנקודת גז לבישול ונקה, ח וה שטנקים להתאח מת )תושבות וחיתוך פת מובנות

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

 יצוף. ני הרמעל פ ס"מ 90-כ יהיה  עבודהמשטח ה יון שלסף על בהגו •

ת  יתשל תח רטיבות ניעתפוי עמיד למים למיחס"מ וב 10-ל כה שנויה )סוקל( בגובתותקן הגבהה ב ארוןית הבתחת •

  רון.אה

 מ"מ לפחות. 17-18ים יהיו מעץ לבוד )סנדוויץ( בעובי מדפ גוף הארון וה •

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

 לוחות פוסטפורמינג.   / MDFויץ( /ו ד)סנלבוד  ת מעץעשויו רון תהיינה ת האדלתו •

עלות מסילות  ה בומקו. המגירות תהיינכל עבהו ולולכל ג ,ותפחל ס"מ 60ות ברוחב ל יחידת מגיר לויכ הארון •

 טלסקופיות ממתכת. 

  כנייםנות מותקנו פתרו ון, יל האר הפינה שיחידת יותר. ב אם נדרש ולא, פינה אחת בלבדארון המטבח התחתון יכלול  •

 ר או שווה ערך. מג'יק קורנ תכדוגמ לף נש ןלאחסו

 לן: לה םיפורט מהכיבים ראם לבהת ות המטבח יהיוגי ציפוי ארונוס    -

 פורמינג. ידיות מתכת.ייקה / פוסטורמציפוי חיצוני: פ •

 מייקה. ורם: מלמין או פ ציפוי פנימי וגמר מדפי •

 לן:לה או הספקים שיבחר המוכר כמפורט/והמוכר ג שיציוונים ים וג ך סוגהקונה מתו בחירתהיו לווניו יפוי וג סוגי הצי   -

ד מהם בצבע לבן ואחד מהם בגוון  אח וונים שונים לבחירה,ג 5 תלפחו הי הקונ נג בפכר להציני: על המוציפוי חיצו  •

 ניטרלי. 

  וון לבן.ציפוי פנימי: בג •

להתקינם, על המוכר  ייר שלאדיט ה. החלנההקו חלטתהלון תחתון הינם ם באר מובני' ור וכומדיח, תנ נה של והתק   וןתכנ -

 אנים )ללמובנת הכלים החשמליים הלהתק ועדויש קומות מם, בדלתות ומדפילרבות מותו, ח בשלמטבן הלספק את ארו 

 חללים( לרבות ההכנות הנדרשות. 

לכיור  שמתחתבחלל  תותקןדיח נה למתן שההכיח, נייועד למדבח במקום הממטלהתקין ארון  לרוכשים המבקשים -

י למע חשקשמטבח ו ה ערת לביוב ולסיפון קח ידי של המדיעת בור: ברז, חי3.6בסעיף   ל את הנדרשוכלת הכנהח. ההמטב

 ת החשמל )כנדרש בפרט החשמל של המפרט(.קנו וגן מים מותקן לפי תמ

 

"א מ 1עד המיר ייר ללדי להציע ה רשא ר יהיפי המוכיהספצ המטבחון תכנל בהתאמה, להחדרים ומע 4.5: בדירות הערה

את  ונה לקבלט הקהחלי. (י אי" צ"ח /י" ירות המטבח )"אשאינו צמוד לק ן, עליומ"א ארון מטבח  2 -תחתון ב ן מטבחרוא

קף בכל היגמר מלא פרט בתוספת המהתאם להוראות לארון תחתון כדוגמת "אי" / "חצי אי", יתוכנן ארון זה ב וכרהצעת המ

 ן.הארו 

 ;בהמשך הערהראה  מידות: ( 1)  
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א פחות בי לבעו הדושטח עבמונה לבחירת הק ן יותקן רך הארון התחתואו לכל חתון: תיאור:ל ארון מטבח תעדה מעבו  משטח

  4440 ת"י  ם,ונטיי ם הרלוניהתק דרישותל הטבעית או פולימרית )כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך(, העונ בןמא - ס"מ 2-מ

ה  להתקנה שטוחאם  יותהמשטח זית הארונות בכל היקפם. חל חסמ ביס" 2בהבלטה של   םולייעם שניין(, י העלפ 1,2חלקים )

י להעדיף התקנה ללא קנט שא ע"י המוכר )הקונה ר חרייבו  מוגבה שאופן עיבודון ילקנט ע  יותקן חהמשטבהיקף של כיור. 

 ה(.  ז  יצוען אי בי בגיזיכו  . לא יינתןהמשטחהיקף ים בכל מ ל אף כול ,דרשמשטח ככל הנה עיבוד בחזיתם ע מוגבה

  רוכהמ שיבחר המוכר. יםקהספ וו/א  רכ"י המועצגו וון  דוגמאות שיוגמהקונה מתוך  תרחילבמשטח העבודה במטבח יהיה  :ון ו ג

 .  ה בהיר ניטרליאחד מגוונים אלו יהי, וגוונים לפחות 3ציג בפני הקונה י

  חד(.ודד אולא לוח ב הדבקההיו בסר יקי אבןאו טבעית ן אבלוחות ה)

   

 אין. ח עליון:בארון מט 3.3.2 

מ"א ארון   1ד ר עאי להציע לדייר להמישר היר יה כויפי המצהספ תכנון המטבחל תאמהמעלה, בהם ודריח 4.5בדירות : הערה

  מ"א. 2יהיה  יוןח העלרך המטב"א ואו מ 5יהא   מטבח התחתוןה אורך ארון מר,כלומ"א ארון מטבח עליון.  2 -מטבח תחתון ב

 לן: הלט ור וכר יתוכנן הארון העליון כמפמעת הת הצבל אהקונה לקיט החל

 ות.נא פי המשכי לליה רציף והארון יה   •

י  ובתנא ס"מ 60 ס"מ לפחות. ניתן שגובה ארון עליון יהיה 30לפחות ועומקו "מ ס 75ה ון העליון יהיהאר הו שלבוג  •

 )מגנון קלפה(. ה עלי מכלפהיה ונים תנות העלי הארושפתיחת 

 מדף אחד לכל אורכו. תלפחו לולן יכבח עליו ן מטארו  •

 המטבח התחתון. ארון לגבי טת המפרודריש ה בהתאם לליון יהיהמטבח העון אר  פוימבנה וצי  •

     .ג'ח ראה נספ :יפוי הכיור, הסוללה, הח , משטח העבודה,המטבח ארונותיכוי בעד לז  מחיר

 

(, סנדוויץ') לבוד עץ עשוי מתחתון   ארון , יותקן(שירותיםהבחדר רה )למעט דיב צהחר יחדרל אחד מכב ין(:)ציים אחרות ארונ 3.3.3 

   MDF 5  הממים ברבידה או סיבית עמP 310קן ת פילENבאורך   לבחירת הקונה. הארון יהיה לוי או מונחה ת . הארון יהי 

 ורץ ו קניאו  /שיש /מחרס ינטגרל דה אי, משטח עבוידים תי מחלרים בלים, צילתות, מדפחות הכולל ד פס"מ ל 80י של מינימל   

 . ס"מ 25/45 שמידותיו משולב בכיור   

     אין. :צהחרהון ארד עיכוי בזל ירמח                   

 

    :הערות

  .ורךמטר א 6לה: עמו חדרים  4.5ת ו בדיר ,מטר אורך 5ם: חדרי  4-ו  3 תו בדירהתחתון  טבחמה ארון  האורך המזערי של ( 1)

 מטר אורך. 1.25 -מחת א יפנה לי פ לכתחתון מן מטבח האורך המזערי של ארו  

 ס"מ. 95פחות יה להתר(, רקמעד לרוחב הנישה )המקום המיו  ן כך שמידתתוכנהמטבח י  

  תנור,דיח, מל המיועדים חללים ון.רך האמיים באורמחושבת פע ון התחתון תימדד לאורך קיר המטבח. פינההארמידת אורך  

    רך הארונות. או ב יכללו  ונותרהאך ים בתו המשולב )למעט מקרר( ו"בם וכי כיריי 

קיימים   ארונות המטבח בגבבון כי יתכן ובקיר שת בחשלקח  הנהקו  לע צמי,ארונות המטבח וביצוע ער בו זיכוי ע ה שלבמקר ( 2)

 קה.תחזו  ךרישה לפתח/ים אלו לצוגים. יש לאפשר פתח/י גישה לקולטן/ים משותפ

 . רוכשאת ההחברה בו תנחה תקבע ובמועד החברה ש מניםז חו ל פי הלחירתו עהקונה לדווח על ביות באחר ( 3)

 

 מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

 . יסהקן חיצוני לתליית כבת יותקן מתור השי תסממרפ

               חבלי כביסה 5"מ, ס 160 למלי שמיני ךרוגלגלים  באו (ת וונולמגומתכת ) עותבעל זרו: )קטנה( מיתקן לתליית כביסה      3.4.1

  מס" 120-חת ממם שאורכו לא יפתקן מתרוי שיותקן מבתנאס"מ ו 160-טן מהמתקן יהיה קך שאור ניתן יק.מפלסט

 ס"מ.  800-יפחת מ לא צטבר של חבלי הכביסהרך המוהאו 
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,  המבנהנת על קיר ומגולו תכתתקן ממו משמעשמ ,שמש ווה ערך בחצר/מרפסתש תקן מתקן שיו אפשר :גג/הגן לדירות       3.4.2

ך  באור הכביס ילחב 5המתקן יכלול לפחות קיר. ב ומקובע ליצי המתקן יהיה בחזיתות המבנה. פהנו נצע שאיוצנבמקום מ 

  ס"מ.  160מלי של נימי 

  3ת ל לפחוהכול דותובב )קרוסלה( עם עמסקן זה במתקן מ י החלטתו, להמיר מת "הדייר יהיה רשאי, עפ דירת הגןב -

 ף.רוצח מאו למשטן ו/יהיה יציב ומקובע למשטח בטו ןהמתק  וונת.גולממתכת מ ניום אומאלומי ועות מתקפלותרז

 . UVעמידים לקרינת  ,תייםאיכו ויהי  םילהחב בכל המתקנים 3.4.3

ית בתחת ס"מ. 60-ת מפחי ית כביסה לאישה לתלי. עומק הנ5100יהיה מחומר עמיד העומד בת"י מס'  :כביסה מסתור 3.4.4

 המשטח של מפלס עליוןין. הבניל ש וף מי הגשםלמערכת איסנוקז ון שימבט טח הפרדהיותקן מש סהתור כביל מסכ

 .  ירהני מפלס רצפת הדמפת לפחוס"מ  30-מוך בנה  היי

    ה של בגוב היסר לתליית כבמ" 1.7ל מר שטח פנוי שניתן לשלב מערכות טכניות במסתורי הכביסה ובתנאי שייש 3.4.5

 מ' לפחות. 1.30                

 

 

 

  .ךבהמש נוספות ערות. ראה גם ה()מידות בס"מ  היסים בדירימת דלתות, חלונות ותררש – 3' מס טבלה 3.5

 

 :2-1C,2-2C 3-2C ,4-2C מדגם בבניין לדירות ת הפתחים או לן טבלהל

 

   :Am,Aדגם חדרים,  5ות דיר

 יסיםרת נותחלו   ותדלת ---

 חדר 
מידת  ו תכמו

  חפתה
 ב( רוח  )גובה/ 

מר )עץ וח
אלומיניום/  

 חר( מתכת/ א

יחה )ציר  פת סוג
"כ(/ נגרר/  כע

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 אחר( נגרר/כיס/ 

דת  ות ומימכ
  חהפת
 רוחב( )גובה/ 

  /עץ ר )חומ
  /יניוםומאל
 ( ת/ אחרכמת

 ם יבלחומר ש

ר/  יחה)ציסוג פת
ר/  נגר/ע.כ .כ

יס/חשמלי/אחר כ
) 

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  טחוןפלדה ב 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/220 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 ' אלומ ' אלומ
 יחשמל  גלילה 

 י ידניכולל גיבו 
260/220 --- 260/220 

 מטבח 

---  

---  --- 

1 

כ  כ.ע. גרר  נ ג ג אלומ' מזו   

--- 

--- --- --- 

---  120/115 --- 

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ילה רג ציר עץ

2 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

2 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/210 160/115 160/115 

 ד  ממ"
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 נהיש

1 
 ה  פלד

 א  " הג לפי
 ( הזזה) ת נגרר

1 

 זוגג מ ' אלומ

 ילה  רג ציר
 .כ כ.ע   או 

י הנחיות  פל
 הג"א 

1 

 .  ס לכי   נגרר מ' אלו  אלומ' 

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
רת/ים  גרהנכנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, 

       הג"א.    ות פי הנחילכיס. ל
--- --- 

 3נה חדר שי

1 

 ר רגילה י צ ץע 

1 

 .ע.כ ר כנגר וגג ז אלומ' מ

1 

 ניה יד גליל אלומ'  אלומ' 

 120/115 120/115 80/210-כ

 גלילה ידני אלומ'  אלומ'  1 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג  1 ילה רג ציר עץ 1 4חדר שינה 
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 יסיםרת נותחלו   ותדלת ---

 חדר 
מידת  ו תכמו

  חפתה
 ב( רוח  )גובה/ 

מר )עץ וח
אלומיניום/  

 חר( מתכת/ א

יחה )ציר  פת סוג
"כ(/ נגרר/  כע

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 אחר( נגרר/כיס/ 

דת  ות ומימכ
  חהפת
 רוחב( )גובה/ 

  /עץ ר )חומ
  /יניוםומאל
 ( ת/ אחרכמת

 ם יבלחומר ש

ר/  יחה)ציסוג פת
ר/  נגר/ע.כ .כ

יס/חשמלי/אחר כ
) 

 160/115 160/115 80/210-כ

רחצה   דרח
 כללי

1 
 + עץ 

 אור  -הר/צו ו צ
 ילה ציר רג

1 

 רר כ.ע.כ גנ ג מזוג  ' מו אל

--- 

--- --- --- 

80/210 100/115 --- 

רחצה   דרח
 הורים

1 
 + עץ 

 אור  -הר/צו ו צ
 ציר רגילה 

1 

 גג מזו מ' אלו 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

80/210 50/115 --- 

שירותי  
 רחיםאו

1 

 ציר רגילה  עץ 

--- 

 --- ימכנ אוורור 

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

מרפסת  
 רות ש

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 גג אלומ' מזו 
 טויסב נ

 פ()דרייקי

1 

 אלומ'  אלומ' 
   נגרר כ.ע.כ

 או גלילה ידני
 100/120 100/120 80/210 ה החבר החלטתל

 דירתי  מחסן  
 ככל שהוצמד 

1 
 +  פח
 ה רפפ/אשנב

טת  לפי החל
 ההחבר

 ילה רג ציר

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

 
   : Bדגם ,םחדרי  4ות דיר

 

 יסיםרת תחלונו   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  תחהפ
 גובה/ רוחב( ) 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

)ציר   הפתיחסוג 
  / ררכ(/ נג כע"

 (אחר

כמות ומידת  
  פתחה

 חב( רו )גובה/ 

)עץ  מרחו
ניום/  אלומי

 תכת/ אחר( מ

ה  יחסוג פת
  / כ"כע/)ציר
 חר( כיס/א נגרר/ 

ות ומידת  מכ
  הפתח

 רוחב( )גובה/ 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 ת/ אחר( מתכ
 לבים חומר ש

יר/  צתיחה)סוג פ
גרר/  כ.ע.כ/נ 

כיס/חשמלי/אחר 
) 

 כניסה 

1 

 לה ר רגי י צ חוןפלדה בט

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/220 --- --- 

 יור חדר ד

1 

 ע.כ כ.נגרר   ומ' מזוגג לא

--- 

--- --- 

1 

 ' מאלו  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 י ידניכולל גיבו 
260/220 --- 260/220 

 מטבח 

---  

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   וגג ' מז אלומ

--- 

--- --- --- 

--- 120/115 --- 

ה  ינחדר ש
 1 יםהור

1 

 לה רגי  ציר עץ

2 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג מ' אלו 

2 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/210 160/115 160/115 

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 נהיש

1 
 פלדה  
 א  לפי הג" 

 ( הזזה) ת ררנג

1 

 וגג ' מז אלומ

 ה  רגילר צי 
 או כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

   .לכיס נגרר   אלומ'  אלומ' 

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
ים  הנגררת/  , םרסיסי ף והד  ם, פלדה נגד גז,או שתיי כנף אחת 

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

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  ץע 

1 

 .ע.כ ר כנגר גג אלומ' מזו 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 160/115 160/115 80/210-כ

ה  צרח דרח
 לליכ

1 
 +  עץ
 אור  -ו צוהר/צ 

 אלומ' מזוגג  1 גילה ציר ר 
 נטוי

 קיפ( )
--- --- --- --- 
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 יסיםרת תחלונו   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  תחהפ
 גובה/ רוחב( ) 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

)ציר   הפתיחסוג 
  / ררכ(/ נג כע"

 (אחר

כמות ומידת  
  פתחה

 חב( רו )גובה/ 

)עץ  מרחו
ניום/  אלומי

 תכת/ אחר( מ

ה  יחסוג פת
  / כ"כע/)ציר
 חר( כיס/א נגרר/ 

ות ומידת  מכ
  הפתח

 רוחב( )גובה/ 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 ת/ אחר( מתכ
 לבים חומר ש

יר/  צתיחה)סוג פ
גרר/  כ.ע.כ/נ 

כיס/חשמלי/אחר 
) 

80/210 50/115 --- 

רחצה   רדח
 הורים

1 
 + עץ 
 ר  או -צוהר/צו 

 לה ציר רגי 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

80/210 50/115 --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
  ץע 

 
 ציר רגילה 

1 

 ה לי גר ציר  וגג מז  ' אלומ

1 

 אלומ'  ומ' לא
   רר כ.ע.כגנ

 יאו גלילה ידנ 
 100/120 100/120 80/210 ה רבהחלטת החל

   י דירת מחסן  
 ככל שהוצמד 

1 
 + פח 

 אשנב/רפפה 
חלטת  לפי ה

 החברה

 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/210 --- --- 

 
   :Cם רים, דגחד 3ות דיר

 

 תריסים ותונחל   תתודל ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 ( רוחב /ובה )ג 

מר )עץ וח
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

  רפתיחה )ציג סו
  / כע"כ(/ נגרר

 אחר(

  תומיד כמות
  הפתח

 ב( רוח / )גובה

 עץ ) חומר
ניום/  ימואל

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 ( נגרר/כיס/אחר 

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב(  בה/ )גו

  /)עץ ר חומ
ם/  ומיניולא
 אחר(   כת/מת

 חומר שלבים 

ר/  ציסוג פתיחה)
ר/  רגנ .כ/כ.ע

כיס/חשמלי/אחר 
) 

 כניסה 

1 

 לה י גציר ר  בטחוןפלדה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/220 --- --- 

 יור ד רחד

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 ומ' לא אלומ' 
 גלילה חשמלי

 ידני גיבויכולל 
260/220 --- 260/220 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

   כ.ע.כ  ררנג ג וג מז  מ' אלו 

--- 

--- --- --- 

--- 120/115 ---  

חדר שינה  
 1 הורים

1 

 ילה רג רי צ עץ

1 

 כ כ.ע.   ררנג ' מזוגג ומאל

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/210 160/115 160/115 

 ממ"ד  
)משמש  

 ר  כחד
 ( 2 שינה

1 
   דהפל

 א  הג" י לפ
 ( הזזה) ת נגרר

1 

 אלומ' מזוגג 

   לה ציר רגי 
 כ כ.ע.   ו א

י הנחיות  פל
 הג"א 

1 

 .  כיס ר לנגר אלומ'  אלומ' 

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
הנגררת/ים  , או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים ת חכנף א

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

רחצה   דרח
 כללי

1 
 + עץ 
 ר  או -צוהר/צו 

 ה לי ציר רג

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

80/210 50/115 --- 

רחצה   דרח
 הורים

1 
 + עץ 
 ר  או -צו צוהר/

 ה ר רגילצי 

1 

 ' מזוגג ומאל
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

80/210 50/115 --- 

  מרפסת
 ת שרו

1  
  עץ
 

 ה רגיל ציר

1 

 כ נגרר כ.ע.  אלומ' מזוגג 

1 

 ומ' לא ' ומאל
   כ.ע.כ  ררגנ

 או גלילה ידני
 165/120 165/120 80/210 רה החלטת החבל

 דירתי    ן מחס 
 וצמד ככל שה

1 
 + פח 

 אשנב/רפפה 
 --- --- --- --- --- --- --- ר רגילה י צ
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 תריסים ותונחל   תתודל ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 ( רוחב /ובה )ג 

מר )עץ וח
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

  רפתיחה )ציג סו
  / כע"כ(/ נגרר

 אחר(

  תומיד כמות
  הפתח

 ב( רוח / )גובה

 עץ ) חומר
ניום/  ימואל

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 ( נגרר/כיס/אחר 

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב(  בה/ )גו

  /)עץ ר חומ
ם/  ומיניולא
 אחר(   כת/מת

 חומר שלבים 

ר/  ציסוג פתיחה)
ר/  רגנ .כ/כ.ע

כיס/חשמלי/אחר 
) 

90/210 
חלטת  לפי ה

 חברהה
--- --- 
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 :1-1D 2-1Dמדגם יין בבנ לדירות פתחיםהטבלת ן להל

 

 GFדגם ס, דופלק – חדרים, גן  7דירת 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

עץ ר )חומ
אלומיניום/  

 ( רחא  /מתכת

יחה )ציר  פת סוג
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ם/  ניואלומי

 חר( ת/ אמתכ

ה  פתיחסוג 
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

דת  ומי כמות
  פתחה

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
  ניום/אלומי

 מתכת/ אחר( 
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
  כ.ע.כ/נגרר/

כיס/חשמלי/אחר 
) 

 ה סיכנ מפלס

 ה יסכנ

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 ור דיר חד
 אוכל ופינת

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 יבוי ידנ כולל גי 
260/220 --- 260/220 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

--- 80/115 115/80  

 מטבח 

--- 

--- ---  

1 

 כ.ע.כ   ררנג מזוגג ' ומאל

--- 

--- --- --- 

--- 160/115 --- 

   1 שינה חדר 

1 

 ה גילציר ר  עץ

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/210 80/115 80/115 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

160/220 --- 160/220 

תי  שירו
 ורחיםא

1 

 ציר רגילה  עץ

--- 

 --- מכני רור אוו 

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 ויט נ

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

80/210 60/115 --- 

1 

 ציר רגילה  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 יידנלה גלי  אלומ'  אלומ' 

80/220 --- 80/220 

 לס עליוןפמ

ינה  חדר ש
 2 םריהו

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני ומ' אל אלומ' 

80/210 160/115 160/115 

--- 

--- --- 

1 

 ומ' מזוגג לא
 נטוי

 )קיפ( 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

--- 80/115 80/115 

   "דממ
ש  שמ)מ

 דר  כח
 ( 3 נהשי

1 
 פלדה  

 א  ג" לפי ה
 ציר רגילה 

 ץ( פתיחה חו )

1 
 אלומ' מזוגג 

   לה ציר רגי 
 כ ע. או כ.

י הנחיות  פל
 הג"א 

1 
 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

200/80 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

הנגררת/ים  , או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסיםחת כנף א
         הג"א.   ותחיהנ לפי . כיס ל

--- --- 



 תנה בהיתר בניה ומ
 תכנון "י רשויות ה ע   יים רק לשינו כפוף  ו ר  לפני קבלת הית ך  נער   פרט מ 

 

         _ ______ ____                                            ____________ 
 כרחתימת המו                                                                 חתימת הקונה          

 

 , ג' ב'',  א פחיםנס

 40  מתוך  22 'עמ 05.05.2021: תאריך  /  14משהב"ש מהדורה  –תכן ץ( למשמכר )מקובמפרט  /105,106מגרשים  /  ה ' נהרי דבע"מ / מתחם  בראל ם גש / הד לאיכות הבני מס 

 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

עץ ר )חומ
אלומיניום/  

 ( רחא  /מתכת

יחה )ציר  פת סוג
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ם/  ניואלומי

 חר( ת/ אמתכ

ה  פתיחסוג 
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

דת  ומי כמות
  פתחה

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
  ניום/אלומי

 מתכת/ אחר( 
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
  כ.ע.כ/נגרר/

כיס/חשמלי/אחר 
) 

 4ינה חדר ש

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג אלומ' מזוג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/210 160/115 160/115 

 5 ינה חדר ש

1 

 גילה ציר ר  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/210 160/115 160/115 

חדר  
   6פחה שמ

1 

 .כ נגרר כ.ע  וגג ' מז אלומ

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

220/220 --- 220/220 

גרם  
מדרגות  

 פנימי

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' מזוגג 
 ינטו 
 ( )קיפ

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

--- 60/115 60/115 

רחצה   דרח
 כללי

1 
 + עץ 
 ר  או -ו צוהר/צ 

 לה י ציר רג

1 

 .כ כ.ע   נגרר אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

80/210 185/115 --- 

רחצה   דרח
 הורים

1 
 + עץ 
 ר  או -צו צוהר/

 ר רגילה צי 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

80/210 60/115 --- 

 

  :I , MIם, דגםדרי ח 4ות דיר

 תריסים ותונחל   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  חהפת
 חב( ה/ רו)גוב 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 אחר(   /מתכת

סוג פתיחה )ציר  
רר/  נג כע"כ(/  

 אחר(

ת  כמות ומיד
  פתחה

 גובה/ רוחב( )

חומר )עץ 
ניום/  אלומי

 ר( חת/ אכמת

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

  ות ומידתכמ
  פתחה
 ב( חוה/ ר)גוב

  /עץ ) מרחו
  ם/יניואלומ

 ( מתכת/ אחר
 חומר שלבים 

ר/  יחה)ציסוג פת
רר/  כ.ע.כ/נג

כיס/חשמלי/אחר 
) 

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 יור חדר ד
 לאוכ תופינ

1 

 ר כ.ע.כ נגר ג אלומ' מזוג 

--- 

--- --- 

1 

 ' ומאל אלומ' 
 שמליגלילה ח

 דניי יבויכולל ג
260/220 --- 260/220 

--- 

--- --- 

1 

 גג אלומ' מזו 
 נטויסב 

 ( קיפדריי )

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 ידני גיבויכולל 
--- 80/115 80/115 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

ע.כ  ר כ.נגר מזוגג  אלומ'   

--- 

--- ---  --- 

--- 160/115 ---  

  שינה חדר 
 1הורים 

1 

 גילה ציר ר  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  זוגג אלומ' מ

1 

 ניגלילה יד  אלומ'  מ' אלו 

80/210 160/115 160/115 

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 שינה

1 
 פלדה  
 א  " לפי הג

 ר רגילה י צ
 )פתיחה חוץ( 

1 

 וגג ' מז אלומ

 ילה  ציר רג
 כ.ע.כ או  

ת  לפי הנחיו 
 הג"א 

1 

 כיס ל  גררנ ' אלומ אלומ' 

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
, הנגררת/ים  ורסיסיםנגד גז, הדף    שתיים, פלדה  כנף אחת או 

 יות הג"א.         י הנחלפ לכיס. 
--- --- 
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 תריסים ותונחל   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  חהפת
 חב( ה/ רו)גוב 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 אחר(   /מתכת

סוג פתיחה )ציר  
רר/  נג כע"כ(/  

 אחר(

ת  כמות ומיד
  פתחה

 גובה/ רוחב( )

חומר )עץ 
ניום/  אלומי

 ר( חת/ אכמת

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

  ות ומידתכמ
  פתחה
 ב( חוה/ ר)גוב

  /עץ ) מרחו
  ם/יניואלומ

 ( מתכת/ אחר
 חומר שלבים 

ר/  יחה)ציסוג פת
רר/  כ.ע.כ/נג

כיס/חשמלי/אחר 
) 

 3שינה  חדר

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 .ע.כ ר כנגר גג ו ' מז אלומ

1 

 נייד  ילה גל אלומ'  אלומ' 

 160/115 160/115 80/210-כ

צה  רח דרח
 כללי

1 
 +  עץ

 ר  ו א-צוהר/צו 
 ציר רגילה 

1 

 זוגג אלומ' מ
 סב נטוי
 פ()דרייקי

--- 

--- --- --- 

80/210 110/115 --- 

  רחצה  דרח
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צו צוהר/

 גילה ציר ר 

--- 

 --- יאוורור מכנ 

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

מרפסת  
 רות ש

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 רגילה יר צ וגג ' מז אלומ

1 

 אלומ'  ' אלומ
   רר כ.ע.כגנ

 או גלילה ידני
 110/115 110/115 80/210 ברה החלטת החל

 

 : ואחרות טבלהל תערו ה

רר ניגמשתפלת,  רגילה+ה יחפת=  יפ(קיי דר )י סב נטו  תפלת )נטוי(,= פתיחה מש פקי  חה,יג פת = סורגילה ציר,  ניום= אלומי ' אלומ :יליםרי מביאו  .א

, מעלה  ס נגלל כלפי= תריגלילה  ,על כנף קבועה יתה אנכבתנועאחת = כנף גיליוטינה או לתוך גומחה )כיס( בקיר, /ררת על כנף ו= כנף נגע.כ כ.

   .יו/או חשמל דני()י ועהבאמצעות רצ

 סה"כ הדלתות/דירה תתאים ללית בד שהכמות הכלובלב הבטבלמחדרים   דל אחש רבתיאוע יכולות להופישני חדרים ל פיםשותמ, ותדלתות/חלונ . ב

 חלונות המצוינות בטבלה. 

ומופעלים  בריחים חבוייםרכת ראשית )ביטחון( בעלת מעפלדה לכניסה דלת מגן מתהיה בהתאם למפורט להלן:  -מגורים לדירת ה כניסההדלת  .ג

, (טלסקופיתרמית/ו)פנ נית הצצהעיימי נוסף,  ון פנסגר בטח הלן:פורט לכמם ות רכיבילרב 5044לי מס' מת לתקן ישראהתואגלילי ן גנומנ יל ידע

  1.25וונת בעובי של מגולמשקוף בניה מפלדה  .ירהדלת ומספר ד תחתון, מעצור מברשת סף  ,ו"רוזטות" נעהידית  מערכות צירים, מגן צילינדר,

 חירת המוכר.לפי בבגמר וגוון  ה תהיהכניסדלת ה ן:וגוו גמרבתנור. יהיו בצביעה ת והמשקוף  דלף הכנ .פחותמ"מ ל

 . 5044רט בת"י הכול כמפו 2 ריצה בעלת דרגת עמידות בתנאי סביבהלה כנגד פבאם קיימת בדירה(, תהיה בעלת אמצעי נעי) נה:י דלת יציאה לג 

  בחירת המוכר:חד מאלה, לא היהה ינלגי ה כנגד פריצה" בדלת יציאהנעיל"אמצעי 

 ם בבניינים.סורגים לפתחי – 1635ת"י רישות ת בו ד קיימתיחה שמתרג לפסו (. 1)

נון  ות המפורטות בתקנות התכים לכל הדרישח המוזז באמצעות מנגנון גלילי העונ ון עם ברי(. מנעול תחתון חבוי לדלת סובבת ומנעול עלי2)

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

   2.92והבניה, סימן ז' תקנה  ןבתקנות התכנו ות המפורטות לדרישגלילי העונה נגנון די מלים על יהמופעים בריח 4 ול בטחון בעל(. מנע3)

 (.  2 –)אמצעי 

                               .גלילה חשמלי (. תריס4)

 (,דירההקיים ב )לפי חצהחדרי הרסת השירות ול , למרפדריםלחסה כניהתות דל יו בהתאם למפורט להלן:ם יה תות הפנים בדירת המגורי דל .ד

חות חיצוניים עמידים למים ולא עשויה מלוכנף הדלת תהיה על חלקיו ובפתיחת ציר רגילה.  23שראלי מס' בהתאם לתקן יודות ינה דלתות לבתהי

זק,  חו – ודיבט תיפקה ערך בכל היוי אחר שווילו מ ו/א בורדם על מסגרת עם מילוי פלקסדבקי)פורמייקה(, מו HPL  /CPLים כדוגמת סופג

ו בהתאמה לסוג  רים יותקנ ציס"מ לפחות.  7מר פולימרי עמיד למים בגובה ויהיה מח  כנף ן של מסגרת ההתחתו, אחר. החלק , קייםטיקהאקוס

דרישות  ויעמדו בכל   מידים למיםע היוים יהדבק. כנף הדלת לרבות לוחות ופחותצדדים ל 3-קנט( מצופה ב) –כנף הדלת הדלת והמשקוף. היקף 

מנעול היינה עם הדלתות ת מנעול וידיות:  .יפוי חיצוני מתועשצורמייקה או בה בצבע או בפיהי :גמר הדלתות. שישנה ככל ישראלית,ינה ההתק

 ובגוון תואם בגמרעץ או י ימרפול בשות, בעל הל23ם לתקן ישראלי בהתאיהיה  משקוף הדלת:דים. תכת משני הצדפנוי" וידיות מ-סיבובי "תפוס

אור  -צו/פנוי" וצוהר-מקלחת, מנעול סיבובי דמוי "תפוסהרי האמבטיה, יד למים. בחדיה עמחר התקנתו יהקוף לאהמש י אטימה.ול פסיכללדלת ו

להציג על המוכר  ר.מוכר החשיב שיציגו המוכר ו/או הספקיםאות דוגממגוון הקונה מתוך  בהתאם לבחירת: יהיה גוון דלתות הפניםכנף הדלת. ב

    א בגוון לבן.הן הית, אשר אחת מ ה לפחובחירשונות ל רויותאפש 3קונה בפני ה
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 המורכבים משני לוחות, ןי דרישות התק לפ רגיל/בטיחותי( Double Glazing) כפול שקוף זיגוג  אלומיניום עם : חלונות מסוג מעט ממ"ד(ל)חלונות  .ה

תו תקן  הם יהיו בעלירכיבי החלונות ו. (מ"מ 6 לפחות ויר שלווח אמר עם, דיםמשני הצד חותלפמ"מ  4 יובבע גוג י)ז םכית עם מרווח אוויר ביניהזכו

  ידי מתקין חלונות יותקנו עלחה ונעילה. הגלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיצירים,  ,EPDMקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי רים מואביז

 סוג אלומיניוםיהיה חלון מ :ממ"דב. חלון כנף  ף עלכנונגרר זוגג ם מלומיניו רינה, מסוג איה בעל ויטיה ר: דיו ה חדר  חלון  מורשה מטעם היצרן.

   .תהעדכניו ף פקוד העור בהתאם להוראות, נגרר ג עם כנף פלדהמזוג

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה וסף נ נתיב יותקן ההזזה בכל חלונות .אין :רשתות .ו

 סים. היו בעלי תרירה( י ם בתיאור הדיהקייי לפהכל טבח )ומ מקלחת ישירותים, חדרבטיה, חדר רי אמחד טלמע ,פתחי הדירה :תריסים . ז

)ככל  ימה מוגברתן השלבים לאטפוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי בים במילוי או הזזה יהיו שלבי התריס עשויים פח אלומיניו גלילהבתריסי  

מ'   2.50 רוחב בכל הפתחים בור ודיבחדר התחים הפ בכל. רןוהוראות היצ  מידות הפתחתאם לבה היהי ח. עובי הפהוראות היצרן( שנדרש עפ"י

 חה ידני. נגנון פתיגלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומ תריס יורכב ארגזלה ומע

  חוץלקיר ה וורר מכני עדמצויד במא  צינור צעויב, ץאוורור ישיר לאוויר החו מטבחים ללאדרים סניטריים וברי שירות, בחבחד - אוורור לאוויר החוץ  .ח

 .יסויכ ת רפפתלרבו

יתכן פתחים המשולבים בזיגוג  יום.ץ האלומיניוע ו/או פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכלה דגם .יים אלומיניוםעשו  והתריסיםונות מסגרות החל .ט

 . קירות מסךמחסום, ו/או  עקה/בוע המשמש כמק

 (. "בה )"חלעמומ או שקופה ,בטיחותיתכית זכו תותקן נות(,חלו  ם ישאב)ושירותים רחצה בחדרי  . י 

בוי  ודרישות כי   הנחיות יועץ הבטיחות פי  קבועות, ל או רפפות  / ו   ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת חלון  יעשה באמצעות  (  שנרכש מחסן ככל  )   וורור המחסן א  . יא 

 . אש 

  ש.ון/אטחבלתות קנו דיותיתכן ו ת בקומת קרקעניסה לדירות, בכבאוכות הש לפי הנחיות רה מהבניין: קומת היציאכניסה לדירה/ות בדלת  .יב

  ., אין לקבוע סורג קבועקומה(הדיירים ב)בחרום אמור לשמש את כלל  קומתי ז כפתח חילוץהמוכר בדירה ו חלוןו/א ממ"דלון חב -ץ פתח חילו  .יג

 .חהן הפתיוכיו   יחהסוג הפתתריס, לרבות סוג החלון/פתח, ת הובמיד  יתכנו שינויים "תח חילוץפ"וסמכות כז ע"י הרשויות המבפתח שיוכר ,בנוסף 

 2 -וף הממ"ד גבוהים כהדלת וריצסף חיצונית.  נגררת,/דלת פלדה אטומה, הנפתחת הינה סה למרחב מוגןדלת כני  :ורףוד העפיק י דרישות לפ .יד

וגלים  ור מעוור פתחי א  + זיגוג וכן אלומיניום חלון חה.ילפת םכנפיי 2גררות לכיס ו/או שתיים, הנ פלדה כנף אחת או הדירה. חלון ס"מ מעל מפלס

פתח  וליד ע"ג הקיר  ף(,יקוד העור פלפי הנחיות )סינון אויר  מערכת התקנת לפרוק.תנים )פלנצ'(, וני  דיסקאות פלדהמים בחסו ם שונים,וטריבק

  הרי, נוןתקן הסימע"י החברה  שבאם סופק יודגש (.2010 י)תקנות הג"א מא ת היצרן.ת לפי מידומית. מידות המערכהפרעה מקו רו צתיהאוורור 

שהוסמכו לכך ע"י  יםע"י הגורמבדיקת תקינות ואטימות נוספת "י הרוכש, יחייב עוקו ר יפלכן עורף, ע"י פיקוד ה אושרוונבדקו  קנתו והת  תותקינש

ל בפוע  צועגבר הבייצוע בפועל יכר לבין הברט המבמפ ו/או ין המצוין בתוכניות המכרשל סתירה בדגש כי בכל מקרה מניעת ספק יול פיקוד העורף.

 קוד העורף. של פיות מעודכנות הנחי ם התוא

אביזרים   צורך בהתקנתהעקב , "נטו"ן מבטאות מידות פתחים אינ וס"מ, משוערות ב בניה , הינן מידות 3מס' רטות בטבלה המפו המידות – ידותמ . טו

  מסך ותת/קיר ונות/ויטרינוחל /ותני דלתל מלבש ,למיניהםלים היקפיים פרופי פים ומשקו וכן ויותמים סמויים ו/או מסגרות סכגון: מלבנמשלימים 

   בתקנות התכנון והבניה.נדרש כחים אלו לפת ממידות/שטח,לא יפחת  יםודל הפתחים המתקבלקרה גבכל מ .הענין()לפי 

 

 

  זו. טבלהאחר ל ראה גם הערות - ם בדירהוכלים סניטרי מתקני תברואה  – 4טבלה מס'  3.6

 

 ולפי המוצג בתוכניות המכר. רק א'פ 4ף אור הדירה בסעיבדירה לפי תי בפועל נלים. הקיים יו אופצ ורים ם/אזללי ל חדרים/חמה כוללת שלהלן רשי 

 

 ן יתקמ                                    
 יקום מ 

 ם שרותי אורחי  מטבח 
  חדר רחצה

 ים הור
 )מקלחת(

 רחצה  דר ח
 כללי

 )אמבטיה( 
 אחר ת שרו  מרפסת

   כיור מטבח
 כפולה( )בודדת/

 )בס"מ(  מידות
ו "מ אס  40/60

 ס"מ  80/46
 )א( ערה ה הרא

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

 --- --- --- --- --- א'  סוג 

 --- --- --- --- --- ראה נספח ג' וי ₪  זיכ
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 ן יתקמ                                    
 יקום מ 

 ם שרותי אורחי  מטבח 
  חדר רחצה

 ים הור
 )מקלחת(

 רחצה  דר ח
 כללי

 )אמבטיה( 
 אחר ת שרו  מרפסת

 ור רחצה כי 

 --- --- ב בארון משול ארון משולב ב --- --- מידות )בס"מ( 

 --- --- סוג 
אה סעיף  ר

3.3.3 
 --- --- 3.3.3ראה סעיף 

 --- --- אין ןאי  --- --- זיכוי ₪  

 יים די לנטילת יורכ
 '( ג '( )א)

 --- מידות )בס"מ( 
 ס"מ  25/40

 א( הערה )ראה 
--- --- --- --- 

 --- --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- --- אין --- כוי ₪  זי 

 ()ב יפהוארגז שט אסלה

 --- --- (בה )רה הערא (בראה הערה ) אה הערה )ב(ר --- בס"מ( מידות )

 --- --- ' א א'  ' א --- ג סו 

 --- --- אין  אין  אין  ---   ₪זיכוי 

 אמבט/ 

 ( )ב מקלחת

 --- --- בס"מ( ידות )מ
 מקלחת

 (בראה הערה )

  אמבטיה
 ס"מ  70/170

 (בהערה ) ראה
--- --- 

 --- --- סוג 
 ריצוף משופע 

 לחת()מק
בטיה  אמ) 'א

 ( תילי קרא
--- --- 

 --- --- אין --- --- --- זיכוי ₪  

  חמים/לה למים קרים ולס
 ) ד( )ג( חשטמהמ כיור,ל

 --- --- (גה )אה הערר (גראה הערה ) ראה הערה )ג(  (גהערה )ראה  דגם 

 --- --- א'  א'  א'  א'  סוג 

 --- --- 'גראה נספח  ראה נספח ג' נספח ג'ראה  ראה נספח ג' יכוי ₪  ז

מים  סוללה לאמבטיה ל
 (ג) קרים וחמים

 --- --- (גהערה )ה רא --- --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- --- סוג 

 --- --- ג'פח ראה נס --- --- --- זיכוי ₪  

ה למקלחת למים  סולל
 (ג) קרים וחמים

 --- --- --- (גה הערה )רא --- --- דגם

 --- --- --- א'  --- --- סוג 

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

חיבור  כביסה  נתמכו ל )קרים( םר מי חיבו 
 )ז( לחשמזנת וה זלניקו 

 --- יש  --- --- --- ---

ליטת פ לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
הזנת כולל  ,)ז( מייבש כביסהמ  דיםא

 .שקולת סגירה הגנה ומ  תריסחשמל, 
 --- יש  --- --- --- ---

  לחיבור מדיחקוז, ים וני ר למ ו חיבהכנה 
 ( ז) (ו) כלים

 .(מטבחה כיור וזבניק ההכנה משולבת )
 --- --- --- --- --- יש 

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

 --- --- --- --- --- 1 )הכנה( (ח) שולגז לבי נקודת 

 --- --- --- --- --- --- ()הכנה (ח) םמי  גז לחימום נקודת
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 : ואחרות טבלהל ותרעה

 ישה(.להסכם הרכורף חר שצא או במסמךלה, בטב  צוין פועל רק באם ב )הקיים

חלקיו ובכללו  על כל  1205ינה הישראלית ולתקן הישראלי, ת"י ן, לתקנטריים ייבנו ויותקנו בהתאם להוראות כל דיואה והכלים הס התברמתקני  הערה:

  תהנחיוובהתאם ל  1205לת"י  5מעט חלק ן, לחיה ועות שרברבות ונספקבמידות התקנה ל –א'  חנספ 3צים ונספחים למידע כדוגמת חלק ספחים מומלנ

 לן: המפורטות לה

ונה: יציג לבחירת הקהמוכר  .חרס כפול שניתן שיהיה בהתקנה תחתונה(כיור  )למעט במטבח תותקן קערת מטבח בהתקנה שטוחה: מטבח י /כיור (א)

יור  כ .סטהנירו ורץ/י קוסיל /רס: חהקונהירת לבח. חומר הקערה ס"מ 80/46 במידות ולהפכרה עקו אס"מ  40/60בודדת במידות ת מטבח קער -

ידות במ. חרס :(חיות משהב"שבאם נדרש בהנ) ת ידייםלור נטי כי  ק, שיבחר ע"י החברה.פמידות לפי היצרן/סב )אינטגרלי(:חני רחצה שול

 . ס"מ 25/40

  למיכ  ויה או מונחת.יה תלתהלבחירת המוכר באם האסלה  (.בלוק-ומונ) ה צמודהדח ליכעם מוגג מז היה מחרסאסלת שירותים ת :ות/אסלה )ב(

 וד בכל מידותיה, חלקיהלרבות מיכל ההדחה תעמ ה. האסלליטר( 6ליטר וארוכה של  3בעל קיבולת הדחה קצרה של ו כמותי )ד חרס :הדחה

 ים שלונגובה הפנים העלי .הרלבנטיהישראלי רישות התקן ד בדמעוה  טהירוסבעל צירי נ ,כבד :אסלהה ושבמ .1385 ת"י ורכיביה בדרישות

לות דגמים של אס 3ה לפחות נ רת הקועל המוכר להציג לבחי דגם:ס"מ בהתאמה(.  38,40ס"מ ) 1לית של בסטיה מכסימ מס" 39 :האסלה יהיה

 ה. הארץ, ככל שישנ וצרתהן תמפורטות, לפחות אחת מהעומדות בדרישות ה

ותה, הכול בהתאם להבטחת יציב יהיקפ  י, בעלת חיזוקומוגנה מ"מ 3.5ומר אקרילי בעובי  תהיה מח האמבטיה"מ. ס  70/170ות במיד אמבטיה:

 לכל דין.  

"מ ושטחו ס 80חות הקצרה ביותר תהיה לפ . מידתודין כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות תיפח לא המקלחתתא הרצפה של  שטח מקלחת:

חום או  צע דירוג, תיביש ל ף רצפת המקלחתבהיק .חהמשט לניקוז שיפועים עם 2272 י"ת בדרישותמוד ה יעפרצמר הר. גמ" 0.72-ת מלא יפח

 (.)לא תותר התקנת אגנית כחלופה למשטח משופע במקלחת סף.

 ית אחת( ים בעזרת יד ם/קריחממים סות )וי ו כמותיל מנגנון קרמי דר בעמיקסום ניקל, דגם מערבל /יהיו בציפוי כר וחמים כל הסוללות למים קרים  (ג)

 .חמים העומדים בכל דרישות התקינה הרלוונטית בארץ  למים סדרות 3 מתוך לבחירת הקונה  להציגר על המוכויכללו "חסכמים". 

סוג יה מרז המטבח יהודה או הכיור. בהעב משטחוהם ימוקמו על מישור פרח -רזים מדגמים מיקסיותקנו ב ובכיור המטבח הרחצה בכיורי  -

   ס"מ. 15עומק ס"מ  15גובה  :יינהרחצה תהכיור  ת ברזדוס"מ. מי 25ס"מ, גובה  20 לן. עומקף במידות להנשל זבר

 . רום ניקל, בציפוי כמערבל מיקסר דגם: :(באם נדרש בהנחיות משהב"ש) ברז נטילת ידיים -

 מתלה מתכוונן, מוט שרשורי, כולל צינור קיר,המ מיקס ,ך(דר 3נטרפוץ רב דרך )אי - יםוקר  חמיםסוללה למים  תותקן ת:מקלחה בתא -

  בקוטר ראש מקלחתוס"מ  30לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך או ת ומזלף. ס"מ לפחו 60 ך באור  י ומוביל אנכילסקופט החלקה

 מ.  מ" 15

תלה מתכוונן מוט  רשורי, מוכן צינור שטיה באמוי הלמיל ציאה תחתית מהקיר, הכוללת ייקס ם, מסוללה למים חמים וקרי תותקן באמבטיה: -

 מזלף.ס"מ לפחות ו 60ורך מוביל אנכי באופי וסקהחלקה טל

 . )ככל שידרש( ניל ירזבויוב, חיבור לב :כוללת ארגז/י שטיפת אסלהכיורים ו התקנת  (ד)

 . לבן :גוון הקבועות (ה)

 ופן חיצוניתבד  4"ח פתהזנת חשמל,  :יבש כביסה הכנה למי  הזנת חשמל.וז,  קני ור לחיב מים )קרים(,נקודת  :ה כוללתכביסונת הכנת חיבור למכ (ו)

 ., כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה כביסההמייבש מ פליטת אדים שרוולל

 ון קערת המטבח.ה לחיבור לביוב, ולסיפברז והכנכוללת: במטבח  ח כליםלמדי  הכנה (ז)

 ה.א אביזרי קצד ללבבלושת ת נח ר אחרת, צנרבאם לא נאמ :גז לנק'כנה ה (ח)

 .מים קרים בלבד אסלות. בת כיור רחצה וכיור נטילת ידייםנטריים, לרבוסלים ה. יעשה לכל הככללי() חיבורי מים קרים וחמים:  )ט(  

 ת. המסופקת מהרשת העירונימים בטמפרטורה קרי  :םי מים קר (י)

 או הכיור.  העבודה  מישור משטח ם עלקמוז המי ברקר = פרח ע.קבו מתוך שרוול נשלף רז הראש בנשלף =  ( יא)

  חת. בעזרת ידית א חמים,ת מים לקרים /ויסו  = )מיקסר( מערבל

 ברז ו/או שניהם. ראש מקלחת ו/או לפיית לקרים, חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/ =)אונטרפוץ(  דרך-רב
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 ,ברצפה, הבניין( משותפים לכללוכן בחלקם ית)לטני ביוב לקו רתוי ביקפתחצנרת ו: אחר דירה, לכל צורךים בנוספ אביזרי אינסטלציה    3.6.1

 אש(.  ת, עפ"י דרישות כיבוי ו וכמ ום)מיק  יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  ם וכמות עפ"י החלטת מהנדסבמיקו, לתקרהסמוך בקירות או ב

 בין   כבלי פיקודברת גז ולהעוצנרת  למפוצו א ו/ זימרכיני למזגן מנסטלציה. ניקוז האי הנדסלפי החלטת מ ,מיקוםב ארון למחלקי מים

   ,ן ו/או אחרו במסדר שרות ו/אובמרפסת  מפוצל,ו/או  מיני מרכזילמזגן  מיועדמיקום  .למאיידיועד המום מעבה, עד המיקועד למי המיקום ה

"י  בכפוף לתולטני ביוב בידוד ק .ביסהכ סתורו במעליון ו/א בגג למעבה ועדמימיקום המאפשר פיזור אוויר יעיל וקצר לכל חלקי הדירה. 

 האקוסטיקה. יות יועץוהנח 4חלק  1004

 

 הערה:

"  עמודים או קורות" וי דמיטות התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בל ידרשו(, יתכן ויחייבו ככל שבוי, )כי  מתזי /ביוב/ת מיםצנרעבר  במ רךהצו 

יותקנו    צי תכנון ומנו ומאילו ו שסא, כרנית המבתכ יסומנו  א בהכרחפה, שלרצות ו לקירבסמוך ו/או רות ותקרה לקי בסמוך  ,"ספסלים" או 

 ת.כני תו במיקום שונה מה

כן  פתחי ביקורת, ול ידרשו ו  יתכן   ן י הבניון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה בחשב לקחת יש ,ףנוסב

 . קהתחזו  רכי גישה לצ פשרויש לא  ם אותםסו ן לח, אי ביצוע פתחי ביקורת אלו  שריידבדירות בהם 

 

נדרשה מערכת הוראות כל דין. "י הדרישות אשר נקבעו ביה עפותה  תולאריס תמערכות צעבאמקת מים חמים לדירות הספ :מיםחימום    3.6.2

 .   579דרישות תקן ישראלי ל ה בהתאםסולארית, התקנתה תהי 

לתכנן   מאפשרהק כולל מפסן )טיימר( הב זמצקוי והתקן נט עזר חשמלעם אלמ חימום ללהכו דוד(ירה יותקן מכל אגירה )ל דלכ     3.6.2.1

 . ת"(ון שב)"שע עלהההפ מניז מראש את

 באמצעות חשמל  מים , יעשה חימום הסולאריתת ות מערכבאמצעלדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים    3.6.2.2

 .ר(ימ )טי המיםהתקן קוצב זמן לחימום ו 

 הם. ניורט להלן לפי המחמיר מבאו מהמפ  ראות כל דיןמהו תפחירה לא יפח מיכל האגנ 3.6.2.3

 . ליטרים 150 - ומעלה חדרים 4בדירות  ליטרים, 120 -חדרים 3בת  תובדיר :תבקיבול למים חמיםוד( רה )ד ל אגי כי מ 3.6.2.4

   על גג המבנה.או /ת והקומתי  שירות במבואהבארון יסה / הכבית יל תלכדוגמת חלתר אך נגיש מוסבמקום  :יקום הדודמ 3.6.2.5

 

 כיור נטילת ידיים.ומקלחת טיה, , אמבורחצהבח ת מטערו ק :חיבור מים חמים לכלים 3.6.3

 (.ברז אחד לדירה –ר חציציאה לביציאה למרפסת שמש וב) .יש :"דלי"ברז    3.6.4

 ה(.ברת החהחלט)מיקום לפי יש  :לדירהים הכנה למונה מ 3.6.5

 לסטי. פ :יםשפכ .טיפלס :לוחין ד .PPR, S.Pסגול, וונת, פקפלדה מגול  :קריםו ם מים חמי  :ר הצינורותחומ 3.6.6

   .יש :ה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבחצנרת גז בדיר .73.6

 יש.  :ירהלמונה גז לד הכנה  3.6.8

 

נרת של מערכת גז מרכזית שנועדו לשמש את כל בעלי צ  או ניםיתק, מ1969 -כ"ט שלחוק המקרקעין, ת ה )ב(59תאם לס' בזאת כי בה ובהרמ

 . משותף ה ק, יהוו חלק מהרכושהניתנים לפירו או וסת נה מו יכל,הדירות או חלקם, למעט מ
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 (ו טבלה ז ה הערות לאחר)רא שמל ותקשורתי חנמתק – 5טבלה מס'  3.7
 

 פח ג'ראה נס תקע ונקודות טלפון,, בית דות מאורר זיכוי לנקו מחי 
 

  

 וצג בתוכניות המכר.פרק א' ולפי המ 4בסעיף ה דירור ה מה כוללת של חדרים/חללים/אזורים אופציונלים. הקיים בפועל בדירה לפי תיאשי ר להלן 

 

 2כוללת של הדירה. בדירה ה הריהוטן העמדת ובהתאם לתכנו הלן ל תהמפורט בהתאם לטבלה שורת יהיו לפחותהתקושמל מיקום וכמות מתקני הח

 . מהר פחת יעודי לקועם ממס נימש חשמלן בקומה הראשית, לוח חשמל ראשי עם ממסר פחת ובנוסף יותקן בכל קומה לוח תק יועלה ומ קומות

 

 מיקום 
 ור נקודת מא

 ,תקרה/קיר
 סק כולל מפ

 קע ת יתב
 מעגל
 ותףמאור מש

 תקע  בית
  גלוח במעכ

     משותף

 תקע  בית
 ל במעג כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;תקשורת נק'
 .ון טלפנק' 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 - - - 1 1 לדירה  כניסה

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

  דר חלתאורה  פסקמ -
 . מדרגות 

כולל   ח חשמל דירתילו  -
 יכות גירה )ניתן שיהיה בסמס 

 יסה או למבואה( כנל
   /ארון תקשורת  -

בית  כולל  ויזיה, ה/טלו י ונ טלפ 
 בתוכו. תקע 

 דיור  חדר
 וכלא ופינת

2 3 - 

 
 
1 1 

תוספת    -יס חשמלי תרן  תוכנ 
נקודת חשמל להפעלת  

)תריס זה נרשם גם   התריס 
שך  בהמ במרפסת שמש 

 הטבלה(

 ים / רוזדורפ

 
1 

1 - - - 

מ'   3ך מעל בפרוזדור באור
ניית  לל פ פרוזדור הכו או ב 
ות  חר לפמאו נקודות   2"ר", 

 ליף. + מח

 1 מטבח 

 
 
 
2 

גנה  )בדרגת ה
44IP ) 

4 
)בדרגת הגנה  

44IPחולקים( מ  
ם  לי עג ני מלש

המוזנים מהלוח  
דירתי ע"י  ה

  2.5מוליכים 
 ממ"ר בצנרת 

4 
פרד,  כ"א במעגל נ

 : עבור
, מקרר  דיח, תנורמ
אזי עבור  תלת פ 1+

,  ליותכיריים חשמ
  2.5כים מולי שוי ע 

 נרת ר בצממ"

- 

על  מהיה ע י מיקום בתי התק
העבודה ככול   משטח 
  לתכנון ובהתאם   האפשר
בור  בתי התקע ע  .המטבח

  ורעבות ו מלי יים חשכיר
המדיח ימוקמו מתחת  

 למשטח העבודה. 

 שינה הורים  חדר
1 

)כולל מפסק  
   (רהלמנו  חליףמ

4 
ם ליד  )שניי 

 המיטה( 
- 1 1 - 

 - - - - - 1 נותפינת ארו חדר/

 "דממ
ה לפי  מנור

חיות פיקוד  הנ
 העורף

 קנות פקע"ר י תלפ 1 1 - 3
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  אחת של הדירה יותקנו 
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ש  מרוצף יבגבול השטח ה

 בצע הכנה )כבל וצינור( ל
 עבור קו תאורת גינה. 

 
ע"י קו נפרד   ההזנה תתבצע 

 ללוח הדירתי

 

  אחרותלטבלה ו  הערות

 2 וללתהכ ירהרה. בדהדישל  תאם לטבלה המפורטת להלן ובהתאם לתכנון העמדת הריהוטהיהיו לפחות ב קשורתהתחשמל וי הום וכמות מתקנ יקמ

 פחת יעודי לקומה. משני עם ממסר  כל קומה לוח חשמלל ראשי עם ממסר פחת ובנוסף יותקן בח חשמלו שית,הרא יותקן בקומה קומות ומעלה 

 "ר,ממ 2.5קע נוסף )לכל היותר שני בתי תקע(, עשוי במוליכים תלא יותר מבית ובר למחתקע ה ביתהינו שותף" =  מ כח במעגלבית תקע  " (א)

 שירים. אמפר עם אופיין מכ 16באמצעות מע"ז ומתי  י/קדירת ל הנה בלוח החשמקוטר מתאים. ההגרת בבצנים מושחל

ים בצנרת בקוטר מתאים. לממ"ר, מושח 2.5כים ליוי במועש הדירתי/קומתי,ח ירות ללומחובר ישהינו בית תקע ה" = כח במעגל נפרד  "בית תקע (ב)

 כשירים.  ין מופיל אמפר בעא 16"ז ההגנה בלוח החשמל באמצעות מע
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לחדר  ם מנורת סימון מחוץסיק דו קוטבי עממ"ר בתוספת מפ 2.5תקע ממעגל נפרד, עשוי במוליכים  בית=   יהאמבטם בלתנור חימו ע בית תק (ג)

 ך לכניסה. מומבטיה בסהא

ם מושחלי ממ"ר,  1.5ם יכימולעשוי בע, י תקנקודות מאור ובת –למעגל מאור, מעורב ית תקע המחובר בהינו : משותף מאור גלבמעקע ת תבי   (ד)

 .   . אמפר 10ז ההגנה בלוח באמצעות מע"תחת הטיח.  התקנה, בתאיםר מבצנרת בקוט

קום בו קיימת רטיבות, או סכנת מיא נדרשת בכל וה 44IPטימות ת אין אביזר בדרגבגתוספת   הינהים: בגין אטימה מוגנת מוספת לבית תקע ת (ה)

 ת.  ירוא יש התזת מים ישירות או ל

 –ודת תקשורת דת טלפוניה, נק לחדר וכוללת נקו ייעודית על פי תקנות, מגיעה קומפלטבילה ת כוללוכ, נקודות 3  ן =יה תקשורת וטלפו לויז טת קודנ (ו)

ה אין ז ין.כל דשידורי כבלים. הכול כנדרש על פי רות לחיבור לקליטת שה, כאמור, ואפ י חובורטת שיד קליחיבור ל –זיה ויקודת טלו חשבים, נבין מ

     אחד.וז יסתיימו בריכהנקודות/מוצאים  רח שההכמ

מוי  ר ד)אביז ה, בלדחקרפנדל בת ק הפעלה, הכוללת מפסמטורה(, אהיל/ אר -יסוי)ללא נורה וכ קירנקודה לתאורה על תקרה או  = ת מאורנקוד (ז)

   , בית נורה ונורה. רה(קתרת החיבור לתס להסנוקו

מ"ר בצינור בקוטר מתאים, בהתקנה מ 2.5ים וליכ, מ במקום התקנתודירתי ועד לדוד מל ההחשוח שיר מלי לחשמ תכלול קו =נקודת דוד חשמלי  (ח)

 ל. יזמן כאמור לע קוצב ללון, כוסימ טבי עם מנורת קו פסיק דו המעמד, מחיצונית ליד הדוד ו בטחון לעמידה  ויה, לרבות מפסיקסמ

 

  . יש :ורת מאו נקוד  :הקומ בכל :בכל בניין  חדר מדרגות/מבואה קומתית 3.7.1 

)באם אין  ות או חדר המדרג  תיתקומ מתוך הדירה להדלקת אור במבואה צן לח .יש  :ורת אלחצני הדלק ש.י :גופי מאור

 . גותדרמ דר/יבח רת לילה קבועהאוש, לתי  :()משותף שעון שבת יש. :ואה(מב

  .קירנה בהכדת הד נקו וע שורתנקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז תק :וץ טלפון ח  3.7.2

 .מזםז :לילצ  .לחצן :סוג :ון פעמ 3.7.3

 "י. , לפי דרישות התט סטנדר :סוג :אביזרי הדלקה/שקע 3.7.4

  )כולל שקע רגיל(,דירתי שורת ולוח תק ,(תידבה בערחצורך הת ללפחו מודולים 6-ם פנוי לשארת מקו)כולל הדירתי  חשמללוח  3.7.5

 . יןא :רתי שעון שבת די .  יש :מפסקי פחת .חשמלה הנדסנון מתכ לפי :מיקום .יש :בתוך הדירה

  ן.כולל קוצב זמ יש. :חשמלי שמש/מים,  נקודת חשמל לדוד 3.7.6

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

סה  הכני דלתום בהכוללת פעמון, ותשתית פנימית וחיצונית למערכת אינטרק רכת אינטרקום מע. שי :טרקוםאינמערכת  3.7.8

חדרי שמע/דיבור באחד ממבואה או בכניסה לדירה, וכן פומית רקום בינטהא ודתיש למקם את נק: קוםמי  לבניין.שית ראה

 דירה. המגורים ב

 ן. : אידת(עגל סגור )נפרבמה נוספת טלוויזי  מערכת 3.7.9 

או   ןלבניי נת צלחת מרכזית אנטילופין לח ,רוציתב עיה רלקליטת טלוויזלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהשידורי  הכנה לקליטת 3.7.10 

 . דיוור TV-לה חובידורי לקליטת ש יניםבנמספר ל

 :חריםנים אמיתק   3.7.11 

  ת, יש להתקיןנים למרפסת שירו ת במטבחים הפוץ לרבור ישיר לקיר חואוורו ללאים טבחם ובמסניטריי י שירות, בחדריםבחדר -

 י.  כיסו רבות רפפת, לר חוץנור מצויד במאוורר מכני לקיצי

 שראליתמל הירשת החשיכת החשמל הדירתית. המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולולבקרה של צר  ניטורל מערכת  -

 ם. משתניהחשמל ה זנת תעריפיהפשר ותא

ר )שלושה חיישני זרם עבו שמליכיב המודד זרם חאשר מתבססת כל רחשמל הדירתית בלוח היחידת מדידה  :תכלול רכתהמע

  יג אותםטלי אלחוטי המקבל ומעבד את הנתונים בצורה מקומית ומצ חוטי, צג דיגיור אלידתקשורת לש יחידת, ת פאזי(תל לוח

 מ' 1.5ש ובגובה במקום נגי סה,ת הכני/ במבוא הכניסהלדלת  מוךבס ירהים הד ותקן בפנהצג י רה ברורה.בצו עברית בשפה

 תם הכספית. ת עלווא )בקוט"ש( צטברתוהמ  שוטפתה האנרגילפחות את נתוני צריכת ה יג הצג יצמהרצפה. 

 תקןות הוות האמור ע"י המשרד שבדירקבע  ככל שנת זו ין מערכמשרד הבינוי והשיכון שמורה הזכות לבטל את החובה להתקל

את   הלקוחות המסוגל למדוד מרחוקצריכת החשמל של לשליטה מרחוק ב מונה –ה חכם" )"מונ מל "מונה חכם".ברת חשי חע"

ב או ן או הדירה, ולספק ללקוחות שירותים אונליין )דרך מחשות ברמת הבנייבתקל פלע נתון, לטכל רגת החשמל בריכצ

 ן.נתוגע בכל רלם חשמל שירים צורכים אצ ו מכה( אילליקציאפ
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 .3.5י ראה גם בטבלת פתחים סעיף נגנון פתיחה ידנריס/ים, לרבות משמל להפעלת התקודת חם חשמלי כולל נתריס/י -

 

 :בדירהום, חימקירור /  מתקני .        4 

 ן. אי  :מרכזי  דירתי מיני  זוג אווירי מ 4.1 

  :תכלול אשראזי, פ תלת רטיתסטנד תאח יתמרכז נימי למערכת הכנה  

  כאמור, מערכת נפרדת בכל  וג מיני מרכזיתהכנה למערכת מיז דופלקס תבוצעדירת  י קומות כדוגמתלות שתכולה ותיר)בד  

   . ירה(בד ות נפרדותמערכ הכנה לשתי – קומה  

 ;רההדי חלקי לכל וקצר יעיל ווירא  יזורפ פשרהמא אחר או במיקום המסדרון תקרת לתחתית בצמוד למאייד מתוכנן מיקום .1 

    ום קמי ה בין או הקירות הרצפה במילוי נעהו מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד ושתנח צנרת של "צמה"ת לרבו  הנדרשות תהתשתיו ועביצ .2 

 בקיר שקועמ"מ  32נור היה בציהמאייד י ניקוז,  2.5* 3נפרד  מעגל כוח שקע ,ן למעבהנהמתוכ המיקום ועד יידלמא  וכנןהמת     

  המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות רההסת יכלוליד למאי "צמה"ה מוצא .סההכבי רסתווז מיקלנ או רצפה וםלמחס     

 אנכי ובין אם במהלך אופקי. בין אם במהלך רכה,או וסתרת לכלהיה מה הצנרת תפלובכל ח . בפועל     

 עם  בקיר  פסת חשמל שקועהמת בקוסיוו וןדרר המסקי על טטהתרמוס  למיקום דע ידהמאי  םממיקו קיר ודלפיק ריק שרוול התקנת  3.

 סה. מכ     

 .אוויר וגמיז דסמהנ ידי על המערכת לתכנון םבהתא יהיה כנותהה מיקום  .4

 הדירה  לקי או בח השרותמרפסת  יובהר כי אין למקם את המעבה בתוך .המעבים / המעבה וםקלמי ומוסתר נעמוצ אך חיצוני וםמיק . 5

 חרים.הא     

 

כזית רמ  ת מיניזוג לכל חלקיה באמצעות מערכאינו מאפשר מי וויר תכנון הדירה נדס מיזוג האיעת מהככל שעל פי קב .: איןוצלן מפזגמ  4.2

נרת  ל, צרת חשמות צנשות לרבפוצל/ים ליתרת חלקי הדירה שתכלול את כל התשתיות הנדר מנה למזגן/נים ף הכנוס , תבוצע בכאמוראחת 

   מים. קוזניגז וצנרת 

  (.יםפוצללהתקנת מזגנים עיליים )מ נהצנרת ניקוז כהכתבוצע גם המטבח( , השירותים והרחצה ירה )למעט בחדרירי הדמחדאחד ל בכ 

דס  מהנ לתכנוןהתאם הכול ב עד מחסום הרצפה או לחילופין לסיפון מתחת לכיור,  יהיה  הרצפה ומוצאה ילויובמסתר בקיר וז תוצנרת הניק 

 ר עם פקק.ם וסגו יזר חרושתי מתאיעם אבתר יוס רתא הצנמקום מוצהאינסטלציה. 

, לרבות 5חלק  994ראלי ן ישולתוד העורף י פיקיות ומפרט חהנהתאם לת להתקנת מזגן עילי/מפוצל בתבוצענה הכנו י מרחב המוגן הדירתל 

כלפי המרחב  חידה הי יקוזנ   מאפשררז שני הידה כלפי חוץ ובהיח ת מוצאלסגירם, ברז צנרת ניקוז כמפורט לעיל, אביזרי אטימה תקניי

 ן. המוג

ף, המשלבת העורוד ת ע"י פיקמאושרו 5חלק  994 ישראליולארית, העונה לדרישות תקן תקין מערכת מוד רת המוכר ניתן להילופין ולבחילח 

 ול אחד את כל הרכיבים הדרושים כהכנות להתקנה. לבמכ

ת הנמכת ג אוויר לרבו ת מיזו רצה להתקין מערכוכש י והררה, דיים( בספרינקלרי אש אוטומטית )כיבו מערכת יימת ככל שק :הערה*

 . זו  נמכת תקרהם( להי המתז/י /שראלרים )וכש להתאים את גובה הספרינקתור(, מחויב הרתקרה )מס

 

  .אין :דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין  מיזוג אויר  4.3

   .אין :חימום הדירהמים ו  ות להפרדת חימוםאפשר עלת, ב מיםרים לם רדיאטו תנור גז דירתי עידי לת על הפוע כת הסקהמער  4.4

 מוגן. ת שקעללחימום הכו לתנורנקודה  צעתבובטיה בחדרי המקלחת ואמ. : איןשמלחימום הפועל בח תנור  4.5

 : אין. ונבקטורים חשמלייםק  4.7

 .אין: מ"ר/קק"ל 120-80 ,רצפתי חימום תת מערכת   4.8

 ן.: אי חריםמיתקנים א  4.9
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 : במחסן דירה,  ובטיחות בי אש כיבו  ורי סיד* .5

 רשות  יידרש על ידי ככל ש :)באם נרכש( במחסן  הכבאות. שות"י ר דרש עיככל שי: בדירה: רים(לאוטומטית )ספרינקערכת כיבוי אש מ 5.1  

 הכבאות.  

 .ותות הכבאדרש ע"י רשיככל שי: גלאי עשן  5.2  

 .יש :(ן )ממ"ד ינון במרחב המוג כת סמער 5.3 

 , ע"י רשות הכבאות שדרי י , ככל שעליהם ת חיפוי/ציפוי לרבו  ,יחות אלו וי ובטכיב גילוי, ורי סידת תקנ* ה  

 ום אחר עקב דרישות תיכנוניות.ך יותקנו במיק ומנו אס, ו/או שי כרית המכנבתו  גו ציו  הכרחלא ב   

 

 :נותעבודות פיתוח ושו  .6

 יה חנ 6.1 

      .המגרשבתחום : כולםר הבניה. י היתלפ :ייניםל הבנ לכ חניה סך הכל מקומות 6.1.1   

 אין. (: )לפרט אחרחניות במקום     

 ין בתוכנית המכר. צו כמ: מיקום .כוש משותף כרישמשו ו  ר הבניהלפי הית: יותחנ פרמס .יש :(תפתמשו חניה לנכים )פרטית/ 6.1.2  

     : יש.תאורה מערכת ות.לבן/אבנים משתבטו :רהלא מקו חניה  גמר רצפת 6.1.3  

 יש. : מהכבישגישה לחניה  6.1.4  

 נית המכר. ן בתכימוסלפי  :מיקום  לפחות.אחת : יות לדירהר חנמספ 6.1.5  

  אין.  :לחניהה בכניס מחסום 6.1.6  

   

 פיתוח המגרש  6.2 

 נית החיצו  הרחבה .יןיבנל  ההכניס ואתמבל עד מהרחוב יצוניתח  כניסה רחבת תתוכנן מגרשה בתחום :כניסה חיצונית רחבת    6.2.1 

 .פחותל ר"מ 20 של בשטח ולציד מלווה ןגינו עלב מוארו,  ]יןילבנ סההכני  מבואת רוחבב ותלפח[ ף מרוצ  כניסה שביל תכלול    

 .לפי תוכנית האדריכל ,חרטבעית/א ים משתלבות/ אבן: בטון/ אבנחומר גמר :מדרגות/שבילים 6.2.2  

 . ות/ אבן טבעית: אבנים משתלבחומר גמר .: ישפיםוצמשטחים מר 6.2.3   

 ני במים בהתאם ון חסכוגינ ח(אדריכל הפיתול פי תוכנית )ע .יש :צמחיהמצורפת(.  ניתעל פי סימון בתכ) .שי :תפתר משו חצ 6.2.4  

  ד החקלאות.להנחיות משר    

 יש.  :בכולל ראש מערכת ממוחשגרש במ השקיה מערכת 6.2.5  

 לשטח  ונהכולה/חלקה( הכו תקרהמעל , )חצר ת המכרתוכני לפי :חצר מחדריציאה ל .יש:  הגן  תו רי צמודה לד  ר,חצ 6.2.6  

 .  מערכת השקיה וללאנן  ולא מג   

 , וכו'(  שוחות צנרת,מרזב/ים, )ול , חלחמיםביוב וות, גז, /יתכן גישמה :גן דירות שותפות, בחצר הצמודה ל ערכות מירוט מפ 6.2.7  

  (.ת המכרבתוכני א בהכרח יוצג ושל ןהעניי )הכל לפי יכיבו ורת,קשתחשמל,    

 יציאה נוספת   ככל שיש '.מ 2.5ל פחות שובעומק ל "ר.מ 7-א פחות מלטח בש ,: ישן ת גו יר מודה לד ח מרוצף בחצר הצמשט 6.2.8  

 . מכל צד ס"מ 30פת וסח היציאה בת רוחב פתמ' ולפחות ב 1.20ימלי של עומק מינ יה משטח מרוצף בר הפרטית יה לחצ   

   ודרישת הרשויות.ניה יתר הבלפי ה  :חומר: מגרשות של ה/בחזיתגדר  6.2.9  

 . ברהיעת החולפי קב  ושרתת הפיתוח המאוכני י תפל וצעבגובה ממ   

 . אין :(קהבחל ה פתוחהקומ) קומת עמודים מפולשת 6.2.10  

 

 ותפותערכות משמ .7

 : מערכת גז 7.1 

רש או  תואר בתכנית המגם המובמיקוהגז,  חברת אום עםבת קרקעי-גז תת י/צובר באמצעות מרכזי: סידור גזכנה לאספקת ה   7.1.1  

להנחת צנרת  ה ת הנאו זיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. ותישות הרש "י דרעפ חברה ו/אושיקבע ע"י ה אחר קוםיאו במ  הבניין

   ה.ותחזוקת זהג

 הינם בבעלות חברת הגז.פקת הגז אסוצנרת  ,מורכא הגז י/צוברמובהר בזאת כי 

 .ש: י ירהכזי לדמר ורממקגז צנרת  7.1.2  
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 .(3.6)סעיף  4ראה טבלה : םמיקו ש. י: דירהקת גז בתוך הצנרת אספ 7.1.3  

 

 :רים לכיבוי אשסידו  7.2 

 יחות. ועץ הבט"י רשות הכיבוי והנחיות י ע שידרש ככל  :מדרגות דרחהפעלת לחץ במערכת ל 7.2.1  

 יחות.הנחיות יועץ הבטוי ו ת הכיבות רשו דריש ע"י רשככל שיד: דוריםבמבואות/פרוז ניקת עשן מערכת לי  7.2.2  

 הבטיחות. נחיות יועץ ע"י דרישות רשות הכיבוי וה ידרשככל ש :לרים(תזים )ספרינקמ –אוטומטית בוי כי  כתמער 7.2.3  

 בטיחות. הכיבוי והנחיות יועץ השות רשות י: יש. לפי דרותכולתן כיבוי לרבות ארגזי כיבוי  עמדות  7.2.4  

 יחות. יות יועץ הבטשות הכיבוי והנח"י רע ידרשככל ש עשן: גלאי  7.2.5  

 םם משותפי יבוי בשטחינות כרנטים( וארו , ברזי כיבוי )הידאש כיבוי ו  לוי גי  רכותמעות הכבאות, לרב  כל סידורי ה: הער     

 הכבאות.  תי דרישות רשו כמות לפמיקום ו  פרטיים, או     

 

 אין. : ניוניםבחאוורור מאולץ  7.3 

 אין. : ת()להזנת הדירו  יתמרכזאוויר יזוג רכת ממע 7.4 

 . יןא  ים:לשימוש הדיירויר בחדר/ים זוג אמי  תמערכ 7.5 

 יהיוו  ,בניין כלל הכניסה לתד ליד עהקרק בקומת ימוקמו הדואר תיבות :םמיקו  דואר שגוי.ל 1ד הבית, לווע 1לכל דירה,  :תיבות דואר 7.6 

 .  816י"ות יהובני  תכנון תקנות לפי ניוםאלומי חזית בעלות

 : םמיתקנים אחרי  7.7 

ו  א  נים סמוכים,יין ולטובת בנבבניי  דר/ים לשימוש כלל הדייריםח פים(,משות בחלקים)אורה מים, מערכות ת יגרמא ,סניקהמערכות   

 המתכננים והיועצים.תוכנית י לפ :קום וכמותמי   .כו'ו  סמוכים לטובת הבניין יםבבניינ 

 

 ית ת תשתלמערכו חיבור המבנה  .8

 ת המקומית.ות הרשוהנחי לפי: חצרל  רדנפ מונה מים .: ישביתל ראשי מונה מים . יש: לקו מים מרכזי בור חי  8.1  

 יש.:  רכזי חיבור לביוב מ 8.2  

 נה. התקנת מו  לללא כויש.  :ת החשמלבהתאם להוראות חבר ,החשמלין לרשת חיבור הבני  8.3  

 . ניםרה לחב' הטלפוהדי בוריחולל כלהיתר(: לא  ון והבניה )בקשהתכנה תקנות תאם לבה :םטלפוני הבניין לרשת ה הכנה לחיבור 8.4  

   (.3.7.10 עיף בלבד )ראה גם ס הכנה .אין: (אינטרנט/ה)טלוויזי לרשת תקשורת הבניין יבור ח 8.5  

 עם בפועל ביצוודות שעבה. הרכישבמחיר  כלוליםגישה,  ומכים, ניקוז, דרכית תרכה, קירומד: כביש, גרשגובל במפיתוח כללי ה 8.6  

 אחריות החברה.נם באי  תמקומיה ע"י הרשות היעש  

  .מכלים טמונים. יש: אשפהרת לאצי  יםנמתק 8.7 

 . שות המקומיתהר ע"י: שפהפינוי א  

 

 שותף רכוש מ .9

 : שותףמתיאור הרכוש ה 9.1 

 המכר. משותפים בתוכניתבאם סומנו כ: משותפים מות חניהקו מ   9.1.1   

 . אין: (קיתחל הפתוח ,ועמודים ניסה)קומת כ חלקית תפולשקומה מ 9.1.2   

  לפי החלטת בחברה.: דירותצמודים לינם מחסנים שא 9.1.3   

  .יש: סהי )לובי( בקומת כנמבואה  9.1.4   

 יש.  : ומתיתקמבואה )לובי(  9.1.5   

 .1(: )מספר גותחדר מדר 9.1.6   

 .D1-2 1: םין מדגבבני  .C2-3: 2בבניין מדגם : ותלי מספר מע .יש :יותלמע .ש: יפיר מעלית 9.1.7   

 יש.גג: על התקנים ס על ידי מיחלק התפוה ותפח: לג משותףג 9.1.8   

 ממ"דים.  -מוגנים דירתייםם רחבימ שי  אין. :"ק/מקלטממ 9.1.9   

 ין. א: משותףחדר דודים  9.1.10   
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 מוסמכת   אחר שתדרוש רשות מיתקןוכל   ,מערכות סולאריות :( כגוןשותפותמ ו/או)פרטיות יות ות טכנ : יש מערכעל הגגמיתקנים  9.1.11  

 ן. י כל הדיעל פ   

 . שי  :ן נו י שטח ללא ג : יש.מגרשחומי הח פתוח בתושט חצר 9.1.12   

 מרכז מחזור אשפה   יים,ים טכנוחדר  בות תקשורתכות לרחדרי מער: משותףנם רכוש ם של הבית שהי ם נוספי י מיתקנים וחלק  9.1.13   

  המכר.  תוכניותתף בים כרכוש משומסומנ החרים במפרט זה, רקים אכמפורט בפומתקני אשפה ו   

 

 : תףו שמוציאם מהרכוש הין לה שא (םמייבאם קי) ים/חלק 9.2 

 . (, )מילוטמדרגות חדר 9.2.1  

 .קומה טכנית 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 . ניסהקומת כלובי ב 9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 ג.על הג  ותפים(המש) המיתקנים השונים גות אלרגישה מחדר מד  9.2.6  

 דר מכונות.אל חדרגות ישה מחדר מג 9.2.7  

 . (משותפים) קומתי לחדר/ים טכני/ים בי ו מלו א תישה מחדר מדרגו ג 9.2.8  

 .על הגג משותפים התפוס על ידי מיתקנים –ק הגג חל 9.2.9  

 .ות/תמעלי  9.2.10  

 נים בדירות(. ים מוג ביש מרח  -)אין .ממ"ק/מקלט 9.2.11  

 משותף.  ושה כרכרבחשיוגדרו ע"י ה  ככלם וחלקיים טכניים  חדר רטיות,עט חניות פחניון לממות קו: חלק אחר 9.2.12  

 

 בית משותף  9.3 

 ת(, המוכר דירה בבית משותף או בבית  דירוהמכר  חוק –)להלן  1974 – דר )דירות(, התשל"לחוק המכ 6התאם לסעיף ב )א(  

 ון המצוי  התקנ של  אהו משנה הור טל אבית מבלהחיל על השבדעתו  ת און שחל על הבירשם כבית משותף והתקנו עד להיוהמי    

 ינים:העני ואלה  אותו עניין; על המכר פרטים לצרף לחוזהמפרט או חייב לכלול ב ם להלן,יעניין מן העניינים המנוי ל ייחסתתמה    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 ירה; ותף הצמוד לדורו של החלק ברכוש המש שיע (2)   

 ו; ר אלישקבותים המחויבים ובשיר שותף  ות הבית המהוצאתפות בשיעור ההשת  (3)   

 ותף; יהול הבית המשבדבר נ  תסדרי קבלת החלטו (4)   

 )א( לחוק המכר דירות; 3בסעיף  אמורבדרך השר השיכון בצו   כל עניין אחר שקבע (5)   

 חייב  י שהתר, כמבחוזה המכ אמורל אף היראוהו, ע  קטן )א(  סעיף ים המנויים ברטים על עניין מהעניינמסר פ אמוכר של )ב(  

   המשותף. הבית חולו עליהמצוי לגבי אותו עניין  וןהתקנ תוא שהור    

 

 : רהשותף הצמוד לדי עורו של החלק ברכוש המשי  9.4

   .תרשויוה חוק המקרקעין ובכפוף לשינויים בהתאם לדרישתתאם לבה

 
 :ביתהול הלטות בדבר ני סדרי קבלת הח 9.5

 . 1969 -טהתשכ"המקרקעין   בחוקהקבוע היה על פי י 

 
 :אליו מחויבים בקשר רותים הבהוצאות הבית המשותף ובשי ת שתתפו הה שיעור 9.6

 משותף. בית הה ות המוסמכות ובהתאם לתקנון שירשם, עם רישוםהרשוירישות ו/או בהתאם לד המכרתאם להוראות הסכם בה 
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 :תף(המשו לרכוש או שיוחזרו /תף )ו ש המשומוצאים מהרכו החלקים ה 9.7

 ות המצ"ב  נים בתוכניבאים אשר מסומטחים הש מהרכוש המשותף ה יוצאו, םכבהסה ז ןמהאמור בעניי לגרוע מבלי      

   הסכם המכר.ו/או בהמכר  מצוינים במפרטו/או       

 ה.עתה של החברפי קבישותף לירות בבית המכוש המשותף ויוצמדו לד מהר יםהחניה שבתחום המגרש מוצא עמדות .א

 צאו מהרכושכל השטחים שהווכן . ההחבר משותף לפי קביעתה שלהבבית ש תויוצמדו לדירומשותף  רכוש המה יוצאו  סניםהמח . ב

 ף. המשות ם הביתעד מועד רישו המשותף ואשר לא נמכרו

 יל(. לע 9.2.9מרפסות וגגות )למעט החלק כאמור בסעיף  .ג

 משותף.  רכוש הוצא מהמ שיש במגרש()ככל  חדר השנאים .ד

  ות המוכרת.נים לתא שבבעלוהמחס  תלדירות, יוצמדו החניו  ניםסו המחא /והחניות דו כל א יוצמשותף ל ם הבית המרישושבעת  ככל .ה

 
 
 
 
 
 ציגות הבית המשותף. נה ולנרו לקונוספים שיועב מסמכים ספח א' נ

   .הערות כלליות נספח ב' 
 . זיכויים טבלת       ג' ספחנ
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 לי הדירות בע יגותה ולנצספים שיועברו לקונכים נומסמ – 'נספח א 

 

 ט:רפו כחלק בלתי נפרד של המפצורלו יאתוכניות  10.1  

 דירה. ה)חיצוניות( של ידות כלליות חדר ומשל כל מידות הכוללת  1:50 -מידה לא קטן מ  הדירה בקנהתכנית  10.1.1   

 בקומה. תף המשוהרכוש הכוללת סימון  1:100 -מ ןלא קטה בקנה מידה ת הקומה בה נמצאת הדירתכני 10.1.2   

 בקומה. וש המשותף ללת סימון הרכ הכו 1:100 -ת בקנה מידה לא קטן מוסיטיפ התכנית קומ 10.1.3   

 ת סימון הרכוש המשותף  כוללה 1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן משות; קומות מת מפולקומו /ות קומת כניסהתכני 10.1.4   

 . 1:200מידה   ם מוקטן לקנהילובצ ף תן לצרים; תכניות אלו ני מוצמד ירתייםושטחים ד    

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

ת  משותפ חצרהכוללת סימון  1:250בניה בקנה מידה היתר  בלתלק לרשות המקומיתנית המגרש כפי שהוגשה תכ 10.1.6   

 ינות צמודות. וג

 

 לכל דין לרבות על פיאם בהת רימור, שיש למסות ולחומרי הגורכהמע לכל ושושימ וראות תחזוקהנתנו ה ירה יי בעת מסירת הד 10.2  

 : דירות בעניין ק המכרוח   

 ימורם. ה על גכל רכיבי הדירעולות שוטפות לתחזוקת פ )א(   

 ות מיזוג אוויר,  מערכ, בטיחותמערכות רבות ירות המותקנות בדירה להש תתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכו )ב(   

 יוצא באלה.טרומכניות וכאלקכות מער   

 ת. יות, אם נדרשו ותקופת ות ואפיון ביקורות שוטפותדיר ת ג()   

 רת קשר. ליציספק ומספר טלפון נים בדירה, לרבות שמות יצרן/תקהמו  מערכותיות של ציוד ומפרט טכני ותעודות אחר  )ד(   

 

 מרי הגימור של  וחוכות רשל המעתחזוקה  כנית והוראותת   נייןה בבוננמסרת הדירה הראש אשר לודירה   ימסור לרוכש המוכר 10.3  

 עניין: בירות  המכר דפי חוק  רבות עללכל דין ל ה למסור בהתאםיש חובשהבניין   

 ת שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם. פעולו )א(   

 זוג  יליות, מערכות מת בטיחות, מערכומעת ן לרבוות המותקנות בבנייהשיר ת מערכו  וקה מונעת שלתחזוקה כוללת ותחז )ב(   

 באלה.וצא ייות וכנאוויר, מערכות אלקטרו מכ   

 רשות. אם נד ות ותקופתיות,אפיון ביקורות שוטפ ת ותדירו )ג(   

 פון ליצירת קשר. ספר טלספק ומשמות יצרן/  המותקנים במבנה, לרבותכות מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומער )ד(  

 מיליה. יספקספר מ ו פיתוח לרבות מספר טלפוןוה רכותעשל הבניין, המ וות המתכנניםת צרשימ )ה(   

 חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות  ציה סניטרית, אינסטלבד של ות בלת המשותפ ( למערכוAS MADEעדות )תכניות  ו()   

 דירה האמור  יה על רוכש הולפכתב נחיה בלמסמכים האמורים היצרף  המוכר בנה ובפיתוח.ערכות אלקטרומכניות במומ   

 תמונה( מיד עם מינויה.)הראשונה ש בעלי הדירות  ועה שלבותם לנציגות הזמנית או הק ר אלמסו   
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 ו תבקש  ה לפישיועברו לקונ  נוספות תוכניותהב"ש, להלן יות מש פי הנחל

 

 ( ט)טופס של מפר תבצו מכר דירו ר לאמו בנוסף ש, על המוכר יהיה, ת הרוכם לבקשה המכר ובהתאחתימת על חוז לאחר

 .הלןת כמפורט לתוכניות נוספו לרוכש  נספח א', למסור 1974 –ד "שלהת

 ביצוע שלד הבניין.סיום  למועד  ות יהיה בסמוךמועד מסירת התכני  -

 לפי בחירתו.  ד זההמוכר יהא רשאי להקדים מוע -

 

 ,, סוג המעגליםםחלוקת מעגלי לתהכולירתית  את תכנית החשמל הד לקונה תמסור החברה :קשורתחשמל ות .א

 ימונים. י קצה, לוחות ומקרא לסיקום אביזרמזוג אוויר, מרור / ו למיניהן לרבות למערכת או ותהכנ 

 

 קרוני דירתית הכוללת מעבר עהציה : החברה תמסור לקונה תכנית של מערכת האינסטלתסניטרי טלציה אינס .ב

ות פתחי הביקורת ומקרא  בלרפכין ות הדלוחין והשכזרי קצה ומערביום אות מיק ים )חמים/קרים( לרבווי המל קש       

 ם. סימוניל 
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 לליות ואזהרות הערות כ – נספח ב'

 לדירה לליות למבנה והערות כ

 

   .יהתר הבנבלת היקפים למועד קהת  יה והתקן הישראלי,נ והב וצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנוןכל המ .1

 . 2010-תש"ע( 3ס' תק' )ממיתקן לאנטנת  .2

 מיתקני אנטנות         ק"מ( ותפת )אות לקליטה משו : מיתקני אנטנ 799ת"י  קן ישראלי,החובה, לפי ת שידורי קן מיתקן לאנטנות לקליטתת יוניין  בב               

 יווידואלית )אק"א(.דאינ לקליטה              

הסדר אחר המבטיח שבכל  יםאם קי שידורי החובה תאנטנות לקליטל יתקןתקנת מ ר את החברה מחובת הת לפטות רשאיוועדה המקומיה .3

 בלא תשלום.  ידורי חובהניתן לקלוט ש  ה יהיהרדי

ו/או  מרתף,  יטום ה ייבת לשמירה על אח המת עות וועד הבית, ולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו/אוו/או באמצ בעצמו לפעול נה שעליוידוע לקו  .4

חודרניים   שורשים רק, אי שתילת צמחיה בעלת לאות אך ורט לעיל, לרבשפהמרתף, כפי ם טויאיכון לסכדי  פעולה שיש בהלהימנע מכל 

 . י למניעת קינון חרקיםסוס תקופת צוע ריובי

 ברות.  ה החלל בהן הן עובו גובתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/א מור יכוסו כות כאמער .5

 ינרלים )ברזל(צנות ממוכן התח  ,"עיניים" ידים,ג, , גווןבדלי מרקםן: הגוות טבעיות כפעתו ויתכנ, ובכפוף לתקניםיפוי טבעית, בריצוף וחבאבן  .6

 .ללי המקצועהתקינה וכ דרישות. הכל בכפוף למוי חלודהם דת בכתמיואהמתבט

ת קיטום פינו  צעבוי לים לאוי קירות ו/או שיפובחיפ. הישראליים בתקניםהנדרש במידות לא פחות מ גות(בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פו .7

 .)גרונגים(

ות לצורך מערכבלים, מגרש, לחברת החשמל, בזק, כ נה ו/או המי המבד שטח/ים בתחולהעמי היודגש כי באם תידרש החבר פקניעת סלמ .8

ת כובזו שה, כןלצורך גי ןני הבניי לרבות שימוש במתק  ופשיתגישה חנה מתחייב לאפשר ו , הקהמשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים

 לו. ים אמיסי ועד בית בגין שטחם מתשלום פטורי היו גופים אלוו כן ימות הקרקע למעבר כבלים. כעצורבות ר פול בשטח/ים לטיהשימוש וה

 ת או סגורות. פתוחו אריזותפים או רעילים, בית חרר לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחו איסור חמו  חל .9

ין.  רתים כלל הבניר, המשוקורות ומעברי צנרת ואוור   ת,מונמכושיהיו תקרות    וליכ  הדיירים  "יע  ושרכשי  ,)ככל שקיימים(  סניםבמח .10

 ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד. בלבד רד למחסניםונפ תף למחסנים תעשה  מהרכוש המשונת החשמל הז

לא אך    צור הפרעהלילל ועלולים  החם  ינ, מקטי באזור תליית כביסה  אוויר באם יותקנויזוג הויח' מדוד המים החמים    לש  מםמיקו  .11

 ן הקבוע במפרט.מת פחו

,  dB54 (Aם לא תעלה על )רעש שלהבוי שרמת הדות עייעשה שימוש רק ביחי הקונה,וויר ע"י זוג האמערכות מי קנויותו  וקבאם יסופ .12

 ים.ן/תק מהרגלי  ן בולמי רעידות תחת, וכיחידה ממוקמתבו ה  םבמקום פוח פליטת אויר חממ' מ 1.0רחק של במ

ת  מנ על רה לרשות הקונה וזאתהעמדת הדי ת מעת השנים הראשונובשלוש   המוגן, באופן תכוף לפחות חב רר המריש כי יש לאוודגחשוב לה .13

 .מוגןמהם עשוי המרחב הבטון שירות ההאדמה והנמצא בק ן מבט באגרגטים )חצץ(, המופק אלהימצראדון אשר עלול שרידי גז  לסלק

ם  ות, מחסנית, חניים, כגון גינום פרטייים במבנה ואשר יעברו בשטחירלל הדירות המשרתות כאחאו מערכות  רתצנ וביוב איתכנו שוחות  .14

 י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט. יקבעו עפ" מיקומןן וספר ומרפסות פרטיות, מ

 ללכים לכביקורת, השיי חיכד'( וכן פתו וזק ייוב, נברות צנרות )מים, בעוהחניה, יתכן ו חסן אואו המ דירה,ה תמוך לתקר סת ובקירו ברצפה, .15

   ותפים.ש הבניין, ומהווים חלקים מ

 .ף זהיחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצו רוצפים באריעה המ נס רכיים, מעברים ואפילו דם על שבילם כבדיברכבינסיעה  .16

 תיפגענה. א רוכש למקרה זכויות הל ובכ רשויות.ה ורש יו/או אהתאם לצרכי התכנון החנייה ומיקומם בקומות מספר מיתכנו שינויים ב .17

[, תגברנה הוראות הנספח,  28.11.18 -14דורה מה תכןמפרט מחייב מחיר למש] 1ספח ג'ראות נאות המפרט להוין הורבבמקרה של סתירה  .18

 בכפוף לכל דין.

 ת. אוה ההורתגברנ -ט לעילפר ת"( לבין המאוורהההלן: "הדין ו/או המכרז )לוזה ו/או הוראות אות החין הורבמקרה של סתירה ב כן, כמו .19
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  ייםוטבלת זיכ  –' גנספח 

 
 הערות מיוחדות 

   28.11.2018  - 14יר למשתכן מהדורה מחכון, יינוי והש ל משרד הב מחייב שמפרט הברשים רק הנדהינם אך ו אלו  זיכויים ריכוז .1

   מ.מע"   ל כוללים לעי ים הנקוב  המחירים .2

גין  ב .  אלא עם נאמר אחרת  פיכוי כס זימורה/תללא  ייב  ט המח ריטים הכוללים במפרעל פריט מבין הפ  רהדירה יהא רשאי לוות   רוכש .3

כן  לת זיכוי כספי. )משהב"ש יהא רשאי לעדקב כנגד  על התקנתם  וכש זכאי לוותר  יהא הר שלעיל  בטבלה    הרשומים   בלבד יטים אלו  פר 

 יפיים(. ם הספצ זיהמכר  י בנוסחלזיכו   הכספי הערך

בלן  קה חברה/ה ע"י הימסר לרוכש הדיראלו    זכותו לזיכויים  צל לנ  ונו רצ  קבלן, על /לחברה  יע הוד ל   הרוכש הדיר   לשע   רוןהמועד האח .4

,  רות()ה( לחוק המכר )די3הקבוע בסעיף  ימים מיום חתימת ההסכם או מן המועד    30יפחת מ  ור לא  ובלבד שהמועד האמ  בהמשך.

  .אוחרלפי המ

 . ל דיןתו זו על פי כ לזכו  ורר תתקבל כוויתו מהא עדמוה עד הרי הדכש והודעת ר אי  .5

, התקנת  הק החברספנו  אישחר  ייר( להתקשר עם ספק מטבחים א)הד   וכש ובחירת הר   , מטבח המתוכנניםנות הגין ארויצול זיכוי בנ .6

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

 ב.  ובכת מראשוזמתו בלבד, ידירה, ב רוכש הי  " שה ע עפריט ייויתור על  .7

בין  שהוא,  כליט  פר   על   אם כלפי כלל הדיירים, ויתור   ובין  חדת ו/או לחייב, בין אם כלפי דייר אלהתנו י ליזום ו/או  שאא יהא רהמוכר ל .8

 לאו.   אםאם בתמורה ובין 

מוקדם ישור  ים א מחייב ים אלו  ר ת ושיפו. תוספיביהמח   ים למפרט ספת ושיפורשלום, תולא תירים, ללהציע לכלל הדי   וכר יהא רשאי המ .9

 י והשיכון.  ו רד הבינשל מש

 ין המוכר לרוכשים. ליהם בע סכםהושכל עות לתוספות ולשיפורים אלו כהנוג ותלא יהיה מעורב בתלונינוי והשיכון  רד הב מש .10

פת ושיפורים סתן הסכמתו לתונ  או,  ל ילעטבלה  המפורטים בים וומחרהמת  פריט/יםתו לזיכויים, מהזכו  ש הקונה בפועל אתיממ .11

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

  

 

 
 



 תנה בהיתר בניה ומ
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 ים בהסכמה ללא תוספת מחירשינוייכויים וז
 

 להתכו נושא 
 כללי לזיכויערך 

  ל מע"מ כול

 ארון מטבח 
חיפוי בגובה  , העבודארון המטבח  עצמו, משטח ה

מים  חמים ס"מ לכל אורך המשטח, סוללה ל 60
 ט זה גדר במפר ל כמוכו ח, ה מטבור וקרים וכי 

 מ"א ₪  1,000

 מים לות לול ס

 ה, ומקלחת אמבטי: כיור, י רחצהר ללות למים בחדסו
 . )לפי הקיים בפועל הדירה(

דרך  -מים חמים וקרים רבה לכי בגין סוללבהר מו
 וי. יכ ז קבל )אינטרפוץ(, לא ניתן ל

 ₪ ליחידה   200

 חידה ₪ לי 75 --- נקודת טלפון 

 בית תקע 
מוגן מים ולא  ותף )לא גל משמעיל ברג  תקעבית 

 ח(. ד / כפרמעגל נ
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 ה ת כניסל ד
 ת שירו למרפסת

 זיכוי בגין כנף הדלת בלבד. 
 .(קוף בפתחע משלבצחובה )
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