
 

 

 בלבד להתרשמותההדמיה 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 למשתכן מחיר

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 מ"עמרם אברהם חברה לבניין בע
 

     
 

 

 
 

 

 רמלה נאות שמיר  שם האתר 

  
 A דירה מדגם

  
 חדרים 5 מס' חדרים

  
 3-15 קומה

  
 ____ מס'דירה 

  
 C,B,A  אגף/בניין

  

 

 

 28.11.18 –  14 רהומהדמשהב"ש  22.01.2020 עדכון:ך ארית 



 יתר בניה הב ותנהמ
וכפוף לשינוימפרט נערך ל  מוסמכותים רק ע"י רשויות פני קבלת היתר בניה 

 

                      ____ _______                                           __ __________ 
 מת המוכר י תח                                                             נההקו חתימת            

 

 ' , ג', דב'  נספחים א', 

 34  מתוך  2 'עמ 03.02.2020אריך: ת  /  C,B ,A אגף-בניין/   14משהב"ש מהדורה   –משתכן ל כרמפרט מ  /  ה רמלשמיר נאות בע"מ/  ןעמרם אברהם חברה לבניי / הבניהמסד לאיכות 

 

 תוכן עניינים
 

 הויפרטי זי פרק א.
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף 
 .(2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף 
 ן וחניה.מיקום הדירה בבניין, מחס : 3סעיף 
 הדירה.אור ית  :4סעיף 
 חה.ב שטחישוואופן  הריח הדשט  :5סעיף 
 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים ם יפרוט שטחים נוספ  :6סעיף 
 ג(.-)א סטיות קבילות  :7סעיף 
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.  :8סעיף 
 .ראי לתכנון השלדפרטי מהנדס אח  :9סעיף 

 
 ואביזריהדירה, ציודה הבנה, ין, המיאור הבנית . פרק ב'

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

 גובה הדירה.          :3.1סעיף 
 לה. םמודיצה ים בדירה ושטחים ( רשימת חדרים וגימור2לה )טב :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 
 . (3.7.1-3.7.11רת )מתקני חשמל ותקשו ,(5)טבלה  :3.7סעיף 

 (. 4.1-4.9) המתקני קירור/חימום בדיר  :4סעיף 
 . (5.1-5.3ת בדירה, במחסן )י אש ובטיחוסידורי כיבו  :5 סעיף
 .פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

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

 .ותמערכות משותפ  :7סעיף 
 (.7.1.1-.7.1.3) זות גמערכ :7.1סעיף 
 (. 7.2.1-7.2.5)סידורים לכיבוי אש  :7.2סעיף 
 חניה.  תפיץ במרולאאוורור מ :7.3סעיף 
 מערכת מזוג אויר מרכזית. :7.4סעיף 
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף 
 דואר. תיבות :7.6סעיף 
 פות נוספות.מתקנים ומערכות משות :7.7סעיף 

 (. 8.1-8.7רכות תשתית )המבנה למעור בחי  :8סעיף 
 .משותף ושכר  :9סעיף 

 (. 9.1.1-9.1.13המשותף )אור הרכוש ית :9.1סעיף 
 ( 9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  :9.2סעיף 
 בית משותף )רישום ופרטים(. :9.3סעיף 
 הצמוד לדירה. של החלק ברכוש המשותף ורושיע :9.4סעיף 
 הבית.  לטות בדבר ניהולחהסדרי קבלת   :9.5 סעיף
 המחייבים בקשר אליו. ובשרותיםתף, שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשו :9.6סעיף 
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף. :9.7סעיף 

 
 נספחים

 
 המשותף. מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית ספח א'נ

  .לליותהערות כ נספח ב'
 יים.זיכו טבלת נספח ג'   

 ימוש.ש'   הערות ראשוניות לתחזוקה ולח דנספ
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 חדרים  A - 5 מס' חדרים: / מדגםדירה  רמלה   ות שמירנא שם האתר: 

 __ דירה מס':   

 __ קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   חניה  

 __ : אגף /בניין  

 
 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ( "החברה"או  "המוכר/ת")להלן     בע"מ הם חברה לבנייןמרם אברע:  בין נספח לחוזה 

                                             ת.ז        לבין: 

 ( "ים/הנ"הקו או  "ים/"הרוכש)להלן     ז  .ת     

 

       מתאריך:

 

 

 יהויי זפרט    א.
 

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

 ; 230 :מגרש  19 :מס' החלק  4351 גוש מס': 1.1 

 . 6/170לה/לה במקום: הח תתכני ה  1.2

 

 מ.י(.)ר.עי ישראל קרשות מקר :בעל הקרקע .2  

 .חכירה :הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .ישראל מקרקעי רשות :שם המחכיר  2.1

 ___  : תחילת תקופת החכירה    ___ תקופת החכירה:  2.2

 

 ("הדירה")להלן  דירה מס' וקומה: .3

 

המשמש גם  ממ"ד,  –ירתי )להלן מרחב מוגן ד ,חדרי שינה 2 ,ופינת ארונות חדר שינה הורים ,אוכל נתפי, מטבח, כניסה, חדר דיור רה:י בד .4

רפסת מ מרפסת שירות,(, דשירותים )בית שימוש נפר)מקלחת(, הורים חדר רחצה  ,(האמבטי) כללי חדר רחצה, פרוזדור, חדר שינה(כ

 .ה מח. דיור()יציא שמש
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 שטח הדירה .5

 :לפי כללים אלה מחושבוהוא  _______מ"ר :שטח הדירה הוא 

 דירה.של ההחוץ ות קירל ם שנייויצל פניהם החעהעוברים  הנוצר על ידי הקוויםלע בתוך המצו ואטח הכלשה )א( 

  –לעניין זה 

 משותף בינה לבין שטח  הדירה לבין מרפסת השמש,ה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין קיר המפריד בין הדיר –" קיר חוץ " (1)

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין 

 ;חוץקיר הו של במרכז רהמצולע האמו ורה אחרת יעבור קהדירה לבין דיין ץ מפריד בוח שר קיראכ

 פני הקיר יכללו את החיפוי.בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ " (2)

 דירה.ב כל המפלסים חיסכום שטכל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה ויפורט השטח לגבי בדירה רב מפלסית יחושב  (ב)

 המשטחים המשופעים והאופקיים;  טל האופקי של כלההי ד לפיבלבחת א שב פעםוגות בדירה יחרשטחו של כל מהלך מד (ג)

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט

  1970 –"ל ואגרות(, התש יותר, תנא)בקשה להיואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה גובהם תבחישוב השטח ייכללו רק השטחים ש (ד)

 ר(. ה להיתשן והבניה )בקותקנות התכנ –)להלן 

  אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיף רכוש המשותף הצמוד לדירהל החלק ברו ששיעו  (ה)

 

 :משמשים את הדירה באופן בלעדי פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או ה .6

 )לאדמוי תקרה  מלא למשטח ]קירוי הכוונה ות/רהו שמש מקה ות/וכה מרפסת תמ "ר________מ  :(1)שטח ת שמש בת/ו מרפס 6.1

 .כנית המכרבת כמצוין: בשטח, מעל בלבד[אחת  א קומהפרגולה( הנמצ

 המוצמדת(; החניהכנית שטחי החניה עם סימון מקום צרף ת)יש ל .ר_______מ" :מס' לא מקורהמקורה/חניה  6.2

 .ןאי :(2)בשטחדירתי מחסן  .36

 אין. :(3)חרתי בשטי מרתף ד 6.4

 אין.: בשטחדירה מוצמד לגג  6.5

 וצפות ואחר'(;כנית החצר המוצמדת לרבות שבילים ורחבה/ות מר)ראה ת ________מ"ר: (4)מוצמדת בשטח רצחגן:  רותבדי  6.6

 . שטח(ו)מהות  רטםפל שי  את הדירה באופן בלעדי או משמשים  המוצמדים נוספים אזורים,/קיםחל/אם יש שטחים 6.7

 .ממפלס רצפת הדירה( ךמונהיה ימסתור ה )יתכן ומפלס רצפתת המכר. בתוכנימסומן כל שכ :מסתור כביסה

 

 הערות לחישובי השטחים:

 הקוויםצולע הנוצר על ידי מהא בתוך ח הרצפה הכלומרפסת הוא שטת לדירה; שטחה של ינמרפסת חיצו –" מרפסת שמש " .1

ות הדירה קירשל ועל פניהם החיצוניים ל המרפסת הבנויים שחוץ או המעקים יצוניים של קירות החה םהניים על פהעובר

 הגובלים במרפסת.

הרקיע  לאורלשמש ו/או  אשר מידת חשיפתה ה, קלאו מקורה בשלמות או בח/פה וחשו ,הכוונה "שמשמרפסת "כי מובהר 

ש בה כדי יש להוהן מחוצה  הקרקע וםהן בתחפיזית כלשהי  היינלבושנת הרוחות ובכפוף ת לשומה בבניין יחסיקפוף למיכ

 .לשמש פסתשיפת המרחלהשפיע על 

בינו לבין חלק של דירה מפריד סן המחקירות; כאשר קיר ת שטח הן בתוספירות המחסהכלוא בין ק, הוא השטח שטחו של מחסן  .2

 קיר במלואו.שטח היכלל י ל בשטח משותף בוג סןהקיר; כאשר קיר המחל ת הרוחב שמתחת למחצישטח הש רק חרת ייכללא

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעוביורטי ץ של המרתף בתוספת שטח תיארות החוקי , הוא השטח הכלוא ביןל מרתףו ששטח .3

כאשר קיר  קיר;הת למחצית הרוחב של חח שמתייכלל רק השטריד בינו לבין חלק של דירה אחרת מפכאשר קיר המרתף 

 ו.הקיר במלואייכלל שטח טח משותף בש לובהמרתף ג

ט המופיע במפר חצרבין שטח ה  5%ד יה בשיעור של עיבהיקפה; תותר סט כים, את שטח הקירות התומכולל חצר שטחה של .4

 השטח למעשה.המכר לבין 

 סטיות קבילות: .7

 טייה ממפרט זה:ות ולא יראו אותן כסלקבי ותהלן הן סטיהמפורטות להסטיות 
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שטחה של חצר תותר סטייה גדולה ין ובין השטח למעשה; ואולם לעני 6-ו 5שטח כמפורט בסעיפים בין  2%בשיעור של עד  הייטס א( ) 

 עיל.ל 4והערה  6.6תר כמפורט בסעיף יו

  זהה ממפרט סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטיי ןה האבזרים למעשה זרים במפרט ומידותהאב בין מידות 5%יה בשיעור של עד סטי ב( ) 

   )ג(

 אלכס פריאון אדריכלים "(:האדריכללהלן " ") יתרהבקשה להשם עורך  .8

 3הרצליה בן גוריון  : בתכתו  03-5493657 פקס: 09-7792800 :פון לט 

 office@prion-arc.com :דוא"ל 
 
 

 ."מבעיועצים וסים ל ושות' מהנדפאר משה שמעון מויא  "(:המהנדס"  הלן)ל שם האחראי לתכנון השלד .9

 , חיפה.14התשעים ושלוש   : כתובת 04-8675382 :פקס 04-8664248 :טלפון  

       office@peer-eng.com   :"לדוא 
 

 ודה ואביזריהתיאור הבניין, המבנה, הדירה, צי ב. 

 

הבניין או  תחזי אתא ישנו לי שבבניין, בתנא וחלקים אחרים חרותפנימית של דירות אנויים בחלוקה להכניס שי המוכר רשאי    *

 .ף תברכוש המשושטחים 

 ..הבניה בלת היתרד קמועלהתקפים  והתקנות שראליין ההתק כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות *

 

 ייןהבנתיאור  .1

 ,הנפרדים האגפים שלושתלמתחת  .(C,B,A) נפרדים םדומי אגפים 3 הכולל. ומשרדים סחרמ ,למגורים ,רב קומות"" בנין 1.1

 ,ומעל .גוריםלמ פיםשותושטחים מ למשרדים נהקומה ראשו, למסחר בעיקרה עקומת קרק, שירותקומות מרתף לחניה ו 2

 .רכבומו/או  אגפי שם כבית משותף אחד רביר( על אגפיוהבניין ) קומות מגורים. 16 אגף  בכל

 

 ; נה למגורים בלבדכוו, ה)*(;  דירות(ות למגוריםדיר 74 :אגף  ל כבדירות למגורים. ) 222ניין: בב      1.2

 

 למגורים,חדר או מערכת חדרים שנועדו  -"דירה"מר, אנ" "הגדרות 1סעיף  4197 - ד( התשל"דירות)לפי חוק מכר  )*(

ורך אחר.או לכל צ ,קלעס
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 דה של כל קומהו עיי ו  יין בבנומות קהוט פיר – 1טבלה מס'  1.3 

 אגפיםה 3-ל תו משותפקומות 

 כינוי או תיאור 

 קומה

מתחת/מעל  ות מוק

 יסה נכקומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 תרועה סוג השימוש 

 --- -2 מרתף  תקומ

רי  דח ת,וית, מעלימבואה קומת : אגףבכל 

ר מים וחדר  מאגחדר טכני.  ,מדרגות 

 . ( דבלב A,B  גפיםא ב) משאבות

 מחסנים,  ם, חניות, מיסעות, מעברי כללי:

כניות  מערכות טמתקנים ו חדר כבלי חח"י, 

לפי דרישת   (משרדים/מסחרורים/)למג

 המתכננים והרשויות. 
נים  מתק ל היקומם הסופי שמ

קבע  ערכות בקומות השונות יוהמ

 . םית המתכננ החלט לפי 

ונות הממוקמות  ערכות ש יתכן ומ

  ים/ האגףגם  ות ישראחד   גףאב

 . ים/ראחה

 --- -1 מרתף  תקומ

חדרי   ת,ומעלי מבואה קומתית, : ףאגבכל 

ת  שור תק /חדר חשמל  . חדר טכני רגות,מד

מים וחדר   רמאג .( בלבד B  באגף)

 . (דבלב C באגף) משאבות

  מבואה קומתית, :מסחרו משרדיםל

 . ( A,B באגפים ) . גותמדר חדר  ת, ומעלי

 ים, נס מח חניות, מיסעות, מעברים,  כללי:

ת חדר  צעובאמ)גישה  פוטר-שנאיםחדר 

  טור, דר גנר , חח(יתומהפ דפרנ  מדרגות 

יות  מתקנים ומערכות טכנ י, לי חח" חדר כב

לפי דרישת   (משרדים/מסחרורים/)למג

 ת. המתכננים והרשויו

 אגף כל להכניסה ת קומ

  , למשרדים ם)למגורי

 ר(ולמסח

 --- קרקע 

   :A ף גא

רי דח  ת,ומעלי מבואה קומתית,  למגורים:

 . מדרגות 

  רחד  ת, ומעלי מבואה קומתית,  ם:דישרמל

 . מדרגות 

מוגן   , מרחבשטחי מסחר למסחר:

 . ונים ט , חדר קר)ממ"מ(

   :B אגף 

חדרי  ת,ומעלי מבואה קומתית,  למגורים:

 . מדרגות 

  מרחב שטחי מסחר,   :ומסחר דיםרשלמ

  ת,ומעלי מבואה קומתית,, מוגן )ממ"מ(

 . חדר מונים חח"י , מדרגות חדר

   :C ף אג

חדרי  ת,ומעלי מבואה קומתית,  למגורים:

 . ת מדרגו

מוגן   שטחי מסחר, מרחב למסחר:

 . חדר טכני ,"מ()ממ

 כללי:

ות טכניות  ומערכ  מתקנים 

לפי דרישת   (משרדים/מסחרורים/)למג

 הרשויות. ם ונניהמתכ

 

)למשרדים   ת יוחנ פיתוח:ב

,  הלאשפ ם טמוני  מיכלים ,סחר(ומ

 . י גזוצובר  , מתקני מחזור

כל  לפת תושמה קומ

 ם האגפי

 ( , למשרדיםםלמגורי)

1 --- 

   :A ף אג

חדרי  ת,ומעלי מבואה קומתית,  למגורים:

 . הדיירים, חדר לרווחת מדרגות 

שטחים למשרדים לחלקם    שרדים:למ

  ת,ומעלי ,  קומתית הואמבמרפסות שמש. 

בר בין  )לרבות מע  , פרוזדוריםמדרגות חדר

  ,מוגן )ממ"מ( מרחב, חדרי שירותים , י(אגפ 

 . רים טכניים חד חדר משק, , ניםס חמ

 ומתקנים ת  יתכן חדרים/מערכו

גם  המצוינים באגף אחד ישרתו 

 האגפים האחרים. 
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 כינוי או תיאור 

 קומה

מתחת/מעל  ות מוק

 יסה נכקומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 תרועה סוג השימוש 

   :B אגף 

חדרי  ת,ומעלי מבואה קומתית,  ם:למגורי

 . הדיירים, חדר לרווחת ות מדרג

לחלקם   ,שטחים למשרדים   דים:רשלמ

  ת,וליע מ ,  מבואה קומתיתמרפסות שמש. 

)לרבות מעבר בין   , פרוזדוריםמדרגות חדר

   מחסנים. , "מ()ממ מוגן מרחב, (אגפי

   :C אגף 

חדרי  ת,וליע מ , קומתיתואה במ למגורים:

 . הדייריםת , חדר לרווחמדרגות 

לחלקם   ,שטחים למשרדים   שרדים:למ

)לרבות מעבר  םפרוזדורימרפסות שמש. 

מוגן   מרחב, , חדרי שירותיםבין אגפי( 

 . חדרים טכניים ,"מ()ממ

 כללי:

מתקנים   . חצרות/גג מגוננים בין האגפים

  ת ות טכניוכרומע 

שת  דריי פל  (משרדים/מסחרורים/למג)

 והרשויות. ים  ננ המתכ

 

 
 ףאגבכל 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 סה כניקומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 תרוהע סוג השימוש 

 5 2 ים רומגת קומ

,  ת יאה קומתומב , גן(גג/) םגורימ

  י מדרגות,ות, חדר עליים, מר זדופרו

כות טכניות  ערמתקנים ומ

לפי דרישת   (משרדים/מסחרורים/)למג

 ת. המתכננים והרשויו

--- 

 3-15 מגורים קומות 
5 

 ( ה)בכל קומ

ים,  תית, פרוזדורמ וק אה ום, מב גורימ

רכות  מתקנים ומע  י מדרגות,ות, חדר מעלי

לפי   (משרדים/מסחרורים/ג מל)ת טכניו

 הרשויות. נים ונכ דרישת המת

--- 

 2 16-17 מגורים קומות 

ים,  קומתית, פרוזדור ה אום, מב ריגומ

ים  קנמתמחסנים,  י מדרגות,חדר ות, מעלי

ומערכות טכניות  

לפי דרישת   (משרדים/מסחרורים/)למג

 הרשויות. ים וכננ המת

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

משאבות,   מים וחדר ר גמדרגות, מא יחדר

  ים, טכני חדרים  ,ערכות סולאריות מ

  ת/ משותפו)ומערכות טכניות  נים מתק

 י  פ ל  (משרדים/מסחר ורים/למג - פרטיות

 . ויותוהרש פי דרישת המתכננים  ל

נים מעל גג  כות ומתקיתכן מער

 ף. אג  בכלגרעין חדרי המדרגות 

 סך הכל קומות למגורים 

 ( בכל אגף)
16 --- --- --- 

 בבניין מותוק סך הכל 

 )בכל אגף( 
 (. בכל אגף )הראשי עליוןג הא נכלל הגמות ל וקבמניין ה  20
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  :והבהרות תרו הע

  .הבניה ילה בהתאם להיתרייתכנו שינויים בטב (א)

 והבניה  ןנות התכנותה בתק]כהגדר ןלבנייהקובעת  היא הכניסהות ניסש לציין איזו מהכין, ילבני אחת כניסהמ יותרקרה שיש במ )ב(

 בקשה להיתר([. )  

 

 :ףאגבכל י( ראש)גורים בלבד למ ףתו מש חדר מדרגות 1.4

  :אגףכל בגות דרהמ י מספר חדר

 ;וריםלמג C: 2 בבניין ; יםרלמגו B,A: 2 םבאגפי 

וט בשעות חירום אלו ישמשו גם כמוצא מילרגות מד) הגג.  סלפמעד ל -2 מרתף ממפלס מקורה  :למגורים מדרגותיון כל חדר פא

 (.דיםומת המשרמק

 . Cגף לאגם המשותף  Bבאגף  1-ו A,באגף  1דים והמסחר: רשמדרגות לשימוש המ יבנוסף חדר

 .1קומה עד למפלס  -1 תף מר ממפלס מקורה :חרומס יםמשרדל מדרגותחדר אפיון כל 

ר דחם או ע/ללא וותהיה חשמלית  24.81תקן הישראלי למעליות מס' ה ישותלדר איםתת תהמעליויש;  :בניין כל ב מעליות 1.5

  ;וריםלמג C: 3 ין ניבב; למשרדים 2-ים ורומגל B,A: 3 באגפים :בניין  לכב ותהמעלי מספר מכונות. 

 תחנות. 3 :מסחרו  למשרדים מעליתלפר התחנות סמ תחנות. 20 :למגורים מעליתלמספר התחנות 

כל  ת, בהתאם להוראוןבכל בניי לבדב)באחת  .יש :)*(קוד שבתי ון פמנגנ ; 8,8,13 :םמגורי בכל אגף  תו מעלילם מספר נוסעי 

 . (ןיד

מעקה ועד באחורי תותקן מראה מגובה הר קים בלוחות אנכיים. על הפלב" צופוי תאת הקירו :מעליות המגוריםב תאכל  רומגי 

  בצבע מ"מ לפחות. תקרת התא תהיה צבועה 27ו שיש בעובי של ט ארניוחב התא. ריצפת התא תצופה בגלתקרת התא ולכל ר

מלא  אסף מטהיהיה מ :תו יעלהמ פיקוד קיפה.ע אוישירה תאורה  הבתקן ותו תכנמומ סה ע"י תקרהצבוע בתנור או תכו סופי

 ד". "יעוד היינה שלוש מעליות או יותר יהיה הפיקוד פיקה ובקבוצה תונים(. במידע מאסף לשני הכיו)בקומת הקרק

 ./ ש' 2.0מהירות הקומות: בהתאם למספר  נקבעתמהירות המעלית 

 .אין מר:שו  תעמד 1.6

בהתאם לסעיף   ו/או חב' הניהול רי הבנייןייד  נציגות פעלתו תקבע ע"ית, שהד שבקופיון  ת בעלת מנגנלימע ר כי הכוונה ב בהמו –" בתש  יתל ע "מ  *()

 . 1969-ז' בחוק  המקרקעין תשכ"ט 59

 

 :(אגףבכל ) גמרהבניין ועבודות  מרי חו  .2

 .רגילה בילושבתועשת ומ :הני שיטת הב ;השלד סלפי תכניות מהנד שלד הבניין: 2.1

 ; השלד נדסשובי מהלפי חי :עובי  .םזוין מאלמנטים מתועשים/טרומייבטון מו/או  בטון מזוין :חומר :קרקע ומתק תרותקרצפה  2.2

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

   .1045מס'  לפי תקן ישראלי :מי ד תרדו בי ; דהשל נדסשובי מהלפי חי עובי: .יןבטון מזו :מרו ח :קומתית הקרותרצפה  2.3

   .1חלק  1004שראלי מס' לפי תקן י . בידוד אקוסטי:יועץלפי החלטת ה :בשיטה

  קה.אלי למניעת החלבהתאם לדרישות התקן הישרקה החלנגד  ריצוף בניין המגורים יהיה

  ד.שלה לפי חישובי מהנדס עובי:השלד.  סנדמה וןתכנמבטון, לפי שים אלמנטים מתועאו  וין,זמן וטב :חומר ן:יי בנגגות ה 2.4

   .1045מס'  לפי תקן ישראלי :בידוד תרמי  .נים הרלבנטייםות התקודריש לפי הנחיות היועץשיפועי ניקוז ואיטום: 

של קיר החוץ ובצד פנימית בדופן  ,צהמחש למתוע/מתועש לולבאם מכ גילהרבשילוב  מתועשת למחצה,/מתועשת קירות חוץ: 2.5

 , או בלוק תאי  ,גבסבלוקי לוחות גבס, הפונה לדירות, 

 .  1045 'י מסלישרא קןלפי ת :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי בי ו ע .בנטיתבכפוף לעמידה בתקינה הרל להכו  

 לי.ישראים הקנהתון ירוק" של מכ קן בעלי "תו תיהיו  ת פניםרו י קו  תו צבעי תקר

 גימור קירות חוץ: 2.6

 הבניה.תר בהינאים הכל לפי התו/או חיפוי קשיח דוגמת קרמיקה. אבן מלאכותית, ו/או  טבעיתאבן  :עיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1

 בהיתר הבניה יםנאהכל לפי הת ;יםחרא ייםחיפו ולב עםשמ שכבות( 2טיח ) :טיח חוץ  2.6.2

 ת.שות המקומיים בתאום עם הרהציפוית וקחלו ן, גוולשנות סוגכל יהיה רשאי דריהא :אחר י חיפו 2.6.3
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  השלד והיועץ   מהנדס   נחיות ה לב, לפי משואו ו/או בלוק תאי ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ בטון הדירות: חומר:קירות הפרדה בין  2.7

 .  1חלק  1004על פי ת"י  הנדרש  קוסטי  הא   דוד י ב שיעור ה   את ו  יק ה יענ ר ק מ   כל וב   האקוסטי, 

 .בטון ו/או בלוק ו/או משולב :החומר וגוב: )ככל שיש( סותמרפבין  דהפרהר קי 

 :מדרגות י חדר 2.8

ת וגרמדה י לחדריטסוהאק הבידוד ;דסהני המשוביחי פל עובי:ולב. בטון מזוין או בנוי או מש מעטפת: חומר: קירות 2.8.1

 ן.ל דיכ ותוראיבוצע על פי ה תוהמעלי

בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון חיפוי בשיפולים )פנלים( כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי ) ומר:פנים: חגימור קירות  2.8.2

 ( עד לתקרה.ראליהיש םהתקני

  (.ליאשרהי םתקניה וןכמרוק" מטעם י תקן ו"ת בעל) וסיד סינטטיטיח  ה: חומר:גימור תקר

 צמנט לבן בהתאם לדרישות התקנים הרלבנטיים, צוראאו טה או גרניט פורצלן ורנסאבן מ יויה המדרגותת: רגו דמ 2.8.3

 טים( ופסים מחוספסים כנגד החלקה.)פודסובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות ומשטחי הבניים 

 .כל דין יפיבוצע על  תיות/מעלית והוגדרמהטי לחדר/י וסהאק דידוהב :בידוד אקוסטי  2.8.4

 . 1142, בהתאם לת"י ולב )לרבות מאחז יד(מתכת ו/או בנוי ו/או מש :מאחז יד /הקעמ 2.8.5

  המדרגות. יחדרבאמצעות  :ות עליוניםעליה לגג 2.8.6

  

 :יתקומת מבואה )לובי( 2.9

יט נרגו ה איקרמאו ק)שיש(  ה אבן נסור מתוג, דקשיח יוחיפב יהיהת פנים ור קירמוגי קומתית: חומר:מבואה  גימור קירות פנים

 בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים)מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע  ,לפחות ותמשקופי הדלת , עד לגובהפורצלן

 עד לתקרה. הישראלי(

כת לא מונמ רהתקקרה של מב .י(להישרא התקנים עם מכוןמט "תו תקן ירוק"ל בע)סינטטי  סידטיח +  ומר:: חרהתקגימור 

 . ןגרניט פורצל אבן נסורה או: ריצוף .וז קרהת עליבוצע טיח מ

 :)לכל אגף מגורים( ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

דלת  משקוף  ובהלפחות עד לגו ,צלןיט פורו גרנחיפוי קשיח, כדוגמת אבן נסורה )שיש( או קרמיקה א :חומר :ימור קירות פניםג

 .הישראלי( מטעם מכון התקניםירוק" ן בעל "תו תק)לי ע טיח וצבע אקריצויבשיח קוי הפיחמעל ה הכניסה.

 או תקרה דקורטיבית. ו/או תקרת משנה סינטטי )"בעל תו תקן ירוק"(, סידטיח + : חומר :תקרהר מוגי 

בתקן  םימדהעוו מ"ר,  0.64-מ תיפחהבודד לא יח הארטח . שניט פורצלןים מסוג גרחארי אבן נסורה )שיש( אוחומר:  :ריצוף

 . קהלמניעת החל 2279הישראלי 

 עבודות גמר חניה מקורה:  2.11 

 בטון :ניהגימור רצפת ח סינטטי. סידבצבוע  בטוןטיח פנים או . :פנים המרתף גימור קירות :)במרתף( מקורהחניה ור גימ

 עה.פי הנחיות יועץ התנול לוטר ושיחניות, מספוכולל סימון במסעה לא משופעת, מוחלק  ןבטוהקומות.  במסעה משופעת בין

   .6.1.3פיתוח סעיף  דותעבו הרא :הרערכת תאו ות מלרב גימור חניה חיצונית לא מקורה

   :משותף ושחדרים לשימ 2.12 

  ( וכדומה.)ככל שיהיו דייריםחת החדר לרוו, יםכניחדר/ים ט

 -בחדרים טכניים  :רהגימור תק. (ים וכו'שמל, מח ותונרא )למעט גומחות,סינטטי דוגמת פוליסיד,  עצבוע בצבח טי :רותקי ור גימ  

 נים.התקן ירוק" מטעם מכון תו תקבעל "ים, עהצב ע סינטטי. כלבטון צבוע בצב

 .או משולב צלןפוראו  טראצו :רצפה ורגימ

 בניה., לפי היתר הטמונהשפה בורות לא :אצירת אשפה

 

  :הערות

 .הישראלי  רוק" מטעם מכון התקניםעל "תו תקן י צבע, בע בצבו  בבטון  או  יםנפ בטיח ו צביעת קירות/תקרה יעש .1

תאם ה בהיהי  ים(פתשו שטחים המבדירות וב)ם ן השוני נייחלקי הבבריצוף חלקה של העת ההמני  תדרג .2

   .קההחל למניעת 2279הישראלי  התקן רישות לד
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על ידי  תיחה חשמלית הנשלטתבעלת פת, וגגיום מזאלומיניה דלת ההכניסה לבניין תדלת  :אגףכל ב שיתרא ניסהדלת כ 2.13

 .ןמש ריינטרקום ומחזמערכת א

 ר שמן.חזיכולל מ אש,דלתות  :תות חדר מדרגותלד 2.14

 .פח דלתות כניים:ם טדלתות חדרי 

 יש. :דלתות לובי קומתי  2.15

 חדרים ,טכניים םיחדר ,יותחנ ,מדרגות, מבואות קומתיים י , חדריםלובי, לכל אגףבכניסה  חניה, במרתפי בבניין, , תאורה 2.16

 .שי :משותפים וחלקים

 מבואה קומתית/מדרגותעה בחדר הקבולה בת לתאורת לינון שגמנו קומה,כל צן הדלקת אור ביהיו לח ()בכל אגף  םריוגבבניין המ

  .ומתיתאה קמבו/גותמדרלהדלקת  אור בחדר הולחצן מתוך הדירה 

  .האדריכל בועיצ (  בגוון לפיהחיצוני בלבד או ציפוי אחר )בחלקם תנורב בועף צפח מכופ גז ומים: חומר:חשמל, ארונות  2.17

או , ל מחסןפרד לכונה נן התקנת מאו לחילופי נפרד, מחסנים למונהל הת החשמל של כהזנו רבוחי :ייםרתי דבמחסנים תאורה  2.18

 .והחלטתוהמוכר רת בחי יעפ" המחסןויך מש ליותי אהדירלמונה 

ים לפי /האגף ל ש המשותף  הרכוש של לשמחה הזנה ממערכת : יש.ערכות אלקטרומכניות משותפותמללתאורה ו ל משחיבור ח 2.19

גם וישרתו  אחר באגףוקמו מיו/או  אחר באגף , אך ימוקמו האגף שרתו ותפות אשר ימשות שמל )יתכנו מערכחס המהנד וןתכנ

 הרשויות השונות(. , בכפוף לאישורהאגף 

 ות המקומית.ת הרשדריש לפי ב המספר יהיהיצוני ומואר. עיצותקן מספר בניין חבניין יוהית בחז מספר בניין: 2.20

 

 וי(זיה רטי פ –בפרק א' ור אמף לה )בנוסדירתיאור ה .3

 ירה*:ה הדובג 3.1

 מ'. 2.50-ות מלא פח ף עד תחתית התקרההדירה מפני הריצו  בהגו    

 '; מ 2.05 -: לא פחות מדרי שרות ופרוזדורגובה ח   

 מ'; 2.05 -לא פחות מ: תי )באם נרכש(חסן דיר*גובה מ  

בשטח  רהגובה הדי מקרהכל רות משנה. בת ותקמיוכות מקוהנמרכות, בליטות, קורות, מעלמעט תחת  רה:עה *

 ע על פי דין.י הקבוהמינימל בהמן הגו פחתה על פי התקנות לא יהקבוע לגבי חלקי דיר ימליהמינ

 

 

 .התהמשמשים או ו בדירה ובשטחים המוצמדים לה א וריםם וגימדרי ת חרשימ – 2טבלה מס'  3.2

 (.טבלה זו חר שלא הבהרות,/יתר בהערות )ראה פרוט  
 

 

 (1)ותחומר קיר תיאור 

 ( 2)ותקרותגמר קירות 
 (4)ומידות אריחי חיפוי

 מ( )בס"

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

 ריצוף
מ"א   מחיר לזיכוי למ"ר/ 
 ים בשקלים חדש

 רותעה

 ה יס כנ 
 וןבטקי בלו בטון, 

 (1 ) 
 משך. הבבהערות  ראה פרוט ןאי ( 3)ראה  ( 2) האר

 ר ר דיו ד ח 
 בטון יוק בל ון, טב

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

 מטבח 
 בלוקי בטון ון, טב

 (1 ) 

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

 ןאי ( 4) ראה ון חת ת ארון  חיפוי מעל משטח  

 נת אוכל י פ 
 בלוקי בטון בטון, 

 (1 ) 
 . משך ת בהערובה פרוטה רא אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . רות בהמשך וט בהע ראה פר אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1בלוקי בטון  , וןטב פרוזדור 

 הורים   חדר שינה 
 פינת ארונות ו 

 וןבלוקי בט בטון, 
 (1 ) 

 . רות בהמשך וט בהע פרראה  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 שינה   י חדר 
 ןובלוקי בט , וןבט

 (1 ) 
 . שך מהב ערות בה וטרפ  ראה אין ( 3)ראה  ( 2) הרא

 ממ"ד 
 מזוין   וןבט

 ת הג"א לפי הוראו
 . ראה פרוט בהערות בהמשך  ןיא ( 3)ראה  לפי מפרט הג"א 
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 (1)ותחומר קיר תיאור 

 ( 2)ותקרותגמר קירות 
 (4)ומידות אריחי חיפוי

 מ( )בס"

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

 ריצוף
מ"א   מחיר לזיכוי למ"ר/ 
 ים בשקלים חדש

 רותעה

 ר רחצה כללי ד ח 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון בטון, 
1) 

 אין ( 3)ראה  ( 2) הרא
 . בהמשך בהערות  פרוטה רא

 אין ( 4)ה אר פורצלןט  ניר ג חיפוי

 הורים ר רחצה  ד ח 
 ( מקלחת ) 

 ןוטב  וקילב , וןטב
 (1 ) 

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

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןפוי יח

 ( 1)בטון   בטון, בלוקי שירותי אורחים 
 ןאי ( 3)ראה  ( 2) ראה

 בהמשך.  בהערות  וטראה פר
 ןיא ( 4)ראה  לןפורצ  גרניטחיפוי 

 . בהמשך ת רוראה פרוט בהע  אין ( 3) ראה ( 2) הרא ( 1)בטון, בלוקי בטון   שרות   מרפסת 

 שמש    ת מרפס 
 בטוןוקי לב בטון, 

 (1 ) 
 אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 

 . 2.6יף אה סע צוני רקיר חי  יחיפוי/ציפו
 ך. משבהראה גם פרוט בהערות 

 רחבה מרוצפת  
   ( גג / )בדירות הגן 

 בטון וקילב בטון, 
 (1 ) 

 אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 
 . 2.6ני ראה סעיף חיצו ר קיי  ציפו/יפוחי
 ה גם פרוט בהערות בהמשך. אר

 מסתור כביסה 
 בלוקי בטון בטון, 

 (1 ) 
 3.4ראה סעיף  אין אין ( 2) ראה

 י  דירת מחסן  
 או מחסן מוצמד 

 ( מד וצ שה )ככל  
 ןיא ( 3) ראה ( 2) ראה ( 1)רי בטון  וק בל בטון, 

נון  כ תי חסן לפירות מעובי ק 
 ןל דיפי כל ו  ס נדהמהל/יכרהאד

 

 :לטבלהוהבהרות ערות ה
 

  :חומר קירות ( 1)

 ו לוחות גבס בתנאים להלן:בלוקי בטון תאי/בלקי גבס א/בטון/בלוקי בטון :מת הפנים בדירה יהיו עשויים ומחיצו קירות 

 .ותלפחמ"מ  0.6ן הפרופילים דופ עובי -

 פחות.מ"מ ל 70ילים פורוחב הפר -

 י(.כוכית / מינראלסלעים / ז צמר מ"ק )ג לק" 12לחות  שלת יפובצפ 2בידוד " -

 היו אחד מאלה:מכל צד של מחיצת הגבס י

ל  ומשופר לנגיפה בע מחוזקמ"מ לפחות,  15.9ח בעובי דו קרומית(, או לחילופין לומ"מ לפחות )מחיצה  12.5לוחות בעובי  2 -

 (.ותח פמ"ק ל/ג"ק 1000הה )בות גצפיפו

 הלוחות.ספק יצרן/י הפרטראות ומולהם התאו בפרטי הביצוע יהי

 פרטיו.כתב את התאמתם למת הלוחות ויאשר בוח צמוד אחר התקנת יבצע פיקספק הלוחו /יצרן

ו לאם של קירות יהפנ תשמעטפניתן ת למחצה, ועשמת / וץ מבוצעים בשיטה המתועשתבבניה רוויה, כאשר קירות הח :קירות חוץ 

בידוד ": 1045נטית לרבות בת"י בלרהלעמידה בתקינה ל בכפוף . הכתאי קובלאו  בטון קולב, גבסקי גבס, בלו מלוחותעשויה  היהת

 ן. י בטוים" או מבלוקים למ"כעמיד מוגדרים ע"י היצרןהקירות בבלוקים ה יבנומקרה  רחצה בכל בחדרי, הבכל מקר. " םתרמי של בנייני

 

 :תו תקר/קירותר מג ( 2)

 בהתאם ת. במרחב המוגן הגמר יהיהורר הבניה של הקיתאם לחומו בהלי איראקצבע + טיח  ,ההית ינליבבניה קונבנציו :קירותהגמר 

 : לבן.גוון  .קרילי+ צבע א הנחיות פקוד העורף ל

 לבן. :גוון  .קריליאצבע +  ורף הנחיות פקוד העל םבהתא במרחב המוגן הגמר יהיהי. + סיד סינטטטיח  :מר תקרותג

 

 :תגמר קירות במרפסו 

 וסף. א תשלום נחזיתות לללל הגמת ככדוירות במרפסות יהיה הק גמר

ם לדרישות התקני ית התואמתכזכו ב עםה אלומיניום משולעקמ (.פ"י היתר בניהע קבע אחרתלא נ )באם :עיצוב מעקות המרפסות

 ת.זית החמדוגי כונאו ב ייםבנטלהר

 . הישראלי  ניםהתקון לי "תו תקן ירוק" מטעם מכהיו בעם י ני פ תות וקירו י התקרכל צבע

 

 

  :ףצו רי  ( 3) 
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רים בכבישה מיוצ : אריחים 314ם בת"י דרתגהעפ"י )גרניט פורצלן(, וג פורצלן אריחים מס ובכל חלקי הדירה ובמרפסות יותקנ י:כלל 

 ות.נטישות התקינה והחקיקה הרלבד בדריעומה א' סוגיהיו מריחים (. הא Blaי כינו)  0.5%-מאינה גדולה  מוצעתשספיגותם המ

 נה. חרו ע"י הקוולגוון שנב ם לדגםורק מאותה סידרת ייצור בהתאאך ים אריחידת אריח יותקנו ל מבכ 

קירות חיפוי ה מרוין בגם כן צא , אלאתוס"מ לפח 7בה בגור ומאותה סדרת ייצוריצוף ומר ההקירות מחלים בכל היקף ופהריצוף יכלול שי

  צורך בשיפולים. אין שיחי קהם קיר החוץ מחופה בחיפות בומובמק .יחשק

 ורט להלן.ולא יפחתו מהמפ התנגדות להחלקה – 2279רישות ת"י ם, יעמדו בדרה ובבניין, לפי יעודהמותקנים בדיוף ריצה גיסו

 . 11R –לחת קמ. רצפת תא 10R –ה . חדרי רחצR-9 –ים מגורחדר 

ים מכל סדרה ונגו/אותדוגמ 3-סדרות של ריצוף ו 4, חותהפ המוכר יציג לקונה, לכל, פוילחיאו , וף צמיועד לריריח, המידת אל לכ

 טרלי.בגוון בהיר ני עים יהיההמוצ מבין הגוונים לפחות אחד  .ירות מגוריםשימוש בדם ושכיחים בוונים נפוציהתואמים לדוגמאות/ג

 .  (LAPPATO" )יק חלקית"מברמור בגי תהיהות רן הסדיבלפחות אחת מ

 ה התואמיםם מכל סדרניגוו/אותגמדו 3-ות של ריצוף וסדר 4ות הפחלכל  ונה,קל , המוכר יציגרפסותמף היועד לריצואריח המ דתמי לכל

מוי מהם דורים. לפחות אחד מבין הגוונים המוצעים יהיה בגוון בהיר ניטרלי, אחד בשימוש בדירות מג ושכיחים ם נפוציםלדוגמאות/גווני

 ה.רש בדיומ"י הקונה לשיבחר ענא שא תואמת לגוון/דוגמדוגמ פרקט ואחד מהם בגוון/

       . ס"מ   60/60במידות  אריחים   (: צוניותמרוצפות חי ורחבות שמש ותת/מרפסים, תשירו, חצהי רר)למעט חד בכל הדירה ףצו רי  -

 . ( גרניט פורצלן )  פורצלן אריחים מסוג  .  סוג א' 

 מ."ס  33X33ס"מ,   30X30ם ייחאר דייר ממידות רת ה לבחי  :מרפסת שירותשירותים//חצהי ר/רריצוף בחד    -

 . ( ן פורצל ט  ניגר)   פורצלן מסוג    אריחים א'. ג  ו ס      

 ס"מ.  33X33ס"מ,  30X30אריחים   לבחירת הדייר ממידות  :(בחצר) ניתחיצו צפת מרו  וברחבה שמש ות/במרפסתריצוף  -

 ילעות לרהאמו תובנוסף למיד עיר להצמוכעל המ"ר ומעלה  15 ששטחןבמרפסות  .( גרניט פורצלן )  צלן פור מסוג   סוג א'. אריחים        

 חות.ס"מ לפ 60 אהם היבחת ע אליחים שלפחות מידת צרא 

 אריחים במידות עפ"י בחירת המוכר. (: שהוצמד ככל י אודירת) ריצוף במחסן  -

 

  קירות:חיפוי  ( 4) 

ג וסת ירח. )בתבנטיולרה והתקינה הקית החקישוג א' העומד בדר( סורצלןורמיקה או פורצלן )גרניט פיחי קחיפוי קירות יהיה מאר כללי:  

נבחרו ע"י הקונה. התאם לדגם ולגוון שייצור ב תה סידרתחים אך ורק מאויותקנו ארימידת אריח   . בכל(וכרהמ תהינה להחלט האריח

אלה :  מבין ענההאחרות תוצ והמידותס"מ  60X30ות : אחת מהן  תהיה ת לפחהמוכר יציע לבחירת הקונה אריחים בשלוש מידות שונו

50X20  06 מ,"סX20 50 מ,"סX25 ,60 ס"מX15  פורט וכן למ , אריחים במידות דומותסכמת הקונההביע, צלה שאירס"מ. המוכר יהא

 לא כל שינוי במחיר הדירה. במידות נוספות ל

ף קוקו משגובה  דר עמחיינוי מהללא שות לבחירת הקונה רות במידחיפוי קי: בדירה()לפי הקיים  בחדר אמבטיה ובחדר מקלחת  

 .ליירקטיח + צבע א –רה תקל דעיפוי וחמעל ה .חותהדלת לפ

 –מעל החיפוי ועד לתקרה . מ' לפחות 1.50כמפורט בחדרי הרחצה, עד גובה ות במידות קירחיפוי  :)באם קיים בדירה(שירותים בחדר   

 קרילי.טיח + צבע א

  ורי חיפוי קירות תואם מאח -  BIחידת י נו ב יא  נור כאשר הת   . ( ארון תחתון  ל )מע דה  טח העבורך משס"מ לפחות לכל או   60ובה  ג ב  במטבח: 

 ילי. קר צבע א   מ' מעל הריצוף(. מעל החיפוי ובקירות: טיח +   1.50ובה  פה )גי הקרמי ועד הרצ יפונור וסביבו בקו הסף העליון של הח ת ה       

 

 זהה לגמר הקירות.  וגמר וחיפוי )אם נדרש( מובנית כולל בידוד אקוסטי הירגסבכל חלקי הדירה, יש לבצע  אנכית או אופקיתנרת גלויה צל-

 

  הערות:

 ת לבחור שרוולא תינתן האפ אחד ש תעשה אך ורק ממבחר של ספקרוכת הש כי בחירספק יודג למניעת –דייר /בחירת הרוכש

 לו שנבחרו ע"י החברה.ים, גם מאשונמוצרים שונים מספקים 

 . ס"מ 2 -עד כ ייתכן הפרש של ,חללים סמוכיםבין ל ומרפסת שרות, ה, חדרי רחצה, ממ"דרלדיסה בכני – י מפלסיםרשהפ

 . ב(וחה/רגוב ס"מ 20)עד  נותבתקתר ומבה הוג )מדרגה( עד ךנממו/מוגבה יתכן סףגג, /שמש רפסותביציאה למ 

 "אריחים שלמים". ובהעד גלפחות, או לגובה המצוין בטבלה עד יעשה  וי הקירותפגובה חי  - רותקי פוי י ח 

  . מ " ס   60  -פחות מ   ן באם יש פינות קמורות שאורכ   , PVCאלומיניום או    ות מפרופיל יבוצעו פינ   –פרופיל פינות בחיפוי  
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 ה.ריהריצוף בד שלקה ו/או הבר טושלי עצבתלא  החברהיודגש כי עת ספק מניל - הליטוש/הברק 

   תקןשתו וככלבמדויק ו/או בכלל, בתוכנית המכר,  ,ןומסת ובהר כי לא בהכרחמבאם תותקן, – , קורה/ותרגולהפ 

  .ההצללה אחוז תובלרב, ו/או משולם ניולומיו/או א הפלד וא/ו או בטון/ו עץמ תהיה עשויה        

 ות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכותקירות וחזיתלמעט בשולי ס"מ לפחות,  7בגובה  ,ף ריצוומר הים( מח)פנל – םשיפולי 

 .)גרונג( קיטום פינותים, ללא שיפולפוי ום טכניים. חיוריואז

נדרש  וטראציצוף לר ות.לפח מ"מ 3של  )פוגות( בין אריחיםביצוע מרווח נדרש  י,פויוחף ולריצנים התקשות לפי דרי – ות(גו מרווחים )פ

 מ"מ לפחות. 1 מרווח של

 

 (זהט מכר פרבמאו בסעיף אחר בלה כך בטצוין בפועל רק אם נו ותקכי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל י  בהר)מו 
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 ת:ו נארו  3.3

 

  ן:ח תחתו טבמ ון אר   3.3.1

 ח.המטבקירות ו לרכאו חתון הצמוד בכלרון מטבח תבכל דירה יותקן א            

 ת המפורטות להלן:הארון יבוצע בהתאם לרכיבים ולהנחיו 

ה לכיריים כנה ,הכיורלהתקנה שטוחה של  יםהמתא ך פתחלכיור, חיתו שבתתו הארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, -

 ם. יח כלילמדה כנהחשמל להצתה(,  שול ונקודתנקודת גז לביוחה, שט נהתקהלתאים תח מוך פוחיתתושבות ) בנותומ

 ס"מ.  60-ון, כולל חזית הדלתות, יהיה כהאר עומק •

 הריצוף. פניעל ס"מ מ 90-גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ •

תית תח שלת ובת רטיניעמים לד למי עמיפויחמ וב"ס  10-ובה של כסוקל( בגון תותקן הגבהה בנויה )ארה תיתבתח •

  הארון.

 פחות.מ"מ ל 17-18 עוביויץ( בנדו)סד וים יהיו מעץ לבוהמדפארון גוף ה •

 מ"מ לפחות. 5-6בוד )דיקט( בעובי גב הארון יהיה מעץ ל •

 נג. לוחות פוסטפורמי / MDF( /דוויץמעץ לבוד )סנות שוידלתות הארון תהיינה ע •

עלות מסילות ת תהיינה בכל עומקו. המגירולו ובהגו לת, לכ לפחו ס"מ 60 בת ברוחומגיר תדיכלול יחיון האר •

 ממתכת.ות פיקוסטל

 ה ערך.ת מג'יק קורנר או שוודוגמלף כשנ ניים לאחסוןהפינה של הארון, יותקנו פתרונות מכ ידתביח •

 ים להלן:ורטים המפלרכיבהתאם יהיו ב ת המטבחוארונ יוגי ציפוס    -

 כת.מת יותיד ג.ינמפורוסט/ פ ציפוי חיצוני: פורמייקה •

 למין או פורמייקה.: מר מדפיםימי וגמי פנציפו •

 רט להלן:וכר כמפואו הספקים שיבחר המ/וכר ויג הממתוך סוגים וגוונים שיצ י וגווניו יהיוסוגי הציפו   -

ן ם בגווהמ חדוא חד מהם בצבע לבןם שונים לבחירה, אגווני 5ת פחוקונה לפני המוכר להציג בה י: עלנוחיצ יוציפ •

 .יניטרל

  .ציפוי פנימי: בגוון לבן •

א להתקינם, על המוכר הדייר של. החליט להחלטת הקונהון הינם רון תחתבנים באשל מדיח, תנור וכו' מו והתקנהתכנון  -

 אלים החשמליים המובנים )ללתקנת הכועדו להות ומדפים, במקומות שיבות דלתלר תו,ן המטבח בשלמולספק את ארו

 חללים( לרבות ההכנות הנדרשות.

בחלל שמתחת לכיור  תותקןלמדיח  המיועד למדיח, ניתן שההכנהם להתקין ארון מטבח במקום המבקשי לרוכשים -

מלי חש ח ושקעהמטב פון קערתולסייוב לב חיהמד לשיבור עתידי ח: ברז, 3.6בסעיף  ל את הנדרשתכלו ההכנההמטבח. 

 .המפרט( שמל שלהח רטבפ שנדרתקנות החשמל )כלפי מים מותקן מוגן 

 

מ"א  1להמיר עד לדייר להציע נון המטבח הספציפי המוכר יהיה רשאי כתל חדרים ומעלה, בהתאמה 4.5ות דיר: בהערה

 את לקבל ההקונ טליהח .( י אי")"אי" / "חצ חת המטבורלקי דון שאינו צמתותחמטבח  מ"א ארון 2 -תחתון במטבח ארון 

גמר מלא בכל היקף בהתאם להוראות המפרט בתוספת זה  ןוארתוכנן י ",אי יחצ" / "אי" מתגוכד תחתון לארון כרהמו הצעת

 הארון.

 ;ראה הערה בהמשך מידות: ( 1)  

    

פחות י לא בעוב בודהשטח ערת הקונה מחילבותקן י וןתחתהרך הארון או לכל אור:מעל ארון מטבח תחתון: תי  עבודהמשטח 

  4440 ת"י  ם,התקנים הרלוונטיי דרישותל , העונה(שווה ערך קיסר אות אבן כדוגמ) תיימרבעית או פולן טמאב - ס"מ 2-מ

 וחהטש להתקנהיותאם המשטח . יקפםת הארונות בכל הלחזי ביחס ס"מ 2עם שוליים בהבלטה של לפי העניין(,  1,2)חלקים 

ללא קנט  ף התקנהלהעדי ישאר נהוק)ה ע"י המוכר בחריידו וגבה שאופן עיבוון מעלי ן קנטיותק יקף המשטחבה ר.ל כיוש

 זה(.  . לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע כולל אף מים בכל היקף המשטח ,דרשעם עיבוד בחזית המשטח ככל הנ גבהומ
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 כרהמו שיבחר המוכר. יםהספקאו וכר ו/"י המעאות שיוצגו וגמן  דוומג ךותרת הקונה מחילביהיה  משטח העבודה במטבח גוון:

 יה בהיר ניטרלי. לו יהנים אמגוו אחד, ותם לפחוגווני 3 הקונציג בפני הי

  אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד(.טבעית או ן אבלוחות ה)

   

 אין.עליון: מטבח ארון  3.3.2 

ון חתת חון מטבא ארמ" 1עד להמיר רשאי  היהימוכר יפי הטבח הספצן המתכנול המאבהת ,הומעל חדרים 4.5ירות דב: הערה

 מ"א.   2 לפחות אורך המטבח העליון יהיהמ"א ו 5מטבח התחתון יהא רך ארון הכלומר, או .ןומטבח עלי"א ארון מ 2 -ב

 להלן:ט כמפוריתוכנן ון הארון העלי

 ות.נמשכי ללא פיוה רציף  היהי ןוהאר  •

ובתנאי  "מס 60יהיה  ןולין עארו ן שגובהת. ניתפחול "מס 30ס"מ לפחות ועומקו  75יון יהיה ן העלרוהא שלגובהו   •

 .ם תהיה כלפי מעלה )מגנון קלפה(ות העליונישפתיחת הארונ

 אורכו. דף אחד לכלחות מול לפארון מטבח עליון יכל  •

 התחתון. המטבחן רואי רט לגבת המפלדרישו בהתאם ן יהיהוהעלי חבהמט פוי ארוןמבנה וצי  •

    .ראה נספח ג' :י ופלה, החי הסול ,ריו כה עבודה,משטח ה, בחהמט ארונותמחיר לזיכוי בעד 

 

, ('סנדוויץד )בול עץמ ויעשתחתון  ארון יותקןים(, שירותהבדירה )למעט בחדר  רחצה יחדרבכל אחד מ אחרים )ציין(:ארונות  3.3.3 

   MDF 5ברמה במים עמידה יבית או סP 310קן תי פלENךראוב ון יהיהה. הארונהקרת ילבח . הארון יהיה תלוי או מונח  

 רץ ואו קו/ ני מחרס / שיש אינטגרליצירים בלתי מחלידים, משטח עבודה  ות, מדפים,ת הכולל דלתס"מ לפחו 80של מינימלי    

 .ס"מ  45X25ו שמידותי משולב בכיור   

    אין. :החצהר ון בעד אר זיכוי מחיר ל                   

 

    :הערות

 מצוין: המת יפחלא  התחתון  חמטבה ן ארו  של י האורך המזער ( 1)

  .אורךמטר  6לה: ומע 4.5, בדירת אורךמטר  5חדרים:  4-ו  3 מטר אורך. 53.חדרים:  2-.52 בדירת              

 רך.טר או מ 1.25-חת מלא יפ הנל פי כמ טבח תחתון ן מי של ארו האורך המזער 

 מ.ס" 95לפחות  , תהיה(קררלמ דנן כך שמידת רוחב הנישה )המקום המיועכתו י  חטבהמ 

  ור,נתיח, למד המיועדים חללים מחושבת פעמיים באורך הארון. פינה קיר המטבח.תימדד לאורך  ון התחתון האראורך  דתמי  

    נות. באורך הארו  יכללו  תו הארונ ךהמשולבים בתו רר( ט מק)למע כיריים וכיו"ב

קיימים  בחארונות המט בגבובקיר ש תכן י י ן כו קחת בחשבקונה להעל י, מה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצקרמב ( 2)

 ה.תחזוקצורך לפתח/ים אלו ל יש לאפשר גישה לקולטן/ים משותפים.ה תח/י גישפ

 .את הרוכש רהבהחתנחה  ו בועד רה תקבע ובמחבים שהנח זמו להפי  ירותו עלוח על בחבאחריות הקונה לדו  ( 3)

 

 מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

 ה.ביסלתליית כני יצון חקיותקן מתשירות ה סתרפממ

               ביסהחבלי כ 5ס"מ,  160ל מלי שמיני וגלגלים  באורך (נותמגולוומתכת ) בעל זרועות: )קטנה( סהליית כבי מיתקן לת      3.4.1

ס"מ   120-ת מחמתקן מתרומם שאורכו לא יפ יותקןתנאי שובמ "ס 160-ן מיה קטיהרך המתקן ן שאויתנ טיק.סלמפ

 ס"מ.  800-א יפחת מה ללי הכביסחב של טברצהאורך המו

, המבנהל קיר ע נתוו מתקן ממתכת מגולושמעשמ ,שה ערך בחצר/מרפסת שמאפשר שיותקן מתקן שוו :גג/הגן  רותלדי       3.4.2

אורך ביסה בכלי חב 5ומקובע לקיר. המתקן יכלול לפחות  יציבה היין המתק ה.המבנ צפה בחזיתותו נשאינ צנעמו םבמקו 

  . ס"מ 160י של ימלנמי 

 3ות ל לפחהכול בב )קרוסלה( עם עמודלטתו, להמיר מתקן זה במתקן מסתוהחי "שאי, עפבדירת הגן הדייר יהיה ר -

 משטח מרוצף.ו/או לן טובח בע למשטומקו ה יציבן יהיתקת. המנולווגמ מתכתיום או ממאלומינ זרועות מתקפלות

 .UVינת לקרים מידעכותיים, היו אייים חבלהבכל המתקנים  3.4.3
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בתחתית  .ס"מ 60-ת מיפחלתליית כביסה לא . עומק הנישה 5100העומד בת"י מס' מיד חומר עיהיה ממסתור כביסה:  3.4.4

 המשטח ין. מפלס עליון שלניבה להגשם שף מי למערכת איסו שינוקז מבטון המשטח הפרדקן יות ביסהכל מסתור כ

  רה.הדיפת צי מפלס רות מפנחלפ ס"מ 30-יהיה נמוך ב

   של   בגובה "ר לתליית כביסהמ  1.7יסה ובתנאי שיישמר שטח פנוי של מסתורי הכבשלב מערכות טכניות בן לנית 3.4.5

 חות.מ' לפ  1.30                

 

 

  ך.המשב. ראה גם הערות נוספות )מידות בס"מ(  רהדי בם ותריסי  לונותמת דלתות, חי רש – 3 ה מס'לבט 3.5

 תריסים ותנחלו   דלתות ---

 חדר 
  ומידת ותכמ

  הפתח
 חב( )גובה/ רו 

עץ חומר )
מיניום/  אלו

 מתכת/ אחר( 

  חה )צירסוג פתי
  / כע"כ(/ נגרר

 (אחר

כמות ומידת  
  הפתח

 ב( רוח / )גובה

חומר )עץ 
  ניום/ימאלו

 חר( א  /מתכת

סוג פתיחה  
  / "כעכ/)ציר

 אחר( יס/ ר/כ ר ג נ 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /מר )עץ וח
  /אלומיניום

 ( ראח  כת/מת
 ים שלבחומר 

סוג פתיחה)ציר/  
כ/נגרר/  כ.ע.

 ס/חשמלי/אחר( כי

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

95/205 --- --- 

 דיור  רדח

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג אלומ' 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  ומ' אל
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

315/220 --- 315/220 

בח טמ  

--- 

--- --- 

1 

   כ.ע.כרר  גנ אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

--- 105/115 --- 

  שינה חדר 
 4הורים 

1 

 ילה ציר רג עץ

2 

 כ.ע.כ   ררגנ זוגג ' מומאל

2 

 חשמליגלילה  אלומ'  אלומ' 

75/205 115/115 115/115 

 ממ"ד  
)משמש  

 חדר  כ
 ( 1 שינה

1 
פי  ה ל דפל

 א  הג"
לה(.  רגיציר )
 חה חוץ פתי

1 

 אלומ' מזוגג 
ת  יונח ה פיל

 הג"א 

1 

   .כיס לר  נגר ' אלומ אלומ' 

 70/200 100/100  100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  ורסיסים, הנגררת/ים  פלדה נגד גז, הדף  ים,ת או שתיאח  כנף

           . ג"את החיונלפי ה ס כיל
--- --- 

 2חדר שינה 

1 

 ר רגילה יצ עץ

1 

 כ נגרר כ.ע.  אלומ' מזוגג 

1 

 חשמליגלילה  ' ומאל אלומ' 

75/205 105/115 105/115 

 3שינה  רחד

1 

 לה רגיר צי עץ

1 

 כ .ע. ר כנגר לומ' מזוגג א

1 

 חשמליגלילה  אלומ'  אלומ' 

75/205 105/115 105/115 

ה  ח. רחצ
 לילכ

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 ה ציר רגיל

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

75/200 55/90 --- 

ח. רחצה  
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 רגילה  ריצ

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 פ( )קי

--- 

--- --- --- 

75/200 55/90 --- 

שירותי  
 אורחים

1  
 עץ 
 

 ה גילר ר יצ

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

65/200 --- --- 
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 תריסים ותנחלו   דלתות ---

 חדר 
  ומידת ותכמ

  הפתח
 חב( )גובה/ רו 

עץ חומר )
מיניום/  אלו

 מתכת/ אחר( 

  חה )צירסוג פתי
  / כע"כ(/ נגרר

 (אחר

כמות ומידת  
  הפתח

 ב( רוח / )גובה

חומר )עץ 
  ניום/ימאלו

 חר( א  /מתכת

סוג פתיחה  
  / "כעכ/)ציר

 אחר( יס/ ר/כ ר ג נ 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /מר )עץ וח
  /אלומיניום

 ( ראח  כת/מת
 ים שלבחומר 

סוג פתיחה)ציר/  
כ/נגרר/  כ.ע.

 ס/חשמלי/אחר( כי

  סתמרפ
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

  מזוגג אלומ' 

1 

 .ע.כ ר כנגר אלומ'  אלומ' 

75/200 160/105 160/105 

 דירתי  מחסן  

1 

 ילה רג ירצ פח עץ/

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 70/200 --- --- 

 

 :ותואחר טבלהל ותערה

ניגרר תפלת, ה+ משילגרפתיחה =  פ(יקי)דריי טו נ בסנטוי(, = פתיחה משתפלת )קיפ  יחה,ג פת= סורגילה ציר ם,יו= אלומינאלומ'  :ביאורי מילים .א

מעלה,  נגלל כלפייס תר =גלילה  ,הף קבועכנ על אנכיתנועה תבת חא= כנף וטינה ליגי יס( בקיר, = כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה )כ.כ כ.ע

  .ימלחשו/או  )ידני( באמצעות רצועה

 לסה"כ הדלתות/ ירה תתאיםבד הכלליתהכמות ובלבד ש בטבלה םימחדר דחשל א ראובתייע להופ כולותשני חדרים יפים ל, משותותחלונדלתות/ . ב

 בטבלה. חלונות המצוינות 

ים ומופעל ייםבוח ערכת בריחיםראשית )ביטחון( בעלת מלדה לכניסה מפגן דלת מ: פורט להלןלמ בהתאם יהתה -ם גורי לדירת המ כניסההדלת  .ג

, (טלסקופית)פנורמית/ עינית הצצהמי נוסף, פניבטחון סגר  :הלןרט לוכמפבים ת רכיוברל 5044 'סמ ן ישראליהתואמת לתקגלילי גנון ל ידי מנע

  1.25של  ביעומשקוף בניה מפלדה מגולוונת ב .ירהומספר דלת ר דעצותחתון, מ שת סף ברמ ,ות""רוזטנעה ו ידיתר, , מגן צילינדמערכות צירים

 .ירת המוכרבח ון לפימר וגותהיה בג ניסההכ דלת :ן וו גמר וג. נורצביעה בתת והמשקוף יהיו בף הדלפחות. כנ"מ למ

  .5044רט בת"י הכול כמפו 2ה ביבעמידות בתנאי ס תגדרצה בעלת ריגד פה כנעלת אמצעי נעילבדירה(, תהיה )באם קיימת ב דלת יציאה לגינה:

  – 1635ת"י ת ו דרישובקיימת תחה שמיתפסורג ל  (.1)המוכר: חד מאלה, לבחירת היה אלגינה י ציאהצה" בדלת יריפ "אמצעי נעילה כנגד

ת ם לכל הדרישויעונמנגנון גלילי ה תוצעמוזז באמה בריחעם  ומנעול עליון בתבוי לדלת סובמנעול תחתון ח (.2)ם לפתחים בבניינים. רגיסו

ה י העונון גלילני מנגידם על ילעחים המופברי 4ן בעל מנעול בטחו (.3)  (.1 –)אמצעי  2.92ן ז' תקנה ימס תקנות התכנון והבניה,המפורטות ב

                               .לה חשמליגלי יסתר. (4) (. 2 –מצעי )א 2.92תקנה בתקנות התכנון והבניה, סימן ז'  המפורטות שותלדרי

 ירה(,דביים קה )לפי חצההר ת ולחדרי, למרפסת השירויםלחדר יסהת הכנדלתו ורט להלן:מפל נים בדירת המגורים יהיו בהתאםת הפדלתו  .ד

למים ולא  ידיםעמ םחיצוניית לוחויה מהדלת תהיה עשוף כניר רגילה. על חלקיו ובפתיחת צ 23שראלי מס' אם לתקן יבהתבודות לתות לינה דהית

 ,קזחו – ודייפקל היבט תאחר שווה ערך בכ מילוירד ו/או קסבום מילוי פלע רת)פורמייקה(, מודבקים על מסג HPL / CPLדוגמת ם כפגיסו

ג לסותאמה נו בהקיות צירים"מ לפחות. ס 7ים בגובה יהיה מחומר פולימרי עמיד למ  כנף ל מסגרת הן שהתחתו . החלקים, אחריה, קטיקקוסא

ות בכל דרישויעמדו  למים דיםעמיו יהיבקים והד רבות לוחותל לתצדדים לפחות. כנף הד 3-צופה בט( מ)קנ – הדלתנף ף כמשקוף. היקדלת והה

ל עום מננה עהדלתות תהיי ות:מנעול וידי   .בפורמייקה או בציפוי חיצוני מתועשצבע או ה ביהי ת:לתו הד גמר. נהששיככל  אלית,רשיינה ההתק

תואם בגמר ובגוון עץ  רי אוות פולימהלבש, בעל 23י אלשריהיה בהתאם לתקן י משקוף הדלת:ם. שני הצדדימכת מת וידיות פנוי"-פוס"ת סיבובי

 אור-צו/פנוי" וצוהר-י דמוי "תפוסרי האמבטיה, המקלחת, מנעול סיבובלמים. בחדיד היה עמקנתו ילאחר הת קוף המש ימה.טא ייכלול פסת ולדל

 ל המוכר להציגכר. עיבחר המוים שו/או הספק כרמודוגמאות שיציגו המגוון קונה מתוך אם לבחירת ה: יהיה בהתהפנים דלתות ון גו  הדלת.בכנף 

 גוון לבן.א במהן היר אחת חות, אשפל בחירהנות לוש שרויותאפ 3 הקונהני בפ

כבים משני לוחות ורהמ, לפי דרישות התקן ירגיל/בטיחות( Double Glazing)ל פוכ זיגוג שקוף  אלומיניום עם ג: חלונות מסו)למעט ממ"ד(חלונות  .ה

תו תקן  עלייהם יהיו בורכיב החלונות .(ממ" 6 לש רווח אוירמ עם, דדיםמשני הצ לפחותמ"מ  4 בעובי גוג)זי ויר ביניהםאוח זכוכית עם מרוו

ת יותקנו על ידי מתקין פתיחה ונעילה. החלונו גנוניות, מנובנת מידיו גלים,לם, גצירי ,EPDMזיגוג, אטמי גומי רים מקוריים, ובכללם: סרגלי ואביז

ום סוג אלומינין מיהיה חלו :בממ"ד . חלון ף נל כנף עכ ררנגום מזוגג אלומיניועל ויטרינה, מסוג ה ביהי: דיורדר החלון ח .רןיצה מורשה מטעם

  .ניותהעדכ פקוד העורף  ם להוראותתאבה, נגרר מזוגג עם כנף פלדה

 .אחת רשת לכנף  כהכנה סילהמב נוסף  נתיב יותקן זזההה חלונותל בכ .אין :ותרשת .ו
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 ם.יסייו בעלי תררה( יהאור הדייבת הקיים יפלהכל בח )מטו ר רחצהטיה, חדר שירותים, חדי אמבחדר למעטפתחי הדירה,  :תריסים . ז

)ככל  ברתבין השלבים לאטימה מוגאטם גומי  ללכון מוקצף יתיאורפול עשויים פח אלומיניום במילוי בתריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי התריס 

מ'   2.50רוחב  פתחים בהכל ור ובידהבחדר  פתחיםבכל ה. ןהיצר ות הפתח והוראותלמיד התאםב יהיה . עובי הפח(שנדרש עפ"י הוראות היצרן

 .ידנייחה עם מנגנון חשמלי ומנגנון פת יורכב ארגז תריס גלילה עם שלבי תריס כנ"ל עלהומ

 ,הפונים למרפסת שירותבחים במט רבותץ, לאוויר החולורור ישיר יטריים ובמטבחים ללא אוחדרי שירות, בחדרים סנב - יר החוץ אוואוורור ל .ח

 .או עד חלל מסתור כביסה יסוית כלרבות רפפ ר החוץעד לקי ימכנוורר אמבנור מצויד יצ יבוצע

גוג ייתכן פתחים המשולבים בז .לומיניוםיועץ הא ו/או ריכלהאד עפ"י תכנון ון,יל, גוופפרה םגד .םעשויים אלומיניו ות והתריסיםמסגרות החלונ .ט

 .מסךמחסום, ו/או קירות ש כמעקה/קבוע המשמ

 . ("לבעמומה )"ח ה אוופשק ,תיתובטיחית כוכז תותקן ות(,ונלחיש  אםב)ושירותים  רחצהי בחדר . י 

ות כיבוי  ודריש   ץ הבטיחות ת יוע הנחיו או רפפות קבועות, לפי  / ו   דלת ב   ו/או אוורור מכני ו/או סבכה ון  ל ת ח צעו ה באמ ( יעש ן מחס   כל שנרכש כ )   אוורור המחסן  . יא 

 . אש 

  ן/אש.חובטות ן ויותקנו דלתיתכקומת קרקע ירות בניסה לדכבאות, בכה חיות רשותהנ לפי יין:בנהמות בקומת היציאה דירה/סה לדלת כני  .יב

 .קבועלקבוע סורג ין , אכלל הדיירים בקומה( ור לשמש אתאמ)בחרום  קומתי רז כפתח חילוץוכמה הבדיר לוןו/או ח "דממחלון ב -פתח חילוץ  .יג

 ה.הפתיחהפתיחה וכיון וג ס, לרבות סון/תריסוג החל ות הפתח,דיויים במו שיננתכי "וץילחפתח "ת המוסמכות כרשויו"י הבפתח שיוכרז ע בנוסף,

 2 -גבוהים כ סף הדלת וריצוף הממ"דחיצונית.  ת,ררנג/פתחתינה דלת פלדה אטומה, הנה גןלמרחב מוה כניסדלת  :העורף פיקודלפי דרישות  .יד

חסומים  קוטרים שונים,וורור מעוגלים בי אפתח זיגוג וכןיום + אלומינ ןחלו .לכיסת ות או שתיים, הנגררנף אחדה כמפלס הדירה. חלון פל "מ מעלס

הפרעה  רוצתירור האוופתח וליד הקיר ע"ג  העורף(, פיקודלפי הנחיות )ר סינון אוי מערכת התקנת ים לפרוק.ננית'(, ולנצלדה )פות פבדיסקא

קנתו ו והתתקינתהרי שן, הסינו קןמתי החברה ע"ופק סשבאם  שיודג (.2010א מאי ת הג"וקנ)ת ן.צרימערכת לפי מידות הדות המי .מקומית

 וד העורף.ך ע"י פיקכו לכשהוסמ הגורמיםפת ע"י ואטימות נוס בדיקת תקינותע"י הרוכש, יחייב ו קרויפלכן ף, ד העורפיקואושרו ע"י ונבדקו 

 התואםהביצוע בפועל בר ע בפועל יגהביצו כר לביןמרט הבמפ ואות המכר ו/ניוכתוין במצהקרה של סתירה בין בכל מכי  למניעת ספק יודגש

 .עורף ות מעודכנות של פיקוד ההנחי

 ריםזאבי הצורך בהתקנתעקב , "נטו"ם מידות פתחי אינן מבטאותו משוערות בס"מ,בניה  , הינן מידות3מס' לה מפורטות בטבהות המיד – תמידו  .טו

 ךמס ינות/קירותת/ חלונות/ויטרשל מלבני דלתו ,יהםמינילים היקפיים לופפרופים ומשק כןו תוסמוימסגרות  או/יים ומוסכגון: מלבנים מים משלי

  ניה.התכנון והב נותבתקכנדרש אלו לפתחים  ממידות/שטח,לא יפחת  יםפתחים המתקבלה גודל הרמק בכל .ין(הענפי )ל
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 ה זו.טבל רחהערות לא גם ראה - רהדי בה וכלים סניטרים תברואקני תמ – 4טבלה מס'  3.6

    
 

 מיתקן
 מיקום

 י אורחיםתשרו  מטבח
 חדר רחצה
 )מקלחת(

 רחצה כלליחדר 
 ה(י טב)אמ

 ראח ות שר מרפסת

  בחכיור מט
 )בודדת/כפולה(

מידות 
 בס"מ()

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- --- 'א סוג

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

 כיור רחצה

 דותי מ
 )בס"מ(

 --- --- וןרבאלב משו משולב בארון --- ---

 --- --- 3.3.3יף סע ראה 3.3.3ראה סעיף  --- --- סוג

 --- --- אין אין --- --- י ₪ כו זי 

 ידייםכיור לנטילת 
 '( ג'( )א)

מידות 
 ()בס"מ

 --- --- --- --- ראה הערה )א( ---

 --- --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- --- ןאי  --- זיכוי ₪ 

ז וארג אסלה
 )ב'( טיפהש

מידות 
 "מ()בס

 --- --- (ברה )הע ראה (בה )רעראה ה (בראה הערה ) ---

 --- --- א' א' א' --- סוג

 --- --- אין אין ןאי --- זיכוי ₪ 

 אמבט/ 

 ב'( )לחתקמ

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
 מקלחת

 (בראה הערה )
 יהטאמב

 (בה )רהעראה 
--- --- 

 --- --- גסו 
 ריצוף משופע

 ()מקלחת
אמבטיה ) 'א

 (אקרילית
--- --- 

 --- --- אין --- --- --- זיכוי ₪ 

קרים  למיםלה סול
 כיור,ם לחמי /

 )ג() ד( המשטחמ

 --- --- (גערה )ראה ה (גרה )ראה הע (גערה )ראה ה  (גרה )ראה הע דגם 

 --- --- א' א' א' א' סוג

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

מבטיה סוללה לא
 )ה( ים קרים וחמיםלמ

 --- --- (גה )רעה ראה --- --- --- םדג

 --- --- א' --- --- --- סוג

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

סוללה למקלחת 
 )ה( קרים וחמים למים

 --- --- --- (ג) ערהראה ה --- --- דגם

 --- --- --- א' --- --- סוג

 --- --- --- נספח ג'ה רא --- --- כוי ₪ זי 

ביסה ת כמכונל ם()קרי  םמי ור חיב
 )ז(ת חשמלוהזנ זלניקו ר בו חי 

 --- יש --- --- --- ---
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 מיתקן
 מיקום

 י אורחיםתשרו  מטבח
 חדר רחצה
 )מקלחת(

 רחצה כלליחדר 
 ה(י טב)אמ

 ראח ות שר מרפסת

 ווללשר פן חיצוניתדו ב 4פתח "
, )ז(יסהמייבש כבמ  פליטת אדים

הגנה  יסתרהזנת חשמל, כולל 
 .ירהולת סגומשק

 --- יש --- --- --- ---

ר לחיבו למים וניקוז, ר חיבו הכנה 
 )ח( מדיח כלים

ור קוז כית בניההכנה משולב)
 .(המטבח

 --- --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- --- אין )ברז ניל( למקררנק' מים 

 --- --- --- --- --- 1 )הכנה( )י(דת גז לבישולנקו 

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( )י(מים ימוםלחז נקודת ג

 

 :אחרותו  להטבל ערותה

 ישה(.רכה םלהסכ רףו אחר שצמסמך בטבלה, או ב צוין ועל רק באם בפ)הקיים 

בכללו  ו יוכל חלק על 1205שראלי, ת"י ין, לתקינה הישראלית ולתקן הילהוראות כל דויותקנו בהתאם טריים ייבנו יים הסנמתקני התברואה והכל הערה:

ת הנחיואם ל תובה 1205לת"י  5חלק  פחיהן, למעטעות שרברבות ונסמידות התקנה לקבו –' נספח א 3חים למידע כדוגמת חלק נספו נספחים מומלצים

 המפורטות להלן:

חירת הקונה: לבג וכר יצי. המבהתקנה תחתונה(ט כיור חרס כפול שניתן שיהיה )למע ה שטוחהערת מטבח בהתקנ: במטבח תותקן קחמטב י /כיור (א)

 ורץ/וסילי קי/ אקריל רס/: חנהלבחירת הקו . חומר הקערהס"מ 80/46 במידות להפוכ קערהס"מ או  40/60ודדת במידות בח בטקערת מ -

  .חרס :("שות משהבהנחי באם נדרש ב) כיור נטילת ידיים חר ע"י החברה.פק, שיבצרן/סלפי הי רלי(:כיור רחצה שולחני )אינטג .נירוסטה

 . מ"ס 25/40במידות 

 :הדחה מיכל מונחת.  אותלויה  החירת המוכר באם האסלה תהי(. לבוקבל-מונו) ה צמודמזוגג עם מיכל הדח רסשירותים תהיה מחאסלת : אסלה )ב(

חלקיה ורכיביה , יהל מידותד בכהדחה תעמויכל המ. האסלה לרבות ליטר( 6כה של ליטר וארו 3 יבולת הדחה קצרה שלבעל קמותי )דו כ חרס

 להשל האס םגובה הפנים העליוני  .בנטיי הרלאלרישות התקן הישרהעומד בד י נירוסטהירבעל צ ,כבד :סלהאה מושב .1385ת"י  תבדרישו

עומדות ות הים של אסלדגמ 3 כר להציג לבחירת הקונה לפחותעל המו דגם: ס"מ בהתאמה(. 38,40ס"מ ) 1של  ימליתס"מ בסטיה מכס 39: יהיה

 .שות המפורטותריבד

הכול בהתאם ה, יציבות תלהבטח , בעלת חיזוק היקפיגנימומ"מ הו 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי בטיה האמס"מ.  70/170במידות  אמבטיה:        

 לכל דין. 

ס"מ ושטחו  80תר תהיה לפחות וי. מידתו הקצרה בדין לכ ותבהורא שהנדר פי על ידותמהמ תחיפ לא המקלחתתא הרצפה של  שטח קלחת:מ

ו א , תיחוםגרצפת המקלחת יש לבצע דירוקף הי. בהמשטח לניקוז שיפועים עם 2272 י"ת שותבדריפה יעמוד רצמ"ר. גמר ה 0.72-מ חתלא יפ

 ה למשטח משופע במקלחת(.חלופנית כ)לא תותר התקנת אג סף.

 ידית אחת( ם/קרים בעזרתחמי)ויסות מים  כמותי דומיקסר בעל מנגנון קרמי גם מערבל ד יו בציפוי כרום ניקל,יה םוחמי  יםהסוללות למים קרכל   (ג)

   .1347בדרישות הת"י  תועומדה תסדרו 3בחירת הקונה לפחות ג לציויכללו "חסכמים". על המוכר לה

יהיה מסוג  הכיור. ברז המטבח וא והם ימוקמו על מישור משטח העבודה חרפ-ים מדגמים מיקסברז נותקיו מטבחהרחצה ובכיור ה כיורי ב -

   ס"מ. 15ס"מ עומק  15גובה  :הנרחצה תהייכיור מידות ברז מ. ס" 25ס"מ, גובה  20נשלף במידות להלן. עומק ברז 

 .ם ניקלכרו וייפבצ, קסרמערבל מידגם:  :(הב"ששבאם נדרש בהנחיות מ) ייםידילת רז נטב -

 טמתלה מתכוונן, מוכולל צינור שרשורי,  יר,מיקס מהק ,דרך( 3ב דרך )אינטרפוץ ר - תותקן סוללה למים חמים וקרים :חתלקמה בתא -

 בקוטר תס"מ וראש מקלח 30ורך אירת הדייר, זרוע מהקיר בבחלפי פין ולחילואו מ לפחות ומזלף. ס" 60ורך אקה טלסקופי ומוביל אנכי בהחל

   מ"מ. 15

לה מתכוונן מוט יה וכן צינור שרשורי, מתית למילוי האמבטהכוללת יציאה תחת ,ירסוללה למים חמים וקרים, מיקס מהק ןקתות :באמבטיה -

 פחות ומזלף.ס"מ ל 60 ךטלסקופי ומוביל אנכי באורקה חלה

 .ניל יברזויוב, ור לבב: חיכוללת י שטיפת אסלה/גזארו  יוריםכהתקנת  (ד)
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 .: לבןותקבועה ון גו  (ה)

 חיצונית ופןבד  4פתח "נת חשמל, : הזהכנה למייבש כביסה .יקוז, הזנת חשמל)קרים(, חיבור לנ םמינקודת  :חיבור למכונת כביסה כוללת תהכנ (ו)

 .רהגילת סומשקו, כולל תריס הגנה כביסההמייבש מ םיפליטת אד לשרוול

 בח.טמ, ולסיפון קערת הביובל ורנה לחיבברז והככוללת:  במטבח למדיח כלים הכנה (ז)

 קצה.לבד ללא אביזרי חרת, צנרת נחושת באר באם לא נאמ: הכנה לנק' גז (ח)

 ת.לוט אסולמע רחצה וכיור נטילת ידיים רבות כיורלעשה לכל הכלים הסנטריים, . יי()כלל קרים וחמים:חיבורי מים )ט(    

 ית.ונירהרשת הערטורה המסופקת מבטמפ םמיקרי : מים קרים (י)

 או הכיור. ור משטח העבודה ברז הממוקם על מיש רי= ק פרח קבוע. ז הנשלף מתוך שרוולרבראש נשלף =  (יא)

  חמים, בעזרת ידית אחת. ם /רי( = ויסות מים לק)מיקסר מערבל

 שניהם.לפיית ברז ו/או ו/או  ם חמים/קרים, לראש מקלחתמישל  ציאה,נטרפוץ( = חלוקת כניסה/י)או דרך-בר

 

 , ברצפה,(הבניין משותפים לכללוכן )בחלקם יתביוב  חי ביקורת לקולטניתופצנרת : אחר וספים בדירה, לכל צורךנ אביזרי אינסטלציה   3.6.1

 כיבוי אש(. ישות רוכמות, עפ"י ד )מיקום י,בוי כין מתזיתכהאינסטלציה.  ת מהנדסעפ"י החלט במיקום וכמות, סמוך לתקרהו בא בקירות

 בין  כבלי פיקודלהעברת גז ונרת וצ מפוצלו/או  כזירמ ינינדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מהמלפי החלטת  ,יקוםמב םמיי ן למחלקארו

 , ות ו/או במסדרון שרפסת במר ,מפוצלו/או  מיני מרכזין למזג יועדמ. מיקום למאיידהמיועד ום מיקה המיועד למעבה, עדהמיקום 

והנחיות יועץ  4חלק   1004 פוף לת"יקולטני ביוב בכ בידוד .במסתור כביסה ואעליון ו/ בגג  למעבה דועמימיקום  "י החלטת החברה.עפ

 ה.יקהאקוסט

 

 הערה:

"  או קורותם די עמו "וי דמת ויצרו בליטו סטטי אהתקנת כיסוי מבודד ו חייבו כן וי, יתידרשו(ככל שבוי, )תזי כי ים/ביוב/ממ צנרתהצורך במעבר 

 או שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו , כרת המבתכני  רח יסומנו רות ורצפה, שלא בהכקי בסמוך לאו ו/בסמוך לקירות ותקרה  ,"או "ספסלים

 ום שונה מהתוכנית.מיקב

י ביקורת, ולכן תחפ וידרשו  יתכן  ן הבניי ובה ים לגרהאינסטלציה בקולטנים העוב מהנדסיות חשבון כי לפי הת"י, והנחיש לקחת ב ,נוסףב

 .תחזוקה י גישה לצרכ לאפשרין לחסום אותם ויש א יקורת אלו,ביצוע פתחי ב שיידרבהם  תבדירו 

 

נדרשה מערכת כל דין. ראות הוב עפ"י הדרישות אשר נקבעו ותהיה ריתלאסו תבאמצעות מערכלדירות ים חמהספקת מים  :מיםחימום    3.6.2

 .   579ן ישראלי תקת לדרישו התאםקנתה תהיה בת, התיסולאר

נן לתכ רמאפשהצב זמן )טיימר( הכולל מפסק והתקן קולמנט עזר חשמלי חימום עם א הכולל( ודל אגירה )דלכל דירה יותקן מכ     3.6.2.1

 . (שעון שבת")" עלהמראש את זמני ההפ

 חימום  יעיעשה חימום המים באמצ, יתת סולארמערכבאמצעות ים ים חממראות כל דין לא ניתן לספק פי הוהם ללדירות של   3.6.2.2

 .טיימר(ם )מיהתקן קוצב זמן לחימום ה לרבותם. ם בעניינם בתקנים הקיימיקים באמצעותם עומדיופשהמים המס אחרים, ובלבד  

 המחמיר מבניהם.להלן לפי פורט מהמ יפחת מהוראות כל דין או האגירה לאל מיכ נפח 3.6.2.3

 ;םליטרי 150 :תבקיבול םמי ח למיםד( )דו  כל אגירהי מ 6.2.4.3

 ;ליטרים 150 -ויותר  חדרים 4 בדירות ,ליטרים 120 -ריםחד 3 -2בת  בדירת. טרלי 60 –חד בדירה בת חדר א ימי:פנ

   ירות במבואה הקומתית ו/או על גג המבנה.רון שבא /כביסה כדוגמת חלל תליית האך נגיש ר מוסתבמקום  :מיקום הדוד 3.6.2.5

 יים.ידיור נטילת כת. רחצה, אמבטיה, מקלחו קערות מטבח :ים לכליםחמם ור מי יבח 3.6.3

 (.רהברז אחד לדי  –שמש וביציאה לחצר  ה למרפסתביציא) .יש :לי""דברז    3.6.4

 רה(.)מיקום לפי החלטת החביש  :הירם לדהכנה למונה מי  3.6.5

  .PPR, S.P, ולקסגפפלדה מגולוונת,  :הצינורות: מים חמים וקרים חומר 3.6.6

 .סטי: פלשפכיםאו אחר,  טיפלס: דלוחין   

  .יש: טבחבמגז ה ממקור הגז ועד נקודת הצנרת גז בדיר .763.

 : יש.ה גז לדירהונלמהכנה  3.6.8
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 (ה זו טבל)ראה הערות לאחר  שורתותק שמל מתקני ח – 5טבלה מס'  3.7
 
 ג' פחנס האלנקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפון, ר יר זיכוי חמ
 

 

 2ת לירה. בדירה הכולט של הדנון העמדת הריהוטת להלן ובהתאם לתכורם לטבלה המפקשורת יהיו לפחות בהתאתהכמות מתקני החשמל וו וםיקמ

 פחת יעודי לקומה. חשמל משני עם ממסר קומה לוח אשי עם ממסר פחת ובנוסף יותקן בכלל רחשמ ומות ומעלה יותקן בקומה הראשית, לוחק

 

 םקו מי 
 קודת מאורנ
 ,תקרה /ירק

 כולל מפסק

 תקע  תבי 
 מעגל

 מאור משותף

 ע תק יתב
עגל במכוח 

 משותף 

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;ויזיהטלו 
 ;תקשורנק' ת

 .נק' טלפון 
 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה סהכני 
 מבואה או 

1 1 - - - 

 לחצן +פעמון -
 אינטרקום  -

  חדר לתאורה  מפסק -
 . מדרגות 

  ללוכ ל דירתיחשמח  לו -
 כות סמיב סגירה )ניתן שיהיה

 לכניסה או למבואה( 
 / ת ורארון תקש -

בית  כולל  , הטלפוניה/טלוויזי
 בתוכו תקע 

 יורד חדר
 אוכל פינתו 

2 3 - 
 
 
1 

1 

פת  תוס   -תריס חשמלי תוכנן  
ת חשמל להפעלת  קוד נ

 התריס 
 ( שמש ת )ראה גם מרפס 

 - - - 1 2 רוזדורפ

'  מ 3בפרוזדור באורך מעל 
ל פניית  ולהכ ר ובפרוזד או 

מאור לפחות  קודות נ  2"ר", 
 ף. + מחלי

 1 מטבח

 
 
 
2 

בדרגת הגנה  )
44IP ) 

4 
 

)בדרגת הגנה  
44IP לקים  ו( מח

מעגלים   לשני
המוזנים מהלוח  

נדירתי ע"י  
  2.5מוליכים 

 נרת בצ ממ"ר

4 
כ"א במעגל נפרד,  

 עבור: 
קרר  תנור, מ , מדיח

ת פאזי עבור  תל 1+
,  כיריים חשמליות

  2.5ליכים מו ויעש
 ר בצנרת מ"מ

- 

קע יהיה מעל  בתי הת ם מיקו
דה ככול  העבומשטח 

ובהתאם לתכנון    שרהאפ 
ור  בתי התקע עב .בחהמט
ועבור    ליותם חשמיכירי

המדיח ימוקמו מתחת  
 למשטח העבודה. 

 ינהש חדר
 ריעיק

 (הורים)

1 
)כולל מפסק  

 (ורהנלמ  מחליף

4 
ליד   שניים )

 המיטה( 
- 1 1 - 

 פינת ארונות
 ינה. שבח)

 (הורים

1 - - - - - 

 מ"דמ
לפי  מנורה 

הנחיות פיקוד  
 ףהעור

 תקנות פקע"ר  פיל 1 1 - 3

 ינה משניי שחדר/
 דים()יל

 
1 

3 - 1 1 - 

 רחצה י /חדר
או  )אמבטיה

 (תמקלח

1 
  מוגנתמנורה )

 (מים

1 
)בדרגת הגנה  

44IP ) 
- 

1 
  תנורלבית תקע  )

 ( וםחימ
- 

  חימוםבית תקע לתנור  -
טבי  קו  דו סקימותג עם מפ

ץ לחדר  וחון מרת סימ נומ עם
 צה.הרח

תג עם  ימו –דוד חשמלי  -
קוטבי עם נורת    גומפסק 

מחוץ   –קוצב זמן ו וןסימ
 דר הרחצה לח

 -+ מפסק אוורור מכני -
 ש שנידר היכן
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 םקו מי 
 קודת מאורנ
 ,תקרה /ירק

 כולל מפסק

 תקע  תבי 
 מעגל

 מאור משותף

 ע תק יתב
עגל במכוח 

 משותף 

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;ויזיהטלו 
 ;תקשורנק' ת

 .נק' טלפון 
 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 - - - - 1 שירותים

 בהעדר חלון, 
י +  נהכנה לנק' אוורור מכ 

 היכן שנידרש.  - מפסק
 

 רפסת שרות מ
1 

  נתוגמנורה מ )
 מים(

- - 

2 
  44IP ההגנ רגתבד

ביסה  למכונת כ
 ולמייבש 

- - 

 סתמרפ
 שמש

1 
  רה מוגנתנומ)

ת  לעל ד מ מים
היציאה  

 (תלמרפס 

1 
בדרגת הגנה  ) 

44IP ) 
- - - 

תריס חשמלי + מפסק +  
 י. ידנ  מנגנון פתיחה

 
במרפסת הצמודה ליותר  

הדירה   למחזית אחת ש
ית  ותקנו נקודת מאור ובי

 ת. תקע כאמור בכל חזי
על   פסתמר ה ה שטחה שלעל

ר בכל אחת  מ" 15
בה   המחזיתות, תותקן

ת לכל חלק  ספודת מאור נונק
  מ"ר )לדוגמא  15 ה עללהעו

ששטחה בחזית    במרפסת
נקודות   2יידרשו מ"ר   16

 '(. מאור מוגנות מים וכו
ום נקודות המאור יהיה  מיק

שייצור    ןבהתאם לתכנו
בכל   אפשרות לפיזור תאורה
 חלקי המרפסת. 

 ןחסמ
 (דשהוצמככל )

1 - 1 - - 

לכל   רים בהם לא במק
סנים  הדירות הוצמדו מח

הייה מהמתקן  ת האספקה
באחריות יועץ   .שותף מה

הציג  החשמל ל
חיוב  פתרון/פתרונות ל

הדיירים על פי הצריכה  
בלבד  ת ואחר  היחסית או

שהפתרון המוצע יענה על  
החשמל,   חוק משק ת דרישו

תקנות אחרות  חוק החשמל ו
  וג ייחסות לס המתן על פי די
 ים נ קל מת ה שז

 מסתור
 סהכבי 

 )באם קיים(

- - - 
1 

 זגן( למ)פקט הכנה 
- 

 
- 

 גג/הנגי 
 תיתדיר

1 
  ה מוגנתמנור)

מעל דלת   מים
 ( נההיציאה לגי

1 
) בדרגת הגנה  

44IP ) 
- - - 

מודה ליותר מחזית  הצ גינה ב
קנו  תאחת של הדירה יו

ת מאור ובית תקע  נקוד 
 בכל חזית. כאמור 

 
  המרוצף ישטח הש בגבול 

 נור( בל וציכ) ע הכנהבצל
 ור קו תאורת גינה. עב

 
קו נפרד   "יזנה תתבצע ע הה

 תיריללוח הד 

 

  תה ואחרו הערות לטבל

 2דירה. בדירה הכוללת הוט של היורטת להלן ובהתאם לתכנון העמדת הרהמפבלה שמל והתקשורת יהיו לפחות בהתאם לטמיקום וכמות מתקני הח

 קומה.י לודעי עם ממסר פחת ישנלוח חשמל מ ובנוסף יותקן בכל קומהמסר פחת עם מ ישאחשמל רח לוהראשית,  ומהבקומות ומעלה יותקן ק

ר, ממ" 2.5 םהיותר שני בתי תקע(, עשוי במוליכיכל ף )לתקע המחובר ללא יותר מבית תקע נוסהינו בית מעגל משותף" =  קע כח ב"בית ת (א)

 ר עם אופיין מכשירים. אמפ 16"ז ת מעועצתי באמומק/מל הדירתיהחשח מתאים. ההגנה בלו מושחלים בצנרת בקוטר
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ר מתאים. קוטרת בממ"ר, מושחלים בצנ 2.5י במוליכים ללוח הדירתי/קומתי, עשו ישירות ית תקע המחוברב ינוהבמעגל נפרד" = ח "בית תקע כ (ב)

 ים. אמפר בעל אופיין מכשיר 16מע"ז  תההגנה בלוח החשמל באמצעו

 סימון מחוץ לחדרנורת מדו קוטבי עם ק בתוספת מפסיממ"ר  2.5וי במוליכים גל נפרד, עשמעמ עבית תק=  הום באמבטי חימר לתנו בית תקע  (ג)

 ה בסמוך לכניסה.האמבטי

מושחלים  "ר, ממ 1.5, עשוי במוליכים ובתי תקע נקודות מאור –למעגל מאור, מעורב  וברהמח הינו בית תקע: מאור משותףבמעגל ע בית תק  (ד)

 .   . פראמ 10וח באמצעות מע"ז ההגנה בלח. טיה תקנה תחהתב ,טר מתאיםבקות בצנר

רטיבות, או סכנת מת קיי והיא נדרשת בכל מקום בו 44IPימות פת  בגין אביזר בדרגת אטינה תוסהמה מוגנת מים: ן אטי י לבית תקע בג פתתוס (ה)

 רות.  ו לא ישיאהתזת מים ישירות 

 –רת תקשו תלפוניה, נקודט כוללת נקודת, מגיעה קומפלט לחדר ועל פי תקנותת ידולה ייעביכ כוללותת, ודונק 3 קשורת וטלפון =טלויזיה תנקודת  (ו)

ן. אין זה פי כל די שידורי כבלים. הכול כנדרש עלליטת לק יבורת שידורי חובה, כאמור, ואפשרות לחחיבור לקליט –טלוויזיה  , נקודתבין מחשבים

    כוז אחד. בריו דות/מוצאים יסתייממההכרח שהנקו

  ל בתקרה, בלדח, בית נורהלה, פנדהכוללת מפסק הפערה(, ואהיל/ ארמט -ויא נורה וכיס)לל רה על תקרה או קירנקודה לתאו = רו אקודת מנ (ז)

  ונורה.       

ה קנהתמתאים, ב וטרבק"ר בצינור ממ 2.5במקום התקנתו, מוליכים  ועד לדוד ישיר מלוח החשמל הדירתי ל קו חשמלכלות = נקודת דוד חשמלי  (ח)

 וצב זמן כאמור לעיל. כולל ק ת סימון,מנור םעד, מפסיק דו קוטבי עמיד הדוד והמטחון לעמידה חיצונית ליק בת מפסלרבו ,סמויה

 

 

  .יש: ת מאורו ה: נקודקומבכל דר מדרגות/ מבואה קומתית: ח 3.7.1 

ן אם אי)בת דרגו מהאו חדר  תתי קומ מבואהר באו רה להדלקת צן מתוך הדי לח יש. הדלקת אור: לחצני  ש.י גופי מאור:

 ם משותפים.ומעברי ובי כניסהות, לג, לתאורת חדר/י מדריש. )משותף( תשעון שב יש. :מבואה(

 כולל כיסוי. 1מודול  55פסא בקיר וקו כה מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנהמשיחוט ודת התקשורת תכלול צינור ונק :טלפון חוץ  3.7.2

 החברה. החלטתלפי אחר  ו, אזמזם :ילצל .לחצן וג:ס פעמון: 3.7.3

 "י.ות התש, לפי דריסטנדרט :גסו : הדלקה/שקעאביזרי  3.7.4

  רגיל(, ע)כולל שקדירתי ולוח תקשורת  (עתידה בהרחבלפחות לצורך  מודולים 6-ל )כולל השארת מקום פנוידירתי  מללוח חש 3.7.5

 .יש :י דירתשבת  ן שעו יש.  :חתמפסקי פ .שמלהח נון מהנדסלפי תכ מיקום: .יש :בתוך הדירה

  זמן. בכולל קוצ יש. :שמלי ח/שמשמים,  ודנקודת חשמל לד 3.7.6

 אמפר. 3×   25 פאזי:תלת אמפר.  1X40פאזי חדרים חד  2בדירה עד  :ור דירתי ודל חיבג 3.7.7

 לת הכניסהום בדקית למערכת אינטרצונחיום הכוללת פעמון, ותשתית פנימית וינטרקכת אמער .ש: ירקוםנטאי מערכת  3.7.8

רי דת שמע/דיבור באחד מחירה, וכן פומילד דת האינטרקום במבואה או בכניסהם את נקויש למק מיקום: הראשית לבניין.

 ים בדירה.המגור

 ן.אי :(דתסגור )נפרמעגל יה נוספת ביזמערכת טלוו  3.7.9 

ישולם  אשר ללא ממיר וללא חיבור בפועל) ערוצית יה רבזלקליטת טלוויים כבלל לחיבור הכנה :טלוויזיהיטת שידורי ה לקלהכנ 3.7.10 

  .(אשר תספק שרות זה ערוצית -ה הרביזילחברת הטלווע"י הקונה ישירות   

 :ים אחריםמיתקנ 3.7.11 

 , יש סת שירותפקיר חוץ לרבות במטבחים הפונים למרר לטריים ובמטבחים ללא אוורור ישיירות, בחדרים סניבחדרי ש -  

  וי.סיפפת כר ותרביר חוץ, לני לקבמאוורר מכלהתקין צינור מצויד     

  ולרשת החשמל הישראלית תלת פאזי חיבורלתית. המערכת תתאים רילניטור ולבקרה של צריכת החשמל הד מערכת - 

 תעריפי החשמל המשתנים. זנתהותאפשר    

  ורני זרם עבחייש )שלושה מליר מתבססת כל רכיב המודד זרם חשירתית אשדיחידת מדידה בלוח החשמל ה :תכלול רכתהמע   

  ורה מקומית ומציג אותםנתונים בצאת ה דאלחוטי המקבל ומעב ילת תקשורת לשידור אלחוטי, צג דיגיטיחיד ,זי(ת פאלתלוח    

  . מהרצפה מ' 1.5קום נגיש ובגובה במ ניסה,כ/ במבואת ה ירה בסמוך לדלת הכניסההד הצג יותקן בפנים בצורה ברורה. בשפה העברית   

 כספית. ה ואת עלותם )בקוט"ש( והמצטברת וטפתהש יהאנרגכת הירוני צנתת א לפחות יג צג יצה     
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ת האמורות הותקן ע"י ירוכת זן ככל שנקבע ע"י המשרד שבדהחובה להתקין מערשמורה הזכות לבטל את  י והשיכוןהבינו למשרד     

צריכת  וק אתמרח מדודל מסוגלה ותוחמל של הלקת החשרחוק בצריכמונה לשליטה מ –. )"מונה חכם" ונה חכם"מחברת חשמל " 

אפליקציה( אילו  יין )דרך מחשב אוללקוחות שירותים אונל רה, ולספקו הדיאתקלות ברמת הבניין ב החשמל בכל רגע נתון, לטפל 

 אצלם חשמל בכל רגע נתון.ים מכשירים צורכ 

 . 3.5 יף ים סעפתח טבלתב אה גםר ניידון פתיחה מנגנ לרבות, ים/כולל נקודת חשמל להפעלת התריס חשמלי ים/תריס -  

 

 חימום, בדירה: /מתקני קירור .        4 

 ן. אי :מרכזי  רתי מיני די  ג אווירמיזו  4.1 

  :תכלול אשר ,אזיפ תלת סטנדרטית אחת מרכזית ינימ למערכת הכנה  

 נפרדת בכל ערכת ר, מכאמו תמרכזיי ינמ רכת מיזוגה למעתבוצע הכנ שתי קומות כדוגמת דירת דופלקס תי קומותשהכוללות  )בדירות  

   ות נפרדות בדירה(.כרהכנה לשתי מע –קומה   

 ;הדירה חלקי לכל וקצר יעיל ויראו פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון תקרת יתלתחת בצמוד למאייד כנןמתו מיקום .1 

    המיקום בין או הקירות ההרצפ ילויבמ הענו קירב סתכנמו חשמלי פיקודו נחושת רתצנ של "צמה"ת לרבו הנדרשות יותהתשת צועיב .2 

 בקיר קועמ"מ ש 32המאייד יהיה בצינור  זניקו,  2.5* 3רד נפ מעגל כוח שקע ,מעבההמתוכנן ל יקוםמה ועד למאייד  וכנןתמה     

  רכתהמע תקנתהל עד ,בסג וחבל כיסוי מצעותבא הסתרה ליכלולמאייד  "צמה"ה מוצא .ביסההכ מסתור לניקוז או רצפה למחסום     

 .י ובין אם במהלך אופקיבמהלך אנכן אם יוסתרת לכל אורכה, במ בכל חלופה הצנרת תהיה . בפועל     

 ופסת חשמל שקועה בקיר עם  סיומת בקו קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת 3.

 מכסה.     

 .אוויר מיזוג מהנדס ידי לע רכתהמע כנוןתל התאםב יהיה ההכנות םמיקו .4 

 דירה  י המעבה בתוך מרפסת השרות או בחלקכי אין למקם את היובהר  .המעבים / מעבהה למיקום מוסתרו מוצנעחיצוני אך  םוקמי . 5 

 האחרים.      

מצעות מערכת מיני מרכזית יה באחלק לכל גור מיזפשמאו הדירה אינכנון ג האוויר תככל שעל פי קביעת מהנדס מיזו .: איןוצלפמזגן מ  4.2

רת צנ תיות הנדרשות לרבות צנרת חשמל,שתכלול את כל התשים ליתרת חלקי הדירה /נים מפוצלמזגן/לתבוצע בנוסף הכנה  ,ראחת כאמו

 מים.  ניקוזגז וצנרת 

(. צנרת הניקוז יםעיליים )מפוצל זגניםנת מקלהת הוז כהכניקנ ע גם צנרתתבוצ והמטבח( ירה )למעט בחדרי הרחצהמחדרי הד בכל אחד 

ס האינסטלציה. הנדחת לכיור, הכול בהתאם לתכנון מפון מתעד מחסום הרצפה או לחילופין לסי וצאה יהיהפה ומצבמילוי הרתר בקיר ווסת

 .מתאים וסגור עם פקק יזר חרושתיתר עם אבסמקום מוצא הצנרת יו

בות , לר5חלק  994 ילתן ישראלד העורף וקולי/מפוצל בהתאם להנחיות ומפרטי פיגן עית מזנהתקל ה הכנותענוצתב הדירתי מוגן למרחב ה 

 כלפי המרחבהיחידה  זדה כלפי חוץ וברז שני המאפשר ניקויחיימה תקניים, ברז לסגירת מוצא הזרי אטצנרת ניקוז כמפורט לעיל, אבי

 המוגן.

 משלבתהד העורף, ע"י פיקו רתומאוש 5חלק  994רישות תקן ישראלי נה לדהעו ,ריתאלכת מודוערמ תן להתקיןכר נילבחירת המולחילופין ו 

 ה.להתקנ חד את כל הרכיבים הדרושים כהכנותבמכלול א

 

  .איןתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין: אויר דיר מיזוג  4.3

  .איןירה: חימום מים וחימום הד ות להפרדת עלת אפשרבנור גז דירתי עם רדיאטורים למים, י תעל יד מערכת הסקה הפועלת  4.4

 גן.ום הכוללת שקע מחימור נקודה לתנו המקלחת ואמבטיה תבוצע בחדרי. ין: אלמשבחפועל ה וםחימתנור   4.5

 : אין.טורים חשמלייםקונבק  4.7

 .ן: אי"רקק"ל/מ 120-80, רצפתי תת חימום מערכת   4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 : חות בדירה, במחסן אש ובטי י כיבו  ורי דסי * .5

 .: ישנרכש( )באם ן במחס .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר :רים(לקינ)ספר יתמטי אש אוטו כיבו  מערכת 5.1  

 .דרש ע"י רשות הכבאותיכל שיכ: גלאי עשן  5.2  
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 .יש ד(:ב המוגן )ממ"סינון במרח מערכת 5.3 

 

 

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1 

  ;צוניות במגרשוחי ,ניהתפי החבמר רשמגה : בתחוםכולםלפי היתר הבניה. : ין בני הלכל  מקומות חניה לסך הכ 6.1.1   

 אין.: (ט)לפר אחר במקוםחניות     

 נית המכר.כמצוין בתוכ :וםמיק לפי היתר הבניה: חניות מספר: יש, ם )פרטית/משותפת(חניה לנכי  6.1.2  

  רשמי ת תג נכהגצדירה נכה )עם היתר, תימכר לרוכש לה פיתוח ובנספח החניה/נייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבהח

 נכה.לדייר שאינו  םגוהבית  רידיבין כלל  נכה, התחבורה(, ובהעדר רוכש  מטעם משרד

 : יש.מערכת תאורה .ם משתלבותבניבטון/ א לא מקורה: יתחיצונ חניה גמר רצפת 6.1.3  

 ש.י: גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 .לפי סימון בתכנית המכר :מיקום .תואחת לפח: מספר חניות לדירה 6.1.5  

סחר ימוקמו חניות המ -1החניה הינה משותפת למגורים, משרדים ומסחר. במרתף  ידה למרתפיירה :לחניה כניסהבמחסום  6.1.6  

  .שרדים( ע"י שער חשמליבמרתף )של הדיירים ושל המ יותמשאר החנאשר יופרדו 

    

 יתוח המגרשפ 6.2 

 הרחבה .בניין/אגף כל ל כניסהה למבואת עד רחובמה חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש וםבתח צונית:י חה רחבת כניס    6.2.1 

  ר "מ 20 של בשטח צידול מלווה גינון בעל וארומ, ]יןילבנ הכניסה בואתמ ברוחב לפחות[ מרוצף   יסהכנ שביל תכלול החיצונית  

 .לפחות  

 .הניתן בעל גוון בהיר  יהיה ככליצוף הר ,בן טבעיתא תלבות/ם משינ: בטון/ אב: חומר גמרמדרגות/יליםשב 6.2.2  

 .אבן טבעית תלבות/ים מש: אבנמר גמרחו .: ישים מרוצפיםמשטח 6.2.3   

 ון חסכוני במים בהתאם ינג פיתוח(יכל הראד)על פי תוכנית  .יש :צמחיה בד.לם בקומיין מ, יש שטחי גינואין: פתמשות רחצ 6.2.4  

  רד החקלאות.ות משלהנחי    

 עצים   רדודים בלבד )לאורשים עלת שמחיה בילת צמעל תקרת בטון מותרת שת )כולה(. מעל תקרות בטון. חצר,   

  (.םולא צמחיה עמוקת שורשי   

 יש.  :שבת ממוחמערכ  שראכולל מגרש ב השקיה מערכת 6.2.5  

 לשטח  נהוכולה/חלקה( הכומעל תקרה לפי תוכנית המכר )חצר,  :לחצר מחדרה יציא; יש: גג/הגן חצר, צמודה לדירות  6.2.6  

 קיה. שן וללא מערכת הא מגונל   

 עת בש ה ע"י הרוכיעש ין (משולי הבני םימ )להרחקתחצרות פרטיות רקע בני הקפ: סידור שיפועי ניקוז הערה   

 . הגינה הפרטיתר ידו ס    

 ,ת וכו'(שוחו ,צנרתב/ים,  מרז), חלחול ביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז,  :גג/גן צמודה לדירות ה ותפות, בחצרות משפירוט מערכ 6.2.7  

 (.מכרוצג בתוכנית הי בהכרח ושלא ןהעניי )הכל לפי כיבוי קשורת,תל, מחש   

 יציאה  שישל ככ  מ'. 2.5 ות שלובעומק לפח מ"ר. 7-לא פחות מבשטח  ש,י :גג/ות גן /רההצמודה לדי צף בחצר משטח מרו  6.2.8  

 ס"מ מכל צד.  30יציאה בתוספת החות ברוחב פתח פמ' ול 1.20 לחצר הפרטית יהיה משטח מרוצף בעומק מינימלי שלנוספת    

 ות מדרישות התקן.פחלא  :ממוצע הובבגויות. רשודרישת ההיתר הבניה  יפלחומר:  :ות של המגרש/יתגדר בחז 6.2.9  

, חלקם המסחרם את הקולונדה בחזית חלקם מהווי -בקומת הקרקעיש,  (:בחלקה פתוחהה קוממפולשת )ודים קומת עמ 6.2.10  

 וריםגת הממווקשרדים צאה ממבנה קומת המכתו נוצרים, חלקם שטחים מקורים הקה של המסחרירחבת הפרים את מקר

 .דירות הגן() הראשונה
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 מערכות משותפות .7

 גז: מערכת  7.1 

  יתנכואר בתוהמת יקוםובמ ,, בתאום עם חברת הגזקרקעי -תת זג י/צובר באמצעות מרכזיר סידו פקת גז:ה לאסהכנ   7.1.1  

  ת.המקומי עפ"י דרישות הרשות ו/או החברהי ו במיקום אחר שיקבע ע"בניין אה אוהמגרש    

 ;יש :מרכזי לדירה קורממרת גז צנ 7.1.2  

 (..63)סעיף  4ראה טבלה : וםמיקיש. : רהגז בתוך הדי ת קפצנרת אס 7.1.3  

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 ות יועץ הבטיחות.בוי והנחירשות הכיע"י  שידרש כלכ :י מדרגות/כת להפעלת לחץ בחדררמע 7.2.1  

 ות.יחטביועץ ה והנחיות כיבוי"י דרישות רשות הע ל שידרשככ: םי במבואות/פרוזדורת עשן יקמערכת לינ 7.2.2  

 בוי והנחיות יועץ הבטיחות.יהכ ע"י דרישות רשות ככל שידרש :ינקלרים(פרמתזים )ס –י אוטומטית יבו כת כמער 7.2.3  

 ות.חבוי והנחיות יועץ הבטיכירישות רשות הלפי ד: יש. בוי ותכולתן ארגזי כי וי לרבותעמדות כיב 7.2.4  

 חות.ת יועץ הבטייוחניבוי והרשות הכ ע"י שככל שידר אי עשן:גל 7.2.5  

 ם משותפיםחישטיבוי בי )הידרנטים( וארונות כוכיב, ברזי אש כיבוי ו  גילוי  מערכותלרבות , כל סידורי הכבאותערה: ה     

 ות הכבאות. ות רשום וכמות לפי דרישמיק טיים,פר או     

 .יש: םי בחניונאוורור מאולץ  7.3 

 ין.א: (תהדירו  )להזנת יתמרכז רכת מיזוג אווירמע 7.4 

 .אין רים:י י אויר בחדר/ים לשימוש הדג מיזו ערכת מ 7.5 

   ההכניס דלת ליד קרקעה בקומת וימוקמ רהדוא תיבות ם:קו מי  לדואר שגוי. 1לוועד הבית,  1, לכל דירה :תיבות דואר 7.6 

 .816 י"תו ובנייה תכנון תקנות לפי םואלומיני חזית בעלות ויהיו ,אגף /בנייןל   

 : יםאחר םמיתקני  7.7 

ת ובלטו אגף /בבניין מוש כלל הדייריםילש חדר/ים בחלקים משותפים(,)רכות תאורה עממאגר מים, ת מים, וומשאב ניקהכות סמער  

 עצים.וננים והימתכתוכנית הלפי  מיקום וכמות: .וכו' ף אג/טובת הבנייןם לכיסמו אגפים/ניםבבנייאו  וכים,סמ גפיםא/ניםיבני

 

 שתית ת תו כחיבור המבנה למער .8

 הנחיות הרשות המקומית. לפי: חצרל נפרד מונה מים: יש; לבית ראשי  םמונה מי: יש; ו מים מרכזי ר לקחיבו  8.1  

 יש. זי:ר לביוב מרכבו חי  8.2  

 ; יש.חברת החשמלת התאם להוראו ב ,שמלהח חיבור הבניין לרשת 8.3  

 .כנון והבניה )בקשה להיתר(תות הם לתקנבהתא :םי נניין לרשת הטלפוור הבבה לחי נהכ 8.4  

   (.3.7.10 נה בלבד )ראה גם סעיף הכ .אין (:אינטרנט/הזי וי )טלו בור הבניין לרשת תקשורת י ח 8.5  

 צועם בפועל ת שביעבודו ישה.הרכ רבמחי כלוליםכי גישה, רוז, דקומכים, נית : כביש, מדרכה, קירותהגובל במגרשי ללפיתוח כ 8.6  

 מקומית אינם באחריות החברה.ה יעשה ע"י הרשות  

 סחר.מחדר אשפה נפרד עבור ה ,וסף בנ לפי היתר הבניה. ם,נימכלים טמו. יש: אשפהלאצירת  םן/י מתק 8.7 

 .יש: פהאש למחזורמיקום 

 .הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה  

 

 רכוש משותף  .9

 : ותףמשתיאור הרכוש ה 9.1 

 .באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר: תפיםו ה משי חנ תו קוממ 9.1.1   

 . 6.2.10סעיף  ראה: (חלקית פתוחה ם,די ועמו  )קומת כניסה חלקית ולשתפה מקומ 9.1.2   

 .בחברה טתהחל לפי :ותירצמודים לדינם ים שאמחסנ 9.1.3   

 מ"ר.  20-פחות מ לא בשטח: .יש: מבואה )לובי( בקומת כניסה 9.1.4   

 . יש: מתיתו קמבואה )לובי(  9.1.5   

 ;וריםלמג C: 2 בניין ב; יםומשרד למסחר 1-ים ורלמגו B,A: 2 םי ניינבב(: )מספר חדרי מדרגות 9.1.6   
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 ;וריםלמג C: 3 בבניין  ;ומשרדים למסחר 2-ים ורמגול B,A: 3בבניינים : תיו עלמספר מש; : יתמעליו : יש; פיר מעלית 9.1.7   

 יש.גג: ה וס על ידי מיתקנים עלהחלק התפ ותפח: לףגג משות 9.1.8   

 לשימוש המשרדים בלבד.שרדים ים בקומת המהממ"מד, לברקע לשימוש המסחר בבקומת הק ם"מיהממ :טמקל /מממ" 9.1.9   

 אין.: תףשו מ חדר דודים 9.1.10   

 ת כמוסמ אחר שתדרוש רשות וכל מיתקן, אריותמערכות סול :גון( כותשותפמ ו/אות טכניות )פרטיות : יש מערכומיתקנים על הגג 9.1.11  

 על פי כל הדין.    

 .; יששטח ללא גינון  יש.: מי המגרשו חושטח פתוח בת חצר 9.1.12   

 ם טכניים, מרכז מחזור אשפה וחדרי כות לרבות תקשורתחדרי מער: רכוש משותףם ינים של הבית שהנוספ יםים וחלקנקמית 9.1.13   

  ר.המכ ותף בתוכניותוש משכים כרמסומנהרט בפרקים אחרים במפרט זה, כמפותקני אשפה וומ   

 

 מהרכוש המשותף:  יאםוצשאין לה (םמייבאם קי) חלק/ים 9.2 

 (.וט, )מילתו גי מדר/חדר 9.2.1  

 ת.ני קומה טכ 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 בקומת כניסה.לובי  9.2.4  

 ומתי.לובי ק 9.2.5  

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

 .תרגות אל חדר מכונו דמ רשה מחדגי  9.2.7  

 .פים()משות םטכני/י  םי מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדר/ ישהג 9.2.8  

 .על הגג משותפים התפוס על ידי מיתקנים –הגג  לקח 9.2.9  

 .למגורים מעליות 9.2.10  

 .9.1.9 סעיף  ראה :מקלט /מממ" 9.2.11  

 החברה כרכוש משותף. ע"יו דרככל שיוג םיים טכניים וחלקרחד ת,רטיוקומות חניון למעט חניות פ: אחר חלק 9.2.12  

 

 ף ותשמבית  9.3 

 בית ית משותף או בדירות(, המוכר דירה בב חוק המכר –)להלן  1974 – ד)דירות(, התשל"ר מכלחוק ה 6סעיף תאם לבה )א(  

 י צוהתקנון המ לש ו משנה הוראהאטל מבבית בית או שבדעתו להחיל על העל ה ללהירשם כבית משותף והתקנון שח המיועד    

 העניינים: אותו עניין; ואלה המכר פרטים על רף לחוזהלצו לכלול במפרט אחייב יים להלן, נומההמתייחסת לעניין מן העניינים     

 ;המשותף  את חלק מהרכושהוצ (1)    

 לדירה;צמוד השיעורו של החלק ברכוש המשותף  (2)   

 ם בקשר אליו;יביחוהמבשירותים ו ות הבית המשותף אהוצב תפותשיעור ההשת (3)   

 בית המשותף;הול הות בדבר נילטחהסדרי קבלת  (4)   

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

 שהתחייב  ימבחוזה המכר, כ ראמוה ל אף קטן )א( יראוהו, ע בסעיף  נוייםמסר פרטים על עניין מהעניינים הכר שלא ממו )ב(  

 המשותף.  הביתיחולו על  יןינוראות התקנון המצוי לגבי אותו עשה    

 

 ורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:יעש 9.4

  .שויותדרישת הרבהתאם לפוף לשינויים התאם לחוק המקרקעין ובכב

 

 :יתרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבסד 9.5

 . 1969 -שכ"טהת קעיןבחוק המקר עהקבוהיה על פי י 

 

 :חויבים בקשר אליו המתף ובשירותים ת המשו וצאות הבי בה תשיעור ההשתתפו  9.6
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 רישת הרשויותכפוף לשינויים בהתאם לדאם לחוק המקרקעין ובבהת 

 

 .השל החברתה יעדו לדירות בבית המשותף לפי קבויוצמ רכוש המשותף ום המגרש מוצאים מהניה שבתחות החדעמ .א

 חברה. ה שלביעתה לפי ק המשותף ת יבויוצמדו לדירות שב הרכוש המשותף ו מיוצאהמחסנים  . ב

 לעיל(.  9.2.9ף בסעי מרפסות וגגות )למעט החלק כאמור .ג

 וש המשותף. מוצא מהרכ איםחדר השנ .ד

 

 

 ולנציגות הבית המשותף. לקונהם שיועברו נוספי מסמכים ספח א'נ

  .ת כלליותוהער 'נספח ב

 . וייםזיכ טבלת      ג' חנספ
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 לי הדירותבע סמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגותמ – 'א חפסנ 

 

 המפרט: ד שלק בלתי נפרו כחלאלו יצורפתוכניות  10.1  

 דירה.הניות( של יצו)חדות כלליות ימדר וחות של כל דמי לתהכול 1:50 -דירה בקנה מידה לא קטן מתכנית ה 10.1.1   

 בקומה.ף תהמשוהכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מא קטל מידה הדירה בקנה נמצאת בה הקומה תתכני 10.1.2   

 בקומה.ש המשותף הכוללת סימון הרכו 1:100 -טן ממידה לא ק בקנה ה טיפוסיתתכנית קומ 10.1.3   

 שותף כוש המהר סימון תהכולל 1:100 -קנה מידה לא קטן מף ברתות; קומות משלמפו תיסה/ קומונת כומתכניות ק 10.1.4   

 . 1:200ם מוקטן לקנה מידה לויבצ רתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף דיטחים וש   

 . 1:100 -קטן מ ידה לאמקנה קומת גג ב תכנית 10.1.5   

משותפת  צרחהכוללת סימון  1:250 ניה בקנה מידהב היתר בלתמית לקוהמקת תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשו 10.1.6   

 ת.ודוות צמניוג

 

 פי ן לרבות עלכל דיבהתאם לר ת ולחומרי הגימור, שיש למסווכרלכל המע ושימוש רה יינתנו הוראות תחזוקהדיירת הבעת מס 10.2  

 המכר דירות בעניין:חוק    

 .מורםידירה על גהבי כיפעולות שוטפות לתחזוקת כל ר )א(   

 מערכות מיזוג אוויר, טיחות, ב ערכותמירה לרבות נות בדותקות המריהש של מערכותללת ותחזוקה מונעת כו תחזוקה )ב(   

 טרומכניות וכיוצא באלה.לקאמערכות    

 .קופתיות, אם נדרשותפות ותטת שויון ביקורות ואפתדירו )ג(   

 קשר. תרר טלפון ליציספק ומספשמות יצרן/ות ים בדירה, לרבנקתהמו ד ומערכותוצי שלמפרט טכני ותעודות אחריות  )ד(   

 

 ימור של רי הגרכות וחומשל המעכנית והוראות תחזוקה ת  ה בבנייןדירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונש לרוכ המוכר ימסור 10.3  

 ן:יעניב המכר דירותפי חוק  לכל דין לרבות עלחובה למסור בהתאם  ין שישיהבנ  

 גימורם. כל רכיבי הבניין עלקת שוטפות לתחזו תופעול )א(   

 יזוג ת בטיחות, מעליות, מערכות מכורמעהשירות המותקנות בבניין לרבות מערכות ל נעת שותחזוקה מו כוללת וקהתחז (ב)   

 באלה.וצא ת וכימכניו ולקטר, מערכות אאוויר   

 שות.ראם נד ות,יופתתקאפיון ביקורות שוטפות ותדירות ו )ג(   

 פק ומספר טלפון ליצירת קשר.ס יצרן/לרבות שמות מבנה, ם בותקנימהיוד ומערכות תעודות אחריות של צי ומפרט טכנ )ד(  

 מיליה.יפקסר ומספ ןוטלפ לרבות מספריתוח ערכות והפוות המתכננים של הבניין, המצ תרשימ )ה(   

 טיחות ותקשורת, מערכות ב שמלחיה סניטרית, צלינסטאבלבד של  תותפשו( למערכות המAS MADEתכניות עדות ) ()ו   

 יה על רוכש הדירה האמור לפוהמוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב  .פיתוחות במבנה וברומכנילקטכות ארעומ   

 הראשונה שתמונה( מיד עם מינויה.ה של בעלי הדירות )הקבוע וית אציגות הזמנתם לנלמסור או   
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 ותש ה לפי בקלקונשיועברו  נוספות ותכניתוהב"ש, להלן ש מיות חלפי הנ

 

 רט( בצו מכר דירות )טופס של מפ רמום לבקשת הרוכש, על המוכר יהיה, בנוסף לאתאר ובהעל חוזה המכחתימת  חרלא

 .ת כמפורט להלןוכש תוכניות נוספומסור לרלא', נספח  1974 –"ד התשל

 .ייןביצוע שלד הבנ םסיו דסמוך למועביה יהמועד מסירת התכניות  -

 תו.חירלפי ב ההקדים מועד זהמוכר יהא רשאי ל -

 

ם, ת חלוקת מעגלים, סוג המעגלילולתמסור לקונה את תכנית החשמל הדירתית הכ רההחב :שמל ותקשורתח .א

 ם.נייקום אביזרי קצה, לוחות ומקרא לסימור / מזוג אוויר, מת אוורוכלמעריהן לרבות למינ הכנות 

 

  מעבר עקרוניכוללת ת הדירתיה ת האינסטלציהקונה תכנית של מערכר ל: החברה תמסותי רסניט אינסטלציה .ב

רא קת ומתחי הביקורבות פשופכין לריזרי קצה ומערכת הדלוחין והבא ל קווי המים )חמים/קרים( לרבות מיקוםש       

 מונים.לסי 
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 הערות כלליות ואזהרות   –ב' נספח 

 ה ר מבנה ולדיל ות ליהערות כל 

  .קבלת היתר הבניהד למוע התקפים אלי,ן הישרהתקניה ובהנות התכנון ויהיו לפי דרישות תקות מוצרים והמלאכה כל .1

 2010-ע"תש( 3' מס' )תק נותלאנט תקןמי .2

 לקליטה אנטנות ומיתקני( מ"אק) משותפת לקליטה אנטנות מיתקני: 799 י"ת, ישראלי תקן לפי, החובה שידורי לקליטת לאנטנות מיתקןיותקן  בבניין

 (.א"אק) אינדיווידואלית

 שבכל המבטיח אחר הסדר קיים אם חובהה שידורי לקליטת לאנטנות מיתקן התקנת מחובתחברה ר את הפטול רשאיתהוועדה המקומית  .3

 ם.תשלו בלא חובה שידורי טלקלו ניתן יהיה דירה

ת ותבטאמהל( זר)בוכן התחמצנות מינרלים  ,"עיניים" קם, גוון, גידים,מר בדליה ן:גותופעות טבעיות כיתכנו ם, ובכפוף לתקניבריצוף וחיפוי ת, באבן טבעי .4

 בכפוף לדרישות התקינה ולכללי המקצועהכול  .מוי חלודהד יםכתמב

 קיטום פינות וצעבחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יב. אלייםשרמידות לא פחות מהנדרש בתקנים היב ת(וחים )פוגוי ובריצוף יעשו מרויפובח .5

 .)גרונגים(

ת וכך מערלים, לצורב, כ זקו המגרש, לחברת החשמל, בי המבנה ו/אם בתחומימיד שטח/להעחברה הדרש יודגש כי באם תיניעת ספק למ .6

ת זכווב לצורך גישה, כן ןשימוש במתקני הבניי ותלרב ה מתחייב לאפשר גישה חופשיתנוהקם סמוכים, ו/או בניינים אחרי ייןהמשמשות הבנ

 ו.לם איחום מיסי ועד בית בגין שטפטורים מתשלים אלו פיהיו גו כן . כמוםכבליות הקרקע למעבר רבות רצועיפול בשטח/ים להשימוש והט

 סגורות.ו ים או רעילים, באריזות פתוחות אפיחרטים ריחות ירתיים חומרים הפולם דלאחסן במחסני רוור חמחל איס .7

ן. ל הבניילתים כרשר, המרת ואוורוני צברל שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעכוי שו ע"י הדייריםרכיש ם(,יקיימ)ככל ש במחסנים .8

 שלא יפגע בשימוש ובתפקוד. פןובאו

אלא אם  ליצור הפרעה נים החלל ועלוליםקטיסה, מית כבתקנו באזור תליייר באם יוהמים החמים ויח' מיזוג האוווד של ד מםמיקו  .9

 ' לפחות.מ 1.30גובה כביסה בת מ"ר לתליי 1.7כן יישמר שטח פנוי של לפחות 

דת בדרישות ומעביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם  קיעשה שימוש רהאוויר ע"י הקונה, ג ונו מערכות מיזקתו ויובאם יסופק .10

 מפגעים.התקנות לרעשים ו

ת על מנת אזונה וקה לרשות הדירה חות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדתן, באופן תכוף לפהמוג רחבמרר הגיש כי יש לאוודחשוב לה .11

 .ןי המרחב המוגנמצא בקירות הבטון שמהם עשווהגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה רגאב אלהימצלול ידי גז ראדון אשר עשר לסלק

 ניםחסחניות, מ ,שטחים פרטיים, כגון גינותבבנה ואשר יעברו יירים במדלל החרות המשרתות כאו מערכות יתכנו שוחות ביוב או צנרת א .12

 יקט. ורפנני ויועצי הבעו עפ"י החלטת מתכיק קומןמספרן ומי ,רטיותפת ומרפסו

כלל לכים י ביקורת, השייח'( וכן פתנרות )מים, ביוב, ניקוז וכדת צעוברויתכן ו או המחסן או החניה,דירה, ה תרקירות ובסמוך לתק ברצפה, .13

 ם משותפים. ין, ומהווים חלקיהבני

 רום לשקיעות בריצוף זה.גל תלבת" עלוליםפים באריחי "אבן משרוצה המדרכי נסיע וואפיל ים, מעברםילישבברכבים כבדים על נסיעה  .14

 נה.לא תיפגע רוכשמקרה זכויות ה לובכ ויות.צרכי התכנון ו/או אישור הרשם לומיקומם בהתאנויים במספר מקומות החנייה שייתכנו  .15

 יםיעת קרקתה פי חניתלמר, לרכבים המונעים בגז פחמימני )גפ"מ( אסורה הכניסה .16

 ים./ים פרטיים או משותפים במרתף טחבש בגז פחמימני )גפ"מ(,המופעל  ןקלאחסן כל מת ר חמור להתקין ו/אויסוחל אבנוסף  .17

[, תגברנה  28.11.2018 - 14ר למשתכן מהדורה ]מפרט מחייב מחי 1'במקרה של סתירה בין הוראות המפרט להוראות נספח ג .18

 הוראות הנספח, בכפוף לכל דין.

-עילהמפרט ל)להלן:"ההוראות"( לבין                   או המכרז ירה בין הוראות החוזה ו/או הוראות הדין ו/מקרה של סתו כן, בכמ  .19

 תגברנה ההוראות.
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 טבלת זיכויים    – 'גח נספ

 

 
 מיוחדותרות הע

  28.11.2018  - 14מהדורה  ןכמשתל ירמחייב של משרד הבינוי והשיכון, מחבמפרט ההנדרשים ם אך ורק נו היאל יכוז זיכוייםר .1

 לים מע"מ. ללעיל כוים הנקובים חירהמ .2
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 ספת מחירולא תינויים בהסכמה ליכויים ושז
 

 כולהת נושא
 כללי לזיכוי ערך

  כולל מע"מ

 חארון מטב
בגובה וי ח העבודה, חיפטשמו, מהמטבח  עצ ארון
לה למים חמים לוס ורך המשטח,מ לכל אס"  60

 במפרט זה כמוגדרכול ה וקרים וכיור מטבח,
 מ"אל₪  1200

 םמית לסוללו

 מבטיה, ומקלחת: כיור, אסוללות למים בחדרי רחצה
 .(הדירה קיים בפועלהלפי )

דרך -רבסוללה למים חמים וקרים כי בגין  מובהר
 ן לקבל זיכוי.תילא נ ינטרפוץ(,א)

 ה חיד₪ לי 200

 ₪ ליחידה 75 --- ןטלפו נקודת

 בית תקע
)לא מוגן מים ולא  משותף מעגלב בית תקע רגיל

 .ח(כ /מעגל נפרד 
 ₪ ליחידה 125

 הדלת כניס
 שירותלמרפסת 

 .הדלת בלבד ףן כנזיכוי בגי
 .(שקוף בפתחה לבצע מחוב)

 ₪ ליחידה 750

 
 
 
  

______  ____ _________ _ 


