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  27.05.2020 תאריך עדכון: 
 

 רמת שלמה ירושלים  שם האתר: 

  
 ___ מס' חדרים: דגם ו

  
 ___ קומה: 

  
 ___ דירה מס': 

  
 ___ : בניין מס'

  

 רמת שלמה ירושלים  שם האתר: 

  
 1A ' חדרים: סמודגם 

  
 1,2 : ות קומ

  
 3,4,7,8 מס':   ותדיר

  
 7,8,9 מס': נים בניי

  
 30,31 מס':   ים מגרש
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 כן ענייניםתו
 

 פרטי זיהוי פרק א.
 

 . (1.1-1.2ש )כתובת המבנה ומיקום המגר : 1סעיף 
 .(2.1-2.2) כשורקונה השזכות והבעל הקרקע   :2סעיף 
 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף 
 אור הדירה.ית  :4סעיף 
 חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף 
 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף 
 ג(.-)א סטיות קבילות  :7סעיף 

 יכל מתכנן הבנייה.אדר טירפ  :8 ףיסע
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף 

 
 ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהיאור הבנית פרק ב'. 

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

 גובה הדירה.          :3.1סעיף 
 הצמודים לה. ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2)טבלה  :3.2סעיף 
 (. 3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה ) :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה. :3.4סעיף 
 ות ותריסים.רשימת דלתות, חלונ ,(3)טבלה  :3.5סעיף 
 (. 3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( ,יםלכואה )רבמתקני ת ,(4)טבלה  :3.6סעיף 
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה  :3.7סעיף 

 (. 4.1-4.8מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 
 . (5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )  :5 סעיף
 .פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

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

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז ) :7.1סעיף 
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש ) :7.2סעיף 
 חניה.  תפיץ במרולאוורור מא :7.3סעיף 
 וג אויר מרכזית.מערכת מז :7.4סעיף 
 לשימוש הדיירים. ים/רר בחדיו: מערכת מיזוג א7.5סעיף 
 דואר. תיבות :7.6סעיף 
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות. :7.7סעיף 

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

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית :9.1סעיף 
 ( 9.2.1-9.2.12ים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )חלק  :9.2סעיף 

 בית משותף )רישום ופרטים(. :9.3יף עס
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה. :9.4סעיף 
 הבית.  החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף 
 רותים המחייבים בקשר אליו.ישיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובש :9.6סעיף 

 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף. :9.7ף סעי
 
 חיםפסנ
 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. א' פחסנ

 .הערות כלליות נספח ב'
 זיכויים. תנספח ג'   טבל
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 A   1 : מדגםדירה  רמת שלמה ירושלים  שם האתר: 

 5 : מס' חדרים   

 3 ה מס': דיר   

 1 קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   חניה  

 7 מס':  בניין  

 30 ': מס רש מג  
 
 
 
 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 רות הנכונים למבנה ולדירה(התאמות והבה כולל)                           

 

 

 ( "החברה"או  "המוכר/ת"ן )להל               רייסדור יזמות בע"מ          :  ן בינספח לחוזה 

                                             ת.ז        לבין: 

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

 

       מתאריך:

 

 פרטי זיהוי    א.
 

   ות המקומית בהמשך."י הרשע  יקבע :ומס' בית רחוב  ירושלים: ישוב .1   

 ; 11085לפי תכנית מפורטת מס'  30 מגרש:  205 מס' החלק   30616 ':סמש גו  1.1 

   ;11085ורטת מס' נית מפתכלפי  31 מגרש:  186 מס' חלקה  30616 מס': גוש                               

 . 11085החלה במקום:  תכניתה  1.2

 

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

 .חכירה :ירהבד הזכות שהקונה רוכש

 .מקרקעי ישראל רשות שם המחכיר:  .12

  08.10.2018: תחילת תקופת החכירה  שנים 98 רה:החכי  פתתקו   2.2

 

 ("הדירה"לן )לה דירה מס' וקומה: .3
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           ינה(, ש חדרם כממ"ד, המשמש ג –להלן חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי ) 2כניסה, חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, חדר שינה הורים,  :בדירה .4

חדר רחצה כללי )אמבטיה(, חדר רחצה הורים )מקלחת(, שירותים )בית שימוש נפרד(, פינת נטילת ידיים )בפינת אוכל(,  מרפסת פרוזדור, 

 (.4שמש )יציאה מחדר דיור(, מרפסת שמש )יציאה מחדר שינה  מרפסת שירות,

 

 

   שטח הדירה .5

 : כללים אלה לפיב חושהמ .______ מ"ר :שטח הדירה הוא

 קירות החוץ של הדירה. ם שלהעוברים על פניהם החיצוניי הקוויםצולע הנוצר על ידי השטח הכלוא בתוך המ )א( 

  –לעניין זה 

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

 רה או תוכנית אחרת.יד ביןה לבקומה או בינ

 ל קיר החוץ;ש זורכבמרה אחרת יעבור קו המצולע האמור בין הדירה לבין די כאשר קיר חוץ מפריד

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

 סים בדירה.סכום שטחי כל המפלהדירה יהיה  דירה; שטחס בפלמ לכבדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי  (ב)

 קיים; ופעים והאופמשהמשטחים החת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל אפעם שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב  (ג)

 ת.המדרגוח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט

  1970 –, התש"ל )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(כנון והבניה התות תקנואם לנדרש בבחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)

 . (היתרתקנות התכנון והבניה )בקשה ל –)להלן 

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

 

 :י עדבל ופן ירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באפ .6

לא פרגולה( ) הרי תק]קירוי הכוונה למשטח מלא דמוהשמש מקורה  תמתוכה מרפס ______ מ"ר. :(1) שמש בשטח תמרפס 6.1

 . ______ מ"ר: טחבש , אחת מעל בלבד[ מההנמצא קו

 המוצמדת(; שטחי החניה עם סימון מקום החניה )יש לצרף תכנית ______.: מס' לא מקורה,/מקורהחניה  6.2

 ימון מיקום המחסן המוצמד(;ת המחסנים עם ס)יש לצרף תכני ______ מ"ר. :(2)בשטחי רתדי סן מח 6.3

 אין. :(3)שטחב ירתי מרתף ד 6.4

 .ןיא: גג מוצמד לדירה בשטח 6.5

 מדת לרבות שבילים ורחבה/ות מרוצפות ואחר'(;וצכנית החצר המ)ראה ת ______ מ"ר: (4)חצר מוצמדת בשטח: חצרבדירות  6.6

  שטח(.ו)מהות  ן בלעדי יש לפרטםמשמשים את הדירה באופ המוצמדים או  נוספים חלקים/אזורים,/שטחיםיש  םא 6.7

 ממפלס רצפת הדירה(.מפלס רצפת המסתור יהיה נמוך ו מסומן בתוכנית המכר. )יתכןכל שכ :ר כביסהותמס

  

 ם:הערות לחישובי השטחי 

 על ידי הקווים המצולע הנוצרשטח הרצפה הכלוא בתוך הוא  מרפסתשל ת לדירה; שטחה ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1

של קירות הדירה צוניים חיהבנויים של המרפסת ועל פניהם ההמעקים  או ץהחו ים על פניהם החיצוניים של קירותהעובר

 הגובלים במרפסת.

הרקיע  או לאור/ש ולשמ היפתאשר מידת חש לקה, ופה ו/או מקורה בשלמות או בחחש ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי 

שיש בה כדי  להוהן מחוצה  הקרקע תחוםבנייה פיזית כלשהי הן בחסית לשושנת הרוחות ובכפוף ליכפוף למיקומה בבניין 

 .פת המרפסת לשמשישחלהשפיע על 

 

ל דירה ש חלקין בינו לבהמחסן מפריד ספת שטח הקירות; כאשר קיר תון ב, הוא השטח הכלוא בין קירות המחסשטחו של מחסן  .2

 הקיר במלואו. חטש לליכיהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף הרוחב של  רק השטח שמתחת למחצית ללאחרת ייכ

 

 ס"מ;   20  ביעומתחת לקירות החוץ בץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי ירות החוהכלוא בין קח , הוא השטשטחו של מרתף .3
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כאשר קיר  חב של הקיר;וייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרירה אחרת ד של חלקריד בינו לבין כאשר קיר המרתף מפ

 יר במלואו.קהשטח ייכלל  המרתף גובל בשטח משותף 

 

במפרט ע המופי חצרבין שטח ה  5%יה בשיעור של עד יכים בהיקפה; תותר סטקירות התומה , את שטחכולל חצרשטחה של  .4

 המכר לבין השטח למעשה.

 

 

 ת:סטיות קבילו  .7

 אותן כסטייה ממפרט זה: והמפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראת הסטיו

ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה  ה;ובין השטח למעש 6-ו 5יפים ח כמפורט בסען שטבי 2%סטייה בשיעור של עד  )א(  

 לעיל. 4ה ערוה 6.6יותר כמפורט בסעיף 

תיאור זה ובתנאי שלא יעלו על אמה מתאי ה ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוהמידן וביכר סטיות במידות המצוינות בתוכניות המ

 לעיל.  6-ו, 5ים )למעט שטח חצר(, המפורטים בסעיפים אחר טחיםמשטח הדירה וש 2%

מפרט מ ייהכסטהן סטיות קבילות ולא יראו אותן  האבזרים למעשהמידות ו זרים במפרטהאב בין מידות  5%סטייה בשיעור של עד  ב()

 .(קבועות שרברבות, ארונות תריסים, דלתות,חלונות, , חיםיאר)אביזרים קרי:  זה

     

 יגאל לוי אדריכלים. "(:האדריכל)"להלן "  קשה להיתרהב ורךע שם .8

 ירושלים. 33יפו  : כתובת 02-6221893 פקס: 02-6221625 :טלפון  

 office@leviarch.co.il :דוא"ל 
 
 

 רון משולמי מהנדסים בע"מ.   "(:המהנדס)להלן "  ן השלדו נלתכאי שם האחר .9

 , תל אביב. 58הרכבת   : כתובת 15335669498 :פקס 03-5669498 :טלפון  

 Office@ron-eng.co.il   :דוא"ל 
 

 

 ביזריהה, הדירה, ציודה ואמבנתיאור הבניין, ה ב. 

 

הבניין או  חזית בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותאות של דיר תמיהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פני    *

 .תף שטחים ברכוש המשו

 .ההבני מועד קבלת היתרל, התקפים התקן הישראלי לפי דרישות היוכות יוהמלאכל המוצרים  *

 הבנייןור תיא     .1

  כמפורט להלן:ולל בניינים ט כקי הפרוי      1.1           

", "בניין 7, הידועים בשם "בניין קרקע(מסחר בקומת הטחי )לרבות ש רב משפחתיים"גבוהים" ם ורימג בנייני 3: 30במגרש  -

יל או במקב יבנו יינים". הבנ30הידוע בשם ''מגרש  ,במגרש אחד מעל מרתף משותף לכולםהנמצאים ", 9ין בני" -ו", 8

   בשלבים

 הנמצאים מעל", 3"בניין  -", ו2 ניין", "ב1"בניין שם ב עיםהידו ,רב משפחתייםבנייני מגורים "גבוהים"    3  :31במגרש  -

 הידוע(. 2-ו 1בגב בניינים  -1במפלס  מרתף עליון+  שת הבנייניםוב שלג ב ,-2 במפלס רתף תחתוןמ) במגרש אחד פיםמרת

 ם ם יבנו במקביל או בשלביינ". הבניי31בשם ''מגרש 

 

 ין כמפורט להלן:מס' הדירות בכל בני       1.2
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                    .סחרוכן שטחי מ דירות למגורים 20: 8 בניין  .וכן שטחי מסחר דירות למגורים 18: 7 בניין : 30 במגרש    -

 .וכן שטחי מסחר גוריםלמ תדירו 18: 9 בניין 

 .דירות למגורים 23: 3 בניין . דירות למגורים 24: 2 בניין . ת למגוריםדירו 23: 1 : בניין 31גרש מב    -

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(דירות          

 

 כת חדרים שנועדו למגורים,ו מערר אדח -דירה""מר, אנ"הגדרות"  1סעיף  4197 - ד( התשל"דירות)לפי חוק מכר  )*(

 או לכל צורך אחר. לעסק,

 

 

 

 

 וייעודה של כל קומהירוט הקומות בבניין פ – 1' טבלה מס 1.3

 
 ( 7,8,9בניינים ) 30מגרש 

 ר יאוו תכינוי א

 הקומ

קומות מתחת/מעל  

 כניסה ה מתקו למפלס

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 תרוהע סוג השימוש 

   ףמרתמת וק

 
1- --- 

מעברים, עות, מיס  , )לרבות מסחר( חניות

  , מחסנים,ותרג מד מעליות, חדרי מבואות,

  .חשמל מים וחדר משאבות, חדר  ימאגר

ח  השט עבור נים )ממ"ק(,מרחבים מוג

מתקנים ומערכות   קרקע. מת בקורי מסחה

 תכננים והרשויות. ישת המלפי דר ת יוטכנ 

 . הבניינים  3-משותפת ל קומה

  יםנפרד   יםחיצוניגות מדר  כימהל

 . 8יין ד בנ לקומת קרקע לי

 
 (7,9בניינים ) 30מגרש 

 יאור או ת כינוי

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  נייןהקובעת לב

רות  מספר די

 מהובק
 הערות מוש השיג סו

 קרקעקומות 

קובעת  ניסה ההכת קומ)

 לבנין(

0 

 (קרקע )

2 

 )בכל בניין( 

מ'   1.2-כ נמוך במפלס  ) שטחי מסחר 

,  ( חצר) יםור מג. ממפלס לובי המגורים(

  םריפי  ,מעלית  מבואת כניסה )לובי(

  ,  למסחר( "עיוור"  מנדף)לרבות פיר ל

 ()למגורים/מסחר ות מתקנים ומערכות טכני

 . ם והרשויותניכנ המת שת דרילפי 

  יםנפרד   יםמדרגות חיצוני כימהל

 . 8ליד בניין  המרתףלקומת 

 1-3 מגורים ת וומק

4 

בניין ובכל  בכל )

 קומה(

  חדר מעלית,  ,מתית מבואה קומגורים, 

  "עיוור"  מנדףר ל)לרבות פי פיריםמדרגות,  

  מתקנים ומערכות טכניות, למסחר(

  תכננים לפי דרישת המ (חרמס )למגורים/

 ות. ירשווה

---  

 4 מגורים קומת 
4 

 )בכל בניין( 

  חדר מעלית,  מבואה קומתית,ים, ורמג

  "עיוור"  מנדףיר לות פ רב )ל פירים  גות,מדר

  כניותות טמתקנים ומערכ , למסחר(

נים  לפי דרישת המתכנ  מסחר()למגורים/

 והרשויות. 

דירות דו מפלסיות )כניסה   2

 מקומה זו(. 

 מגורים עליונה קומת 

 

5 

2 

 ן( נייל ב)בכ
 ומרפסות שמש/גג. ים,  ורמג

  –של הדירות הדו   עליוןמפלס 

 מפלסיות.  

 --- שותף תון מגג תח

מדרגות,   חדר  מעלית, , תיתקומאה מבו

,  למסחר( "עיוור"   מנדףלפיר )לרבות   פירים

 מסחר()למגורים/ טכניות  מתקנים ומערכות 

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 ןגג עליו

 )ראשי(
--- --- 

  )לרבות פיר פירים ,  ת, מתקנים רגומדר דח

ומערכות טכניות    , למסחר("עיוור"   מנדףל
--- 
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 יאור או ת כינוי

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  נייןהקובעת לב

רות  מספר די

 מהובק
 הערות מוש השיג סו

(, לפי  רסחים/מלמגור , ות/ פרטיות)משותפ

 . דרישת המתכננים והרשויות 

 סך הכל קומות  

 בכל בניין   מגורים
6 --- --- --- 

 סך הכל קומות  

 בניין כל  ב
 . )הראשי(  העליון כלל הגג ין הקומות לא נניבמ 7

 

 

 

 

 

 

 

 
 (8)בניין  30מגרש 

 כינוי או תיאור 

 קומה

ות מתחת/מעל  קומ

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  ןהקובעת לבניי

ירות  ד רמספ

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 קרקעת מוקו

)קומת הכניסה הקובעת  

 לבנין(

0 

 (קע רק)
2 

, מבואת  (חצר) שטחי מסחר. מגורים

  פיריםגות, דרמ חדר  מעלית,  י(כניסה )לוב

  ,  למסחר( "עיוור"  דףמנר לפי  )לרבות

 )למגורים/מסחר( ת טכניות מתקנים ומערכו

 . תכננים והרשויולפי דרישת המת

  יםנפרד   יםת חיצוניגודר מ כימהל

 . 8ין בני ליד  המרתףלקומת 

 1-3 מגורים ת וקומ
4 

 ומה( )בכל ק

  חדר מעלית,  מבואה קומתית,מגורים, 

  עיוור""  מנדףל)לרבות פיר  פירים  מדרגות,

  ערכות טכניות ים וממתקנ  , (למסחר

כננים  לפי דרישת המת )למגורים/מסחר(

 . והרשויות

---  

 4 4 מגורים קומת 

  חדר מעלית,  ואה קומתית,ב מם, מגורי

  מנדף/פים)לרבות פיר ל ריםיפמדרגות,  

  ות טכניותומערכ  מתקנים , למסחר(

רישת המתכננים  לפי ד )למגורים/מסחר(

 והרשויות. 

--- 

 מגורים  קומת 

 וז(הואפנט)
5 2 

  חדר מעלית,  מבואה קומתית,מגורים, 

מנדף/פים  )לרבות פיר ל פירים  מדרגות,

טכניות  ת כוערומנים  מתק , למסחר(

כננים  המת לפי דרישת ר( )למגורים/מסח

 ת. והרשויו

--- 

 גג עליון

 י(אש)ר
--- --- 

)לרבות פיר   פירים ,  חדר מדרגות, מתקנים 

ומערכות טכניות    מנדף/פים למסחר(ל

(, לפי למגורים/מסחר יותטר ת/ פפות ו)מש

 יות. דרישת המתכננים והרשו

--- 

 הכל קומות   סך

 מגורים 
6 --- --- --- 

 קומות   הכל סך 

 בבניין 
 )הראשי(.  יוןנכלל הגג העללא   במניין הקומות 7
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 (1,3בניינים ) 31מגרש 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 יסה נכקומת הלמפלס 

 )ד(  נייןהקובעת לב

ות  דיר מספר

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 קרקע קומת

 תחתונה
4- 

2 

 בניין( )בכל 

  מעליות, ית,ה קומת, מבוא(חצר) מגורים

ום לא  ומיק)כמות   מחסניםמדרגות,  חדר

ות  רכ מע מתקנים ופרוזדורים, , ם(סופיי

 כניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. ט

ן  בימשותף  מילוט פרוזדור 

 . הבניינים 

 -3 ים גורמת מוק
2 

 )בכל בניין( 

  חדר ות, לימע  מבואה קומתית, , מגורים 

חסנים )כמות ומיקום לא  ממדרגות, 

מתקנים ומערכות  רים, זדופרו פיים(, סו

 שויות. שת המתכננים והרדרי טכניות לפי

משותף בין   טמילו פרוזדור 

 . הבניינים 

 קומת מגורים 

 וחניה
2- 

2 

 )בכל בניין( 

  חדר  ות,מעלי מבואה קומתית, ,מגורים

מתקנים  מחסנים, פרוזדורים, מדרגות, 

המתכננים  דרישת ת טכניות לפי  ומערכו

 והרשויות. 

--- 

--- 

  מבואות, יסעות, מעברים, ת, מחניו

מים וחדר  ימאגר , מדרגות  רי, חדמעליות

מתקנים ומערכות  חשמל,ר חדמשאבות, 

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

 . 1,2בניינים  בגבן חניו

לרכב ליד בניין    יציאה/סה נית כ רמפ

1. 

 

 

 

 ים קומת מגור

 וחניה
 
 
 

 

1- 

2 

 יין( )בכל בנ

  חדר  ליות,ע מ ת,קומתי מגורים, מבואה 

  ומערכות   ניםמתקפרוזדורים, מדרגות,  

 ויות. רש והישת המתכננים  טכניות לפי דר 

--- 

--- 

  מבואות, חניות, מיסעות, מעברים, 

  מל,שח יחדר, מדרגות  מעליות, חדרי

ערכות טכניות לפי דרישת  מונים מתק

 ת. המתכננים והרשויו

 חניון בגב הבניינים. 

  לידכב לר יציאה, /פת כניסה רמ

 .  1ן ייבנ

קומת הכניסה הקובעת  

 לבניין

0 

 (קרקע )

4 

 )בכל בניין( 

  ת כניסה )לובי( ואמב, (חצר) וריםגמ

מדרגות, מתקנים ומערכות  חדר  ת, ומעלי

 ת. ויווהרש   דרישת המתכנניםטכניות לפי 

 דירות רגילות.  2-, ווחצרדירות   2

 1-2 רים מגות וקומ
4 

 )בכל קומה( 

  ר חד ,ת ומעלי מבואה קומתית, מגורים,

פי  מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות ל

 רישת המתכננים והרשויות. ד

---  

 ורים  גמ קומת

 )פנטהאוז(
3 

2 

 )בכל בניין( 

  חדר  ת,ומעלי מבואה קומתית,מגורים, 

ניות לפי  טכת רכוומע קנים  מדרגות, מת 

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 טהאוז( פנמיני )
4 

1 

 ( יןבני )בכל

  חדר  מעליות, מבואה קומתית,ים, ורמג

לפי   נים ומערכות טכניות ת, מתקגודרמ

 והרשויות. כננים  מתה דרישת

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

יות  ים ומערכות טכנחדר מדרגות, מתקנ

שת  טיות(, לפי דריפר   תפות/משו)

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות  

 בכל בניין   מגורים
9 --- --- --- 

 קומות   הכל סך 

 ניין כל בב
 )הראשי(.  ליוןלא נכלל הגג הע מות במניין הקו 9

 

 

 (2 )בניין  31מגרש 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה הקומת למפלס 

 ( ד)  לבנייןהקובעת 

ירות  פר דסמ

 קומהב
 הערות סוג השימוש 

 קעקר קומת

 תחתונה
4- 2 

  ות,מעלי , מבואה קומתית,(חצר) מגורים

מחסנים )כמות ומיקום לא  ת, רגומד רחד

משותף בין   מילוט פרוזדור 

 . הבניינים 
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 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה הקומת למפלס 

 ( ד)  לבנייןהקובעת 

ירות  פר דסמ

 קומהב
 הערות סוג השימוש 

מתקנים ומערכות  פרוזדורים,  ים(, סופי

 ויות. ננים והרש רישת המתכ י דטכניות לפ

 2 -3 קומת מגורים 

  חדר מעליות,  תית, ואה קוממב ,  יםרומג

כמות ומיקום לא  ים )מחסנ מדרגות, 

  מערכותמתקנים וסופיים(, פרוזדורים, 

 ת לפי דרישת המתכננים והרשויות. יוטכנ 

משותף בין   מילוט דור פרוז

 . הבניינים 

 רים מגוקומת 

 וחניה
2- 

2 

  חדר  מעליות, מגורים, מבואה קומתית,

  ים נק מתורים, מחסנים, פרוזד מדרגות,

יות לפי דרישת המתכננים  כות טכנ מערו

 ות. והרשוי

--- 

--- 

  מבואות, חניות, מיסעות, מעברים, 

מים וחדר  ימאגר , מדרגות  יחדר  עליות, מ

מתקנים ומערכות  חשמל,חדר משאבות, 

 הרשויות. מתכננים ות הטכניות לפי דריש

 . 1,2חניון בגב בניינים 

לרכב ליד  ה, יציא/רמפת כניסה 

 . 1יין בנ

 ים גורמ מתוק

 וחניה
1- 

2 

  חדר  מעליות, מגורים, מבואה קומתית,

מתקנים ומערכות  פרוזדורים, מדרגות,  

 ישת המתכננים והרשויות. דר לפי כניות ט

--- 

--- 

  מבואות, יות, מיסעות, מעברים, נח

  חשמל, יחדר, ת מדרגו דרי, חמעליות

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 ות. מתכננים והרשויה

 . ייניםב הבנ בג ןחניו

לרכב ליד   יציאה  /רמפת כניסה 

 .  1יין בנ

 

קומת הכניסה הקובעת  

 לבניין

 

0 

 (קרקע )
4 

  (, מבואת כניסה )לובי( רצחם )מגורי

גות, מתקנים ומערכות דרמ ר דח מעליות, 

 . והרשויותמתכננים  שת הטכניות לפי דרי

 דירות רגילות.  2-, ווחצרדירות   2

  ף ון המשותלוט מהחניור מיפרוזד

 . 3 יןניבב

 1-2 מגורים ת וקומ
4 

 )בכל קומה( 

  חדר  מעליות, מבואה קומתית,ים, ורמג

יות לפי  נ כת ט רכוומע מדרגות, מתקנים  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

---  

 מגורים  קומת 

 )פנטהאוז(
3 2 

  חדר  מעליות, ,ית מתה קומבוא, מגורים

פי  מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות ל

 . ות יונים והרש דרישת המתכנ

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 פנטהאוז()
4 2 

  חדר  מעליות, מבואה קומתית,מגורים, 

כניות לפי  ות ט מערכו  יםמדרגות, מתקנ 

 . דרישת המתכננים והרשויות 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

מערכות טכניות  ים ו, מתקנתחדר מדרגו

)משותפות/ פרטיות(, לפי דרישת  

 יות. נים והרשוהמתכנ

--- 

   קומות ל כהסך 

 מגורים 
9 --- --- --- 

 קומות  סך הכל 

 בבניין 
 י(. אשהר) במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 9

 
 

  :והבהרות רותעה

  .הבניה יתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתריי (א)

 בניה ון והכנהת נותכהגדרתה בתקן ]הקובעת לבניי ות היא הכניסהזו מהכניסלבניין, יש לציין אי אחת כניסהמ תריוה שיש קרבמ )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 

 :ן בכל בנייראשי( ) ףמשות מדרגות י חדרמספר  1.4

  ון. ג העליועד לג -1 מקומהה מקור אפיון כל חדר מדרגות:. 1בכל בניין חדר מדרגות  :7,8,9נים בניי :30במגרש  -

  וןהעלילגג  ועד -4 הוממקרה מקו ות:רגאפיון כל חדר מד. 1בכל בניין חדר מדרגות : 1,2,3נים בניי :31במגרש  -
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   .ת קרקעת החניון לקומקוממ 8 בניין ני צידימש 30חדרי מדרגות חרום במגרש  2יש  :חדרי מדרגות נוספים

 

חדר א ו/או עם ללת וחשמלי ינהיותה 24.81מס' ת ישראלי למעליון הות התקלדריש אמנההמעליות תתיש;  :בניין כל ב מעליות 1.5

  :בניין  כלב תליו המעמספר . מכונות

 .מעלית אחת בכל בניין :7,8,9בניינים  :30 במגרש     -

 מעליות. 2 ןנייל בכ ב: 1,2,3נים בניי :31במגרש      -

- . 

 : מעליתלת מספר התחנו      

-       .  

 תחנות. 7יין בנל  בכ : 7,8,9בניינים  :30במגרש      -

 תחנות. 9בכל בניין  :1,2,3בניינים  :31במגרש      -

-      .   

  :מעליתלם י נוסע פרסמ

-   

 נוסעים בכל מעלית. 6בכל בניין : 7,8,9בניינים  :30במגרש      -

 .)אלונקה( נוסעים 13נוסעים ומעלית שניה  6מעלית אחת בכל בניין  :1,2,3ם ניייבנ :31במגרש      -

 

 . (וראות כל דיןאם לה, בהתבכל בניין )באחת בלבד .יש :)*(פיקוד שבת ון גנמנ

כל התא ול לב"ם בלוחות אנכיים. על הקיר באחורי תותקן מראה מגובה המעקה ועד לתקרתא יצופו פהתות קיר :תא לכ ורגימ

צבוע בתנור או  עה בצבע סופיתקרת התא תהיה צבו לפחות.מ"מ  27ניט או שיש בעובי של התא תצופה בגריצפת א. רב התרוח

  יפה.ו עקרה אן בה תאורה ישיותותק מונמכת תכוסה ע"י תקרה

 יהיה מאסף מטה מלא )בקומת הקרקע מאסף לשני הכיוונים(.  :עלית/יותהמוד פיק

 ש'. /מ' 1.0מהירות  –קומות  3-14 הקומות: רלמספהתאם ב נקבעת מהירות המעלית

 

 .אין מר:שו  דתעמ 1.6

בהתאם לסעיף   ו/או חב' הניהול ןבנייהרי דיי ותנציג  מעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"ימובהר כי הכוונה ב  –ת" ת שב"מעלי  )*(

 . 1969-ז' בחוק  המקרקעין תשכ"ט 59

 

 :בכל בנין() מרדות גו יין ועבחומרי הבנ .2

 .השלד מהנדסתכנון לפי  ,ו/או בטון רגילה וא/וועשת מת :שיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס שלד הבניין: 2.1

 ; השלד לפי חישובי מהנדס :עובי  .םמאלמנטים מתועשים/טרומיי ון מזויןבטאו ו/ ויןן מזבטו :חומר :ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

    . 1 חלק 1004לפי תקן ישראלי מס'  וסטי:דוד אקי ב 1045 'מס אלקן ישרלפי ת :תרמי בידוד 

 קן י תלפ :רמי תוד ביד; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .ו/או בטון מתועש בטון מזוין :חומר :מתיתרצפה ותקרה קו  2.3

   .1 חלק 1004לפי תקן ישראלי מס'  . בידוד אקוסטי:יועץלפי החלטת ה :בשיטה .1045מס'  ישראלי 

  הישראלי למניעת החלקה.נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן  יהיהגורים ן המבניי צוף י ר

  השלד. ובי מהנדסחיש לפי :בי ו עהשלד.  נדסמה תכנוןבטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי  :חומר ין:גגות הבני 2.4

   .1045י מס' אלשרי תקן לפי :רמי ד תדובי  .יםרלובנטיודרישות התקנים ה לפי הנחיות היועץשיפועי ניקוז ואיטום: 

  באם מכלול .השלד מהנדס והנחיות התכנון האדריכלי לפי נלית(בנציו)קונ הב רגילבשילו מתועשת למחצה,/שתועמת קירות חוץ: 2.5

  ונגאיטאו תאי או בלוק  ,גבסבלוקי לוחות גבס, בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד הפונה לדירות,  ,צהמחש למתוע/עשמתו

 .  1045ישראלי מס'  קןי תלפ :בידוד תרמי המהנדס. תכנון פי : לעובי  עמידה בתקינה הרלבנטית.ל וף בכפ לוכה  

 לי.ראהישים של מכון התקנ "ירוק צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן 

 גימור קירות חוץ: 2.6

 יה.הכל לפי התנאים בהיתר הבנמיקה. קרת ח דוגמיוי קשאו חיפ/ומלאכותית, ן אבו/או  טבעיתאבן  :עיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1

  עם חיפויים אחרים;לב משו (שכבות 2טיח ) טיח חוץ: 2.6.2
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 שות המקומית.ים בתאום עם הרויציפת הוחלוק , גווןוגנות סהאדריכל יהיה רשאי לש :חיפוי אחר 2.6.3

השלד    מהנדס   נחיות ה י או משולב, לפו/יטונג אאו יתאלוק באו ו/בטון  יאו בלוקו/ ויןמז בטון הדירות: חומר:קירות הפרדה בין  2.7

 .  1  חלק 1004ה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י  מקר   ובכל   האקוסטי,   והיועץ 

 .כלכנון האדריס, גובה לפי תלפי תכנון המהנדבטון ו/או בלוק ו/או משולב  גובה:שיש(: חומר ו ככל )ות מרפסקיר הפרדה בין 

 

 

 

 :מדרגות י /רחד 2.8

הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות  ;לפי חישובי המהנדס :בי עו בטון מזוין או בנוי או משולב.  ומר:מעטפת: חקירות  2.8.1

 .וצע על פי הוראות כל דיןית יבוהמעל

מטעם מכון  ק"רותקן י "תול בערילי )+ טיח וצבע אקחיפוי בשיפולים )פנלים( כדוגמת הריצוף  פנים: חומר:גימור קירות  2.8.2

 לתקרה.הישראלי( עד  התקנים

 הישראלי(.  בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים) טינטוסיד סיטיח  ה: חומר:גימור תקר

 ,לבן בהתאם לדרישות התקנים הרלבנטייםגרניט פורצלן או טראצו צמנט ו ה אסורהמדרגות יהיו מאבן נת: ו מדרג 2.8.3

 ם מחוספסים כנגד החלקה.ת ומשטחי הבניים )פודסטים( ופסיגודררך המואים ללים תואמובעלות שיפו

 ל דין.פי כ יבוצע על הבידוד האקוסטי לחדר/י המדרגות והמעלית/יות י:סטקו בידוד א 2.8.4

 . 1142, בהתאם לת"י או בנוי ו/או משולב )לרבות מאחז יד(ת ו/מתכ :יד מאחז /מעקה 2.8.5

   ות.גרדהמ רדחמצעות אב :עליה לגג 2.8.6

 

 

 :קומתיתמבואה )לובי(  2.9

יט ה או גרניקקרמאו )שיש(  בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה  יהיהרות פנים קיר גימו קומתית: חומר:מבואה  ת פניםקירו  גימור

 ניםמכון התקעם ן ירוק" מטבעל "תו תק)מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע  ,לפחות קופי הדלתותמשבה לגופורצלן, עד 

 עד לתקרה. (יראלשיה

במקרה של תקרה מונמכת לא . הישראלי( ן התקניםכומ בעל "תו תקן ירוק" מטעם)סינטטי  סיד+ טיח  תקרה: חומר:גימור 

 . ניט פורצלןרגאו רה אבן נסו: ריצוףקרה זו. מעל תיבוצע טיח 

 :ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

לפחות עד לגובה משקוף דלת ו, שיש( או קרמיקה או גרניט פורצלן) רהונס ןבמת אגושיח, כדחיפוי ק :חומר :ימור קירות פניםג

 .הישראלי( מכון התקנים מטעם בעל "תו תקן ירוק")החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי ל מעהכניסה. 

 רטיבית.או תקרה דקו הו/או תקרת משנ סינטטי )"בעל תו תקן ירוק"(, סידטיח + : חומר :רהקתר מוגי 

העומדים בתקן ו מ"ר,  0.64-מ יפחתרניט פורצלן. שטח האריח הבודד לא אבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג ג: רחומ :ריצוף

 . למניעת החלקה 2279הישראלי 

י צבוע בטון טבע מר:ו ח גימור תקרה:במלבין סינטטי. צבוע ו/או טיח ו/או משולב, טבעי  וןבטה: חני גימור קירות  מקורה:יה חנ 2.11

ו/או אבן משתלבת, עת, ופמשבמסעה לא מוחלק  בטוןומות. פעת בין הקבמסעה משו בטון גימור רצפת חניה: .יטסינט לביןמב

 בת. תלמש אבןו/או  חיות יועץ התנועהפי הנכולל סימון חניות, מספור ושילוט ל

  דיסילומת פגוינטטי דמלבין סע + צבטיח  פרוזדורים למחסנים, לחדרים טכניים ואחרים: קירות ותקרה:

   .6.1.3דות פיתוח סעיף עבו ראה :לרבות מערכת תאורה יימת(ל שק)ככ גימור חניה חיצונית לא מקורה       

  :חדרים לשימוש משותף     2.12

  ה.דומוכ (חדר/ים טכניים )ככל שיהיו

  -בחדרים טכניים  :הרר תקגימו . (כו'ונות חשמל, מים ורא ומחות,)למעט גיסיד, דוגמת פולטטי סינ צבוע בצבעטיח  :גימור קירות

 נים.וק" מטעם מכון התקתקן יר בעל "תוטטי. כל הצבעים, בצבע סינ בטון צבוע       

 .לבושמ אואו פורצלן או טראצו אריחי קרמיקה  :גימור רצפה       

 היתר הבניה. לפי ,היזם( לא במגרשי ,וב)לאורך הרח נהאשפה טמו : אצירת אשפה            
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  :הערות

 .הישראלי  טעם מכון התקניםצבוע בצבע, בעל "תו תקן ירוק" מ בבטון  או  פנים בטיח רות/תקרה יעשו ת קי צביע .1

הישראלי  קן יהיה בהתאם לדרישות הת המשותפים( םי שטחוב )בדירותחלקי הבניין השונים בריצוף ניעת ההחלקה של הת מדרג .2

    .לקהלמניעת הח 2792

 

טת על ידי בעלת פתיחה חשמלית הנשלמזוגגת,  אלומיניוםהכניסה לבניין תהיה דלת דלת  :ן יי בנ לכל יתאשר דלת כניסה 2.13

  מנעול עם לשונית שבת בדלת הכניסה. למגזר החרדי: .שמן ומחזיר וםמערכת אינטרק

 חזיר שמן.דלתות אש, כולל מ :ת חדר מדרגותתו דל 2.14

 .ת פחתודל ניים:תות חדרים טכלד  

   ן.יא :תי קומ לובי ות דלת 2.15

 .יש :משותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ,תו מדרגות, מבואות קומתי  לובי, חדר, ן בנייכל לבכניסה , תאורה 2.16

ולחצן  קומתיתה ואמב/גותועה בחדר המדרתאורת לילה קבשבת ל דלקת אור בכל קומה, ומנגנוןה חצןו לבבניין המגורים יהי              

  .מבואה קומתית/אור בחדר המדרגות  קתהדלה לרתוך הדימ

  ל.האדריכ עיצובהחיצוני בלבד(  בגוון לפי  חר )בחלקםפוי אאו ציר פח מכופף צבוע בתנו חומר:ארונות חשמל, גז ומים: דלתות  2.17

 ד לכל מחסן, נפר המונ ן התקנתאו לחילופי ,נפרדד אחונה כל המחסנים למל של נות החשמחיבור הז :דירתייםתאורה במחסנים  2.18

 .החלטתובחירת המוכר ו עפ"ין משויך המחס הדירתי אליולמונה  או   

 של הבניין/ים  ש המשותף כוהר של הזנה ממערכת החשמל : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותו לתאורה חיבור חשמל  2.19

  הסמוך בניין הסמוך ו/או ימוקמו בבנייןב קמוימו יין, אךאשר ישרתו הבנ ותתפות משול )יתכנו מערכס החשמון מהנדלפי תכנ  

 שור הרשויות השונות(.וישרתו גם הבניין, בכפוף לאי  

 פר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.מסב היצובחזית הבניין יותקן מספר בניין חיצוני ומואר. ע :בניין מספר  2.20

 

 

 (פרטי זיהוי  –' א רקבפ מורלא ירה )בנוסףתיאור הד .3

 *:הדירה הובג 3.1

 מ'. 2.50-לא פחות מ ת התקרהגובה הדירה מפני הריצוף עד תחתי    

 מ';  2.05 -מ לא פחות: בה חדרי שרות ופרוזדורו ג   

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

 חבשטרה ובה הדינה. בכל מקרה גמשת ותקרו נמכות מקומיותות, בליטות, הלמעט תחת קורות, מערכהערה:  *

 בוע על פי דין.הק מליתקנות לא יפחת מן הגובה המיניהקבוע לגבי חלקי דירה על פי ה מינימליה

 

 אותה.שים המשמ או  בדירה ובשטחים המוצמדים לה ת חדרים וגימוריםרשימ – 2 ה מס'בלט 3.2

 .חר טבלה זו(לאש הבהרות,/תרו העב תר)ראה פרוט י   

 
 

 פרק א'  4לפי תיאור הדירה בסעיף  אופציונלים. הקיים בפועל בדירה יםוראז/ם/חלליםלהלן רשימה כוללת של חדרי

 תוכניות המכר.מוצג בולפי ה
 

 (1)ותקיר חומר ור תיא 

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

 ( ס"מ)ב

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף
 ם )בס"מ( חי רי א   ות מיד 

 ףצורי
מ"א  וי למ"ר/ מחיר לזיכ

 בשקלים חדשים 
 תרוהע

 ה יס כנ 
 בלוקי בטון ון, טב

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

 ר דיור ד ח 
 בלוקי בטון בטון, 

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

 ח מטב 
 בלוקי בטון ון, טב

 ( 1)או אחר

 אין ( 3)ראה  ( 2) הרא
 ת בהמשך. ה פרוט בהערואר

 אין ( 4)ה רא ון חת ת רון  חיפוי מעל משטח א 

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון, 

 ( 1)או אחר
 . פרוט בהערות בהמשך ה רא אין ( 3)ראה  ( 2) ראה
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 (1)ותקיר חומר ור תיא 

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

 ( ס"מ)ב

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף
 ם )בס"מ( חי רי א   ות מיד 

 ףצורי
מ"א  וי למ"ר/ מחיר לזיכ

 בשקלים חדשים 
 תרוהע

 דור וז פר 
בלוקי בטון או   ון, טב

 ( 1)אחר
 . ות בהמשך הערב רוטראה פ  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ים חדר שינה הור 
 בלוקי בטון ן, בטו

 ( 1)או אחר
 . ך המשהערות בראה פרוט ב אין ( 3)ראה  ( 2) הרא

 שינה   י / חדר 
 בלוקי בטון בטון, 

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

 ממ"ד 
 זוין  בטון מ 

 י הוראות הג"א פל
 . משך בהות הערראה פרוט ב אין ( 3)ראה  לפי מפרט הג"א 

 חדר רחצה כללי 
 ( יה בט )אמ 

 טוןבלוקי ב  בטון, 
 ( 1)או אחר

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה
 . ךמשבה ת ט בהערוראה פרו

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

 הורים חדר רחצה  
 ( מקלחת ) 

 וקי בטוןלב בטון, 
 ( 1)או אחר

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

 אין ( 4)ראה  צלןגרניט פורחיפוי 

 ם מבואה לשירותי 
או  וקי בטון  , בלבטון

 ( 1) אחר

 אין ( 3)ראה  ( 2) הרא
 . שךבהמ הערות  ראה פרוט ב

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

 שירותי אורחים 
  בטון, בלוקי בטון או

 ( 1) אחר

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

 ןאי ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

 פסת שרות ר מ 
  און  טובטון, בלוקי ב 

 ( 1) חרא
 . ראה פרוט בהערות בהמשך  ןיא ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ש  שמ   ות / פסת ר מ 
 בלוקי בטון בטון, 

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

 . 2.6צוני ראה סעיף חיפוי/ציפוי קיר חי
 . בהערות בהמשך ט ם פרוראה ג

 רחבה מרוצפת  
   ( וחצר )בדירות  

 בטון יוק בל בטון, 
 ( 1)או אחר

 אין ( 3)ה אר 2.6ראה סעיף 
 . 2.6סעיף  וני ראהקיר חיצציפוי  חיפוי/

 ך. שמהת בט בהערוראה גם פרו

 
 

 לטבלה:והבהרות הערות 
 

  :חומר קירות ( 1)

 בלוקי בטון תאי/בלקי גבס או לוחות גבס בתנאים להלן:/קי בטוןבטון/בלו :יהיו עשויים מ קירות ומחיצות הפנים בדירה

 .תמ"מ לפחו  0.6לים ן הפרופיופי דעוב -

 מ"מ לפחות. 70הפרופילים  חברו -

 ר סלעים / זכוכית / מינראלי(.מצ)"ק ק"ג למ 12בצפיפות של לחות  2בידוד " -

 מכל צד של מחיצת הגבס יהיו אחד מאלה:

ופר לנגיפה בעל  משק וחוזמ"מ לפחות, מ 15.9דו קרומית(, או לחילופין לוח בעובי )מחיצה מ"מ לפחות  12.5ובי ות בעלוח 2 -

 (.לפחותק"ג/מ"ק  1000ה )הובצפיפות ג

 ק הלוחות.פס/צרןפרטי היע יהיו בהתאם להוראות ומהביצופרטי 

 את התאמתם למפרטיו.יצרן ספק הלוחות יבצע פיקוח צמוד אחר התקנת הלוחות ויאשר בכתב 

 

ות אלו קירשל  םניתן שמעטפת הפנילמחצה,  שתתועמ /בבניה רוויה, כאשר קירות החוץ מבוצעים בשיטה המתועשת  :ץ ת חוקירו 

בידוד ": 1045נטית לרבות בת"י בלעמידה בתקינה הרל הכל בכפוף  .יתא או בלוקבלוק בטון י גבס, ת גבס, בלוקעשויה מלוחו התהי

 קי בטון. לומב או בבלוקים המוגדרים ע"י היצרן "כעמידים למים"ייבנו רות צה הקיחר בחדרי, בכל מקרה(. " םיתרמי של בניינ

 

 :תתקרו /גמר קירות ( 2)

 בהתאם ת. במרחב המוגן הגמר יהיהלחומר הבניה של הקירו םהתאלי או ב+ צבע אקריטיח  ציונלית יהיה,: בבניה קונבנגמר הקירות

 : לבן.גוון  .צבע אקרילי + הנחיות פקוד העורף ל

 לבן. :ון ו ג .+ צבע אקרילי ף קוד העורפ יותהנחל בהתאם במרחב המוגן הגמר יהיה+ סיד סינטטי. טיח  :ותמר תקרג

 .ילריאקצבע  ללא חיפוי(: )בתחום ושירותים בחדרי רחצהות קירגמר 

 

 :גמר קירות במרפסות
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 ום נוסף. גמר הקירות במרפסות יהיה כדוגמת כלל החזיתות ללא תשל

וי בנ וא הרלבנטייםדרישות התקנים ל אמתהתו)באם לא נקבע אחרת(. מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית  :רפסותעיצוב מעקות המ

 ית.כדוגמת החז

 

 . " מטעם מכון התקנים הישראלי קו רן י "תו תק קירות פנים יהיו בעלי התקרות ו כל צבעי 

 

  :ריצוף ( 3) 

 .תיופורצלן(, סוג א' העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלבנט)גרניט ן תקנו אריחים מסוג פורצלמערכות החדרים בדירה יולכל  

 וי קשיח.פיחות מר הקירלפחות, אלא אם כן צוין בג ס"מ 7יצוף בגובה ת מחומר הרירוהק ף קיכלול שיפולים בכל הי צוף הרי

  במקומות בהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח אין צורך בשיפולים.

ים מכל סדרה התואמים ונגו/אותדוגמ 3-של ריצוף ו סדרות 4כר יציג לקונה, לכל הפחות, וף, המומידת אריח, המיועד לריצל לכ

 ר ניטרלי.יהבון מהם בגובדירות מגורים, לפחות אחד וש ושכיחים בשימ נים נפוציםגווות/אמלדוג

וונים של רובה )למילוי ן שני גיציג לקונה בחירה בי מוכר(. הLAPPATO" )לפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור "מבריק חלקית

 "י הקונה.חר עשל האריח שנב וון השולטר לגביות ן אפור והאחרת בגוון קרובוובג אחתפוגות, בין אריחים(.  -מישקים 

  אינו ניתן לאספקה )עפ"י אישור והצהרת הספק(    ס"מ  45/45  ת ו דבמי לריצוף  במידה ואריח    
 ת אריח המיועד מיד ל  לכ    יצוף יה חייב להציע לקונה סדרה נוספת סדרה נוספת של ראולם יה  דות אלו מהצגת אריח במי  המוכר יהיה פטור 

ות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים גמאו ד  3-ו     ריצוף סדרות של    5ה, לכל הפחות,  קונ המוכר יציג ל   מידת אריח, כל  ל  ר מ ו לריצוף, כל

 ניטרלי;ן בהיר לפחות אחד מהם בגוו רים,  בשימוש בדירות מגו  ושכיחים 
 

. סוג א'   . ס"מ   60/60  במידות אריחים  (:  תומרוצפות חיצוני ורחבות ותת/פסרמ, שירותים,)למעט חדרי רחצה  בכל הדירהריצוף  -

ות להחלקה נטיות ובדרגת התנגדבודרישות התקינה והחקיקה הרל   2279העומד בדרישות ת"י  . ( ן לורצ גרניט פ)  פורצלן אריחים מסוג  

R-9   לפחות. 

ג סו מ   . אריחים א'  סוג   . ס"מ   25/33ס"מ,    33/33"מ,  ס   45/45 לבחירת הדייר ממידות : מרפסת שירותשירותים//י רחצה/חדרריצוף ב - 

 בחדרי  -  נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה ב שות התקינה והחקיקה הרל י רד ו  2279ת"י  העומד בדרישות . ( ניט פורצלן רג )   פורצלן 

 .לפחות   R-9בשירותים  ,  ת לפחו  R-11וברצפת תא מקלחת   , חות פ ל   R-10  רחצה 

 סוג .  ס"מ   25/33"מ,  ס   33/33ס"מ,    45/45  ידות ממ ייר ד ה לבחירת  :(בחצר) תחיצוני  צפתרו מ הוברחב שמש ות/ריצוף במרפסת -

ובדרגת התנגדות ות נטיב ודרישות התקינה והחקיקה הרל  2279. העומד בדרישות ת"י  ( גרניט פורצלן )  ן ל צ פור ם מסוג  א'. אריחי 

 חות. פ ל R-10   להחלקה 

 . פ"י בחירת המוכר ע   דות במי אריחים  (: שהוצמדככל דירתי או ) ריצוף במחסן  -

 

  קירות:וי פי ח ( 4) 

ם דוגמאות/גוונים מכל סדרה התואמי 3-סדרות של ריצוף ו 4, תוחהפ נה, לכלוי, המוכר יציג לקומיועד לחיפדת אריח, המי לכל  

 גורים, לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי.דירות משימוש בנפוצים ושכיחים ב לדוגמאות/גוונים

 יומילרובה )לשני גוונים של  ונה בחירה ביןהמוכר יציג לק(.  LAPPATO" )קיתלח"מבריק דרות תהיה בגימור הסין מב לפחות אחת  

 ונה.ע"י הק וון השולט של האריח שנבחרפוגות, בין אריחים(. אחת בגוון אפור והאחרת בגוון קרוב ביותר לג –מישקים 

 

להציע,  אייהא רשהמוכר ס"מ.    030/6ס"מ או    33/25במידות  .  ( ניט פורצלן רג )   לן רצ ו פסוג א'. אריחים מסוג   :רותיםי וש רחצה י /בחדר -

 הדירה.  ס"מ ללא שינוי במחיר 33X33ס"מ,   20X50פורט וכן במידות נוספות דומות למת דוי, אריחים במבהסכמת הקונה

 - המעל החיפוי ועד לתקר. לפחות לתבמידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה משקוף הד הרחצר/י בחד חיפוי קירות

 ילי.טיח + צבע אקר

 מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי. מ'.  1.50עד גובה ה חצרורט בחדרי הרותים חיפוי קירות במידות כמפיבחדר הש

           בותלר ס"מ  25/40ומחה, במידות של אך בסמוך לחדר השירותים בתוך ג נן מחוץכיור נטילת ידיים, יתוכ – למגזר הדתי

 .נון האדריכלתכפ "עחיפוי קיר 
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חיפוי קירות   -  BI.  כאשר התנור אינו ביחידת  ( )מעל ארון תחתון   דה בואורך משטח הע ס"מ לפחות לכל    60בגובה  : בחטמחיפוי ב - 

ובקירות: טיח + י  יפוהח   וף(. מעל מ' מעל הריצ  1.50ן של החיפוי הקרמי ועד הרצפה )גובה  ף העליוקו הסחורי התנור וסביבו בתואם מא 

 . ילי אקר  בע צ 

 לגמר הקירות.  ההז קהוחיפוי קרמי מובנית כולל בידוד אקוסטי הירסגוצע לויה תבלצנרת ג

למניעת מעבר מים לחלקי  םנטייבהרלהתקנים ראות כל דין ולפי דרישות הרצפות והנקזים באזורים רטובים יאטמו לפי הוהקירות, 

 חדרים סמוכים.ו/או  בניין

 

 

  ת:רו הע

ולא  שייבחר על ידה חדשל ספק א חברההיג שתצ למניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך ורק ממבחר –בחירת הרוכש/דייר 

 .מוצרים שונים מספקים שוניםתינתן האפשרות לבחור 

 למניעת מעבר ם טיילבנת התקנים הרדרישו ידין ולפהרים הרטובים ייאטמו לפי הוראות ות והנקזים באזהקירות, הרצפו ם:ו טאי 

 . מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.  

 . ס"מ 2 -עד כייתכן הפרש של  ,חללים סמוכיםבין ל פסת שרות,מרו דדרי רחצה, ממ"חה, דירבכניסה ל – הפרשי מפלסים

  תכנוןי לפ ,(וחבגובה/ר ס"מ 20עד  דהיינוגובה המותר בתקנות ) )מדרגה( עד נמךמו/מוגבה ףן סיתכגג, /משת שפסורמאה לביצי 

 האדריכל.  

 ובה "אריחים שלמים".ג עד לפחות, אובלה טן בצוילגובה המעד גובה חיפוי הקירות יעשה   - חיפוי קירות 

  ברה. ס"מ, לפי החלטת הח   60  -פחות מ   ן ורות שאורכ ש פינות קמ ם י בא   , PVC  ום או ל אלומיני יבוצעו פינות מפרופי   –פרופיל פינות בחיפוי  

 הריצוף בדירה. שלבצע ליטוש ו/או הברקה תלא החברה יודגש כי עת ספק למני - הש/הברקטו לי  

   שתותקן ל, וככבתוכנית המכר תסומן מובהר כי לא בהכרח, ןבאם תותק– ות/קורה, הרגולפ 

  לפי תכנון האדריכל.או משולב, /וומיניום ו/או אל פלדה ו/או עץ ו/או בטוןמ עשויה היתה        

 ותטבח, ארונות למערכות מחופים, בגב ארון מקירות וחזיתלי בשו למעטס"מ לפחות,  7בגובה  ,מר הריצוף מחו( לים)פנ –יפולים ש

 גרונג(.פינות ) קיטוםואזורים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא 

נדרש  טראצוצוף לרי .תחולפ  מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(ש נדריפוי, נים לריצוף וחלפי דרישות התק – וגות()פ םי מרווח

 ת.מ"מ לפחו 1 מרווח של

 

 (ר זהט מכבמפרר חא סעיףאו בעל רק אם צוין כך בטבלה נו בפו ותקל י ייחסות בהערות לעי כי ציוד ומתקנים לגביהם יש הת בהר)מו 

 ארונות: 3.3

 

  ארון מטבח תחתון:   3.3.1

ם הכנה לכיריי ,להתקנה שטוחה של הכיור םתאיהמ ת, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתחדלתות, מגירויכלול ון האר -

  כלים.ונקודת חשמל להצתה(, הכנה למדיח ל ישולב נקודת גז, ה שטוחה)תושבות וחיתוך פתח מתאים להתקנ תמובנו

 ס"מ.  60-ות, יהיה כהדלת תיכולל חזארון, עומק ה •

  פני הריצוף. ס"מ מעל  90-עבודה יהיה כשל משטח הגובה סף עליון  •

 מ לפחות.מ" 17-18ד )סנדוויץ( בעובי ים יהיו מעץ לבופדוהמון גוף האר •

 חות.לפ מ"מ 5-6)דיקט( בעובי גב הארון יהיה מעץ לבוד  •

 פוסטפורמינג. ת וחלו / MDFיץ( /)סנדוו דץ לבודלתות הארון תהיינה עשויות מע •

עלות מסילות ב ינהתהילפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. המגירות  ס"מ 60ות ברוחב הארון יכלול יחידת מגיר •

 טלסקופיות ממתכת.

ם הפינה של הארון, יותקנו פתרונות מכניידת רש ולא יותר. ביחיפינה אחת בלבד, אם נדתחתון יכלול ה המטבחארון  •

 שווה ערך. קורנר או גמת מג'יקכדו נשלף  ןוסלאח

 טים להלן:יהיו בהתאם לרכיבים המפורות המטבח סוגי ציפוי ארונ    -

 פורמינג. ידיות מתכת.ייקה / פוסטרמפו ני:ציפוי חיצו •

 .דפים: מלמין או פורמייקהמי וגמר מי פניפוצי •
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 בחר המוכר כמפורט להלן:ים שיקפו/או הסהמוכר שיציג  םגווניבחירת הקונה מתוך סוגים ויו יהיו לוונוג סוגי הציפוי   -

ד מהם בצבע לבן ואחד מהם בגוון אחה, חירגוונים שונים לב 5ה לפחות וכר להציג בפני הקונני: על המציפוי חיצו •

 לי.רניט

  פנימי: בגוון לבן.וי ציפ •

 

 ;ךראה הערה בהמש ת:דו מי  ( 1)  

    

בעובי לא פחות  ח עבודההקונה משט ירתלבחקן תון יותלכל אורך הארון התח משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון: תיאור:

לפי העניין(,  1,2)חלקים  4440 דרישות ת"י ל העונהה ערך(, ווו שר ארית )כדוגמת אבן קיסאו פולימ מאבן טבעית ס"מ 2-מ

 חטשהמשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המהיקפם.  ונות בכלהארית ס"מ ביחס לחז 2של  בהבלטהוליים ש עם

בחזית בוד יעם ע מוגבה קנה ללא קנטעדיף התלהי שאיבודו יקבע ע"י המוכר )הקונה רשאופן עמוגבה  עליון קן קנטתוי

 . ע זה(י ביצובגין אן זיכוי . לא יינתכולל אף מים בכל היקף המשטח ,ח ככל הנדרשהמשט

   גוונים  3בפני הקונה ג ציי המוכרדו. ו על י/רשיבח מגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/יםירת הקונה מתוך בחל :גוון 

  אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד(.ן טבעית או באהות לוח)ה בהיר ניטרלי. ו יהיונים אלאחד מגו, ולפחות

 

 ן.יאיון: לעמטבח ארון  3.3.2 

מ"א   1עד  לפי שיקול דעתו הבלעדי, רלהמי המוכר יהיה רשאיבח המט מסיבות של תכנוןחדרים ומעלה,  4.5 תורידב: הערה

 2ואורך המטבח העליון יהיה מ"א  5חתון יהא תהבח המטך ארון , אורכלומרמ"א ארון מטבח עליון.  2 -ארון מטבח תחתון ב

 מ"א. 

 רט להלן:ון כמפוליהע הארוןיתוכנן המוכר הצעת  לקבל את החליט הקונה

 היה רציף והמשכי ללא פינות.ון יהאר  •

 ס"מ לפחות.  30ס"מ לפחות ועומקו  75יהיה  ןוליהארון הע גובהו של  •

 ו.ורכל אארון מטבח עליון יכלול לפחות מדף אחד לכ  •

 חתון.תה המטבח גבי ארוןמבנה וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לדרישות המפרט ל  •

 

    .ח ג'ראה נספ :פוי , החי הסוללההכיור,  ודה,ח העב, משטהמטבח ותארונד בע כוי מחיר לזי 

 

(, סנדוויץ'לבוד ) עץעשוי מ תחתון וןאר שירותים(, יותקןהבדירה )למעט בחדר  רחצה יחדרבכל אחד מ אחרים )ציין(:ארונות  3.3.3 

   MDF 5 או סיבית עמידה במים ברמהP  310תקן לפיENת הכולל  וס"מ לפח 80של אורך מינימלי מונח באו וי . הארון יהיה תל

 מחרס / שיש / ניאו קוורץ משולב בכיור. מחלידים, משטח עבודה אינטגרלי ירים בלתימדפים, צ ות,דלת   

    אין. :הרחצהבעד ארון זיכוי יר לחמ                   

 

 

 

    :הערות

 מידת . מטר אורך 6 :ומעלה .54דירת , בךורא מטר 5 :םי רחד 4-ו  3בדירת  חבטמות ונאר לית שכלל אורך מדידת ( 1)

  למדיח, תנור, המיועדים חללים מחושבת פעמיים באורך הארון. לאורך קיר המטבח. פינהחתון תימדד רך הארון התו א

    באורך הארונות.  יכללו  המשולבים בתוך הארונות)למעט מקרר(  ו"בוכי  םי רי כי 

קיימים  ות המטבחיר שבגב ארונן כי יתכן ובקבו קונה לקחת בחשוע עצמי, על ההמטבח וביצ תזיכוי עבור ארונו  לקרה שמב ( 2)

 פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.

 .הונהק חלטתהל נתונה תחתון  בארון  מובנים 'וכו  תנורח, מדי של לצורך התקנהון האר ן נו כת ( 3)

 שיועדו  במקומות ת ומדפים,תו דל לרבות, בשלמותו  המטבח ארון  לספק את וכרמה על ,תקינםהל שלא הקונה ליטחה -

 .הנדרשות ולרבות ההכנות( חללים ללא (המובנים הכלים החשמליים להתקנת
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 .כשהרו  ה אתהחברבו תנחה לוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד על בחירותו על פי ה וחלדו נה באחריות הקו 

 

 יסה:בכמיתקנים לתליית  3.4

 יצוני לתליית כביסה.ן מתקן חרות יותקת השיממרפס

               סהביי כחבל 5ס"מ,  160וגלגלים  באורך מינימלי של  (מגולוונותמתכת ) בעל זרועות: )קטנה( תקן לתליית כביסהי מ      3.4.1

ס"מ   120-לא יפחת מ וקן מתרומם שאורכתמ שיותקןובתנאי  ס"מ 160-ניתן שאורך המתקן יהיה קטן מ מפלסטיק.

 מ. ס" 800-פחת מלי הכביסה לא יבך המצטבר של חוהאור

ר ל קינת עוולושמשמעו מתקן ממתכת מג ,אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר/מרפסת שמש :גג/חצרלדירות       3.4.2

  ס"מ.  160אורך מינימלי של בכביסה חבלי  5 המתקן יהיה יציב ומקובע לקיר. המתקן יכלול לפחותהמבנה.  

 3במתקן מסתובב )קרוסלה( עם עמוד הכולל לפחות ה מיר מתקן זי החלטתו, לה"ה רשאי, עפר יהיהדיי חצר תבדיר -

 יציב ומקובע למשטח בטון ו/או למשטח מרוצף. יהיה תקןמאלומיניום או ממתכת מגולוונת. המ זרועות מתקפלות

 .UVת ניותיים, עמידים לקרכהיו איהחבלים יבכל המתקנים  3.4.3

בתחתית  ס"מ. 60-ית כביסה לא יפחת מה לתליק הנישומע .5100מס'  יהיה מחומר עמיד העומד בת"י: מסתור כביסה 3.4.4

 המשטח הבניין. מפלס עליון שלל איסוף מי הגשם ש כתמערז ליותקן משטח הפרדה מבטון שינוק כל מסתור כביסה

  מפלס רצפת הדירה. יות מפנס"מ לפח 30-יהיה נמוך ב

 .מ"ר לתליית כביסה 1.7וי של פנח שיישמר שט י הכביסה ובתנאיטכניות במסתורלשלב מערכות  תןני 3.4.5

 

 

 

 

  . ראה גם הערות נוספות בהמשך."מ(סות ב)מיד  רשימת דלתות, חלונות ותריסים בדירה – 3טבלה מס'  3.5

 

 ריסיםת ונותלח   דלתות ---

 חדר 
  ומידת ותכמ

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

עץ ר )מוח
אלומיניום/  

 ר( מתכת/ אח

  חה )צירסוג פתי
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

דת  ומי כמות
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 חר( נגרר/כיס/א 

דת  ומי כמות
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 ת/ אחר( כמת
 שלבים חומר 

ה)ציר/  פתיחג סו
  /ר ר.ע.כ/נגכ

 חשמלי/אחר( /סכי

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/205 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 ' אלומ אלומ' 
 ה חשמליילגל

 כולל גיבוי ידני
210/200 --- 

כגודל דלת  
ז  בתוספת ארג 
 תריס גלילה 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- ---  

--- 110/100 --- 

--- 

--- --- 

--- 

מכני אוורור   --- 

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

  שינה ר חד
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  ' אלומ

80/205     115/100 
  חלוןכגודל 

ז  בתוספת ארג 
 תריס גלילה 

 ממ"ד  
)משמש  

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ילה(.  ציר )רג 

 תיחה חוץ פ
 אלומ' מזוגג  1

או   לה גיר ר יצ
 כ.ע.כ 

 .  רר לכיס גנ מ' אלו אלומ'  1
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 ריסיםת ונותלח   דלתות ---

 חדר 
  ומידת ותכמ

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

עץ ר )מוח
אלומיניום/  

 ר( מתכת/ אח

  חה )צירסוג פתי
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

דת  ומי כמות
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 חר( נגרר/כיס/א 

דת  ומי כמות
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 ת/ אחר( כמת
 שלבים חומר 

ה)ציר/  פתיחג סו
  /ר ר.ע.כ/נגכ

 חשמלי/אחר( /סכי

 כחדר  
 100/100 70/200 ( 2 שינה

  י הנחיות פל
   חלוןכגודל  הג"א 

--- 
--- --- 

--- 
   לכיס.   כנף אחת, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ים  --- ---

--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ' מזוגג אלומ

1 

 ה ידניגליל ' ומאל אלומ' 

80/205 115/100 
  חלוןכגודל 
ז  ת ארג בתוספ

 תריס גלילה 

 4חדר שינה 

1 

 ילה ציר רג עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג מזוג  אלומ' 

1 

 גלילה ידני ' אלומ אלומ' 

80/205 115/100 
  חלוןכגודל 

ז  בתוספת ארג 
 תריס גלילה 

1 

 אלומיניום 
 ציר רגילה 

 פסת ר יציאה למ

 אלומ'  אלומ'  1 --- --- ---

 ה  ילגל
 כולל גיבוי ידני

80/200 --- --- --- 
כגודל דלת  
ז  בתוספת ארג 
 תריס גלילה 

  

ה  רחצ ח.
 כללי

1 
 + עץ 

 אור  -הר/צוצו
 ציר רגילה 

--- 

 --- מכניאוורור 

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

ח. רחצה  
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

+ חלק   )קיפ( 
 תחתון קבוע 

--- 

--- --- --- 

80/205 50/100 --- 

רותי  ש
 אורחים

1 
 + ץ ע 

 אור  -צוהר/צו
 לה יר רגיצ

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
  3)נגרר כ.ע.כ
 כנפיים( 

1 

 כ.ע.כ  נגרר   אלומ'  אלומ' 

80/205 145/100 145/100 

 ירתי  ד מחסן  
 

 ח פעץ/ 1
לטת  הח לפי

 החברה
 ה ילר רגצי

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 

 

  
 
 
 

 :ותואחר טבלהל ותערה

 ררגנירגילה+ משתפלת, פתיחה =  )דרייקיפ(סב נטוי = פתיחה משתפלת )נטוי(, קיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר= אלומיניום, אלומ'  :ביאורי מילים .א

מעלה,  יס נגלל כלפיתר =לה גלי  ,על כנף קבועה בתנועה אנכיתאחת כנף  =נה גיליוטי בקיר,  ס()כי ו לתוך גומחהנף ו/אכ לת עכנף נגרר  =כ.ע.כ 

  .ו/או חשמלי )ידני( באמצעות רצועה

 תות/דלה"כ תתאים לסהבדירה  תלילובלבד שהכמות הכ בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאו, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע דלתות/חלונות . ב

 לה. טבות בחלונות המצוינ
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ראשית )ביטחון( בעלת מערכת בריחים חבויים הננעלים מפלדה לכניסה ן גלת מדתהיה בהתאם למפורט להלן:  -ירת המגורים לד הכניסהדלת  .ג

 עינית הצצהנוסף, י מפניגר בטחון ס להלן: רטווכמפ 5044לפחות בארבעה כיוונים ומופעלים על ידי מנגנון גליל התואמת לתקן ישראלי מס' 

משקוף בניה מפלדה  .עצור דלת ומספר דירהתחתון, מ ת סף רשבמ ,"נעה ו"רוזטותידית ת צירים, מגן צילינדר, ערכומ, (טלסקופיתת/מיפנור)

 ר.חירת המוכן לפי בוגוומ"מ לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בצביעה בתנור. דלת הכניסה תהיה בגמר  1.25מגולוונת בעובי של 

על  23אלי מס' התאם לתקן ישרב תבודודלתות הכניסה לחדרים תהיינה דלתות ל הלן:רט להיו בהתאם למפו י  וריםות הפנים בדירת המגלתד .ד

  נף כס"מ לפחות.  7חלקיו ובפתיחת ציר רגילה. הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט מחומר עמיד למים בתחתית הדלת בגובה 

ם, אקוסטיקה, קיי, קחוז –או מילוי אחר שווה ערך בכל היבט תפקודי ד ו/מילוי פלקסבור עםגרת וחות מודבקים על מסל ימשתיה עשויה הדלת תה

 –צדדים לפחות. כנף הדלת לרבות לוחות והדבקים  3-)קנט( מצופה ב –אחר. צירים יותקנו בהתאמה לסוג הדלת והמשקוף. היקף כנף הדלת 

דדים. הצ משניאים לעמידות במים, עם מנעול וידיות מתכת המת י חיצוני מתועשפובצי בע או בפורמייקה אובצ היהי הדלתות:גמר ם. ילמ עמידים

לדלת ויכלול פסי אטימה. המשקוף לאחר התקנתו , בעל הלבשות פולימרי או בגמר ובגוון תואם 23יהיה בהתאם לתקן ישראלי  דלת:משקוף ה

יה : יהגוון דלתות הפניםאור בכנף הדלת. -צו/צוהרפנוי" ו-"תפוס ויי דמרותים, מנעול סיבובשיהת ויה, המקלחי האמבטרחדביהיה עמיד למים. 

אפשרויות שונות לבחירה  3ה מתוך דוגמאות שיציגו המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר. על המוכר להציג בפני הקונה ם לבחירת הקונתאהב

 בן.לן ולפחות, אשר אחת מהן היא בגו

ני לוחות המורכבים מש, קןתות הלפי דריש רגיל/בטיחותי( Double Glazing) כפול זיגוג שקוף  עםם יניואלומ : חלונות מסוגד("ממ )למעטנות חלו  .ה

ן קת והחלונות ורכיביהם יהיו בעלי ת. (מ"מ 6עם מרווח אויר של , משני הצדדים לפחותמ"מ  4 )זיגוג בעובי זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם

על ידי מתקין לונות יותקנו הח ילה.גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעים, ציר ,EPDMגומי י אטמ כללם: סרגלי זיגוג,וב ים,רים מקוריואביז

 ומיניוםלא גיהיה חלון מסו :בממ"ד. חלון יהיה בעל ויטרינה, מסוג אלומיניום מזוגג ונגרר כנף על כנף חלון חדר הדיור:  מורשה מטעם היצרן.

  .תכניוהעד פקוד העורף  תוראובהתאם לה, נגרר לדהפ ף כנ מזוגג עם

 .אחת רשת לכנף  נהכהכ במסילה סף נו נתיב יותקן ההזזה בכל חלונות. אין :רשתות .ו

 לפי הקיים בתיאור הדירה( יהיו בעלי תריסים.הכל פתחי הדירה, למעט חדרי אמבטיה, חדר שירותים, חדר רחצה ומטבח ) :תריסים . ז

 הפח מוגברת. עובי מהילאט ליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי בין השלביםי פולומיניום במילוא ם פחו שלבי התריס עשוייהייזה ילה או הזריסי גלתב 

 . בחדר דיור יורכב ארגז תריס גלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומנגנון פתיחה ידני.יהיה בהתאם למידות הפתח והוראות היצרן

ת שירות גם פסרם למר ישיר לאוויר החוץ, לרבות במטבחים הפוניוורוובמטבחים ללא אם טריישירות, בחדרים סני רידבח - יר החוץ ור לאוורוו א .ח

 צינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסוי. יבוצעאיננה סגורה בתריס ו/או בחלון,  אם

כן פתחים המשולבים בזיגוג ית .ועץ האלומיניוםי ו/או פ"י תכנון האדריכלע ,ווןפרופיל, גה דגם .םיונעשויים אלומי מסגרות החלונות והתריסים .ט

 .מסך ם, ו/או קירותסוחמקה/קבוע המשמש כמע

 "(, לפי תכנון האדריכל.שקופה או עמומה )"חלב ,בטיחותיתזכוכית  תותקן )באם יש חלונות(,ושירותים רחצה בחדרי  . י 

וי  יב כ שות  ודרי   הנחיות יועץ הבטיחות ות קבועות, לפי  רפפ   או / ו   סבכה בדלת ו  ו/א   ו/או אוורור מכני ן  לו ח ות  עשה באמצע ( י מחסן   כש ר ככל שנ )   אוורור המחסן  . יא 

 . אש 

  בטחון/אש.לפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות יסה לדירה/ות בקומת היציאה מהבניין: דלת כנ .יב

 ., אין לקבוע סורג קבועלל הדיירים בקומה(את כרום אמור לשמש בח) תיקומ כרז כפתח חילוץמוה רהבדי חלון ו/או "דממ ןחלוב -פתח חילוץ  .יג

 יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה. "פתח חילוץ"ע"י הרשויות המוסמכות כבפתח שיוכרז  ף,סבנו

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כית. חיצונ נגררת,/תתחהנפ נה דלת פלדה אטומה,הי וגןה למרחב מלת כניסד :ףפיקוד העורלפי דרישות  .יד

פתחי אוורור מעוגלים  כנפיים לפתיחה. חלון אלומיניום + זיגוג וכן 2לדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס ו/או הדירה. חלון פס לל מפס"מ מע

פתח וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,ת נחיולפי ה)ון אויר ינס כתמער התקנת ם לפרוק.ניתוני)פלנצ'(, ת פלדה וקאסחסומים בדי בקוטרים שונים,

הרי מתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  (.2010)תקנות הג"א מאי  ת. מידות המערכת לפי מידות היצרן.הפרעה מקומי רוציתור האוור

שהוסמכו לכך ע"י  פת ע"י הגורמיםנוס תקינות ואטימותת בדיקע"י הרוכש, יחייב  קווריפלכן ורף, יקוד העפי "אושרו עונבדקו תקינתו והתקנתו ש

ש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל ניעת ספק יודגלמ ורף.פיקוד הע

 ורף.עה דהתואם הנחיות מעודכנות של פיקו

יזרים אב ורך בהתקנתהצ עקב ,"נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ות בס"מ, וערומשבניה מידות  נן, הי3מס' פורטות בטבלה המ דותהמי – דותמי  .טו

 ךמס של מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים ו כגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכןמשלימים 

  בתקנות התכנון והבניה.כנדרש לפתחים אלו  טח,ממידות/שיפחת  לא יםלגודל הפתחים המתקב רהקל מבכ .ענין()לפי ה
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 ראה גם הערות לאחר טבלה זו. - מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'  3.6

    
 

 פרק א' 4סעיף ב הדירתיאור הרה לפי יל בדבפוע להלן רשימה כוללת של חדרים/חללים/אזורים אופציונלים. הקיים

 .בתוכניות המכר צגהמו ולפי
 

 מיתקן
 מיקום

 שרותי אורחים מטבח
 חדר רחצה

 (ת)מקלח
 רחצה כלליר חד

 )אמבטיה(

 רחצה חדר 
 )ללא אסלה(

 חדרים( 3)בדירת 

מרפסת 
 שרות

 אחר

  כיור מטבח
 (נפרדים 2 /כפול )

מידות 
 (בס"מ)

  2או  80/46
כל   40/60נפרדים 

 דאח
--- --- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- --- א' סוג

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

 רחצה ורכי 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- משולב בארון משולב בארון משולב בארון --- ---

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

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

 לנטילת ידייםר ו כי 
 '( ג'( )א)

מידות 
 )בס"מ(

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

 --- --- --- --- --- א' --- וגס

 --- --- --- --- --- אין --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- (בראה הערה ) (ב) הערהראה  (בה הערה )רא ---

 --- --- --- א' 'א א' --- וגס

 --- --- --- אין אין אין --- זיכוי ₪ 

 אמבט/ 

 ( )ב'מקלחת

מידות 
 "מ(ס)ב

--- --- 
 מקלחת

 (בראה הערה )
170/704 170/70 --- --- 

 --- --- סוג
 ריצוף משופע

 ת()מקלח
אמבטיה א' )

 (ו פחית אקרילא
ה אמבטיא' )

 (ו פחאקרילית א
--- --- 

 --- --- אין אין --- --- ---  וי ₪כזי 

לה למים קרים סול
 כיור,מים לח/

 )ג() ד( מהמשטח

 --- --- (גראה הערה ) (גראה הערה ) (גראה הערה ) (גרה )עראה ה  (גראה הערה ) דגם 

 --- --- א' א' א' א' א' סוג

 --- --- 'ג חפראה נס נספח ג'ראה  ספח ג'ראה נ ה נספח ג'רא 'פח גראה נס זיכוי ₪ 

סוללה לאמבטיה 
 )ה( םמים קרים וחמי ל

 --- --- (גראה הערה ) (גראה הערה ) --- --- --- דגם

 --- --- א' א' --- --- --- סוג

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

למקלחת וללה ס
 )ה( מיםם וחלמים קרי 

 --- --- --- --- (גראה הערה ) --- --- דגם

 --- --- --- --- א' --- --- גסו 

 --- --- --- --- אה נספח ג'ר --- --- וי ₪ זיכ

יסה ת כבנמכו ל )קרים( חיבור מים
 )ז(והזנת חשמל לניקוזחיבור 

 --- יש --- --- --- --- ---

 שרוולל ניתבדופן חיצו  4פתח "
, )ז(ש כביסהמייבמ  םפליטת אדי 

תריס הגנה , הזנת חשמלל כול
 .רהסגי תולקשומ

 --- יש --- --- --- --- ---
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 מיתקן
 מיקום

 שרותי אורחים מטבח
 חדר רחצה

 (ת)מקלח
 רחצה כלליר חד

 )אמבטיה(

 רחצה חדר 
 )ללא אסלה(

 חדרים( 3)בדירת 

מרפסת 
 שרות

 אחר

לחיבור ניקוז, חיבור למים ו נה הכ
 )ח( מדיח כלים

ור יההכנה משולבת בניקוז כ)
 .(מטבחה

 --- --- --- --- --- --- יש

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

 --- --- --- --- --- --- 1 )הכנה( י()שוללבי  נקודת גז

 --- --- --- --- --- --- --- )הכנה( )י(מים מוםלחי  זג תדנקו 

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(.או  ,בטבלה צוין בפועל רק באם )הקיים 

י סיל רס/ח  מחומר: .ני כיורים נפרדיםכיור כפול או ש -הקונה: המוכר יציג לבחירת . במטבח תותקן קערת מטבח בהתקנה שטוחה: כיור מטבח (א)

באם נדרש ) טילת ידייםור ני כ פק, שיבחר ע"י החברה.במידות לפי היצרן/ס נטגרלי(:כיור רחצה שולחני )אי ירוסטה. קוורץ/קוורץ גרניט/נ

 . ס"מ 25/40במידות . חרס :(הב"שות משבהנחי 

חיפוי קיר ע"פ לרבות   ס"מ 25/40 -ל כות שמידבגומחה,  רותים בתוךילחדר השיתוכנן מחוץ אך בסמוך  ,ורהאמ טילת ידייםכיור נ – למגזר הדתי

 .תכנון האדריכל

בעל קיבולת מותי )דו כ חרס :הדחה מיכל .טהנירוסבעל צירי   ,כבד :אסלהה מושב( חתנמובלוק" )-אסלת שירותים תהיה מחרס "מונו: אסלה )ב(

 . 1385עפ"י ת"י ליטר(  6של ה וכליטר ואר 3של  הדחה קצרה

 לת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מ"מ הומוגני, בע 3.5לי בעובי תהיה מחומר אקרימבטיה הא. ס"מ 70/170ת במידו אמבטיה:

  מאייל.מ"מ לפחות מצופה א 2.5עובי פח בלחילופין מ .מגלוון ברזל פינות ומיטת תמיכה מפרופיליעץ ב מילוי 

 טחהמש לניקוז שיפועים עם 2272 י"ת בדרישות העומד בגמר ,יןד לכ בהוראות הנדרש פי על מידותמה יפחת לא המקלחתתא  טחש מקלחת:

 .()לא תותר התקנת אגנית כחלופה למשטח משופע במקלחת

 רת ידית אחת(סות מים חמים/קרים בעזוי) קרמי דו כמותי גם מערבל /מיקסר בעל מנגנוןל, דהיו בציפוי כרום ניקי מיםוח כל הסוללות למים קרים  (ג)

 ת התקינה הרלוונטית בארץ.למים חמים העומדים בכל דרישו סדרות 3רת הקונה מתוך לבחי". םו "חסכמיויכלל

יהיה מסוג עבודה או הכיור. ברז המטבח טח הימוקמו על מישור מש ח והםפר-ותקנו ברזים מדגמים מיקסי בחטבכיורי הרחצה ובכיור המ -

  ס"מ. 15מק ס"מ עו 15תהיינה גובה חצה ז ררמידות ב ס"מ. 25ס"מ, גובה  20במידות להלן. עומק  לף נשברז 

 .כרום ניקלפוי יבצ, מערבל מיקסרדגם:  :(באם נדרש בהנחיות משהב"ש) םברז נטילת ידיי  -

 וונן, מוטינור שרשורי, מתלה מתכצ ללכו מיקס מהקיר, ,דרך( 3רב דרך )אינטרפוץ  - יםסוללה למים חמים וקרותקן ת :מקלחתה בתא -

 בקוטר ס"מ וראש מקלחת 30ת הדייר, זרוע מהקיר באורך לחילופין ולפי בחיראו ומזלף. ס"מ לפחות  60י באורך אנכ בילוסקופי ומהחלקה טל

 "מ.  ס 15

נן מוט ור שרשורי, מתלה מתכווינצ וי האמבטיה וכןר, הכוללת יציאה תחתית למילמהקים חמים וקרים, מיקס ה למיתותקן סולל :באמבטיה -

 לף.ס"מ לפחות ומז 60אורך כי באנ לפי ומוביהחלקה טלסקו

 .ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת שטיפת אסלה ארגז/י כיורים ו התקנת  (ד)

 .: לבןבועותן הקוגו  (ה)

 ניתבדופן חיצו  4פתח " : הזנת חשמל,יבש כביסהמי ל הכנה זנת חשמל.ים )קרים(, חיבור לניקוז, הדת מנקו :נת כביסה כוללתלמכו  הכנת חיבור (ו)

 .כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה, כביסההמייבש מ אדים ליטתפ לולשרו

 לסיפון קערת המטבח.ב, ווברז והכנה לחיבור לבילמדיח כלים כוללת:  הכנה (ז)

 י קצה.צנרת נחושת בלבד ללא אביזר חרת,באם לא נאמר א: ' גזה לנקהכנ (ח)

 ונית.המסופקת מהרשת העירמים בטמפרטורה קרי : םרי ק מים (ט)

 וקם על מישור משטח העבודה או הכיור. = קרי ברז הממ פרח קבוע. רוולראש ברז הנשלף מתוך ש לף =נש (י)

  אחת.  ידית סות מים לקרים /חמים, בעזרת= וי )מיקסר( מערבל

 רז ו/או שניהם.אש מקלחת ו/או לפיית בלר, מים חמים/קרים ץ( = חלוקת כניסה/יציאה, שלטרפו)אונ דרך-רב
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 ה,ברצפ ,בניין(ה משותפים לכללו)בחלקם יתכן וב ת לקולטני ביצנרת ופתחי ביקור: אחר ל צורךלציה נוספים בדירה, לכינסטי אראביז   3.6.1

 (. כמות, עפ"י דרישות כיבוי אשו )מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  דסחלטת מהנום וכמות עפ"י הבמיק ,רות או בסמוך לתקרהקיב

 בין  להעברת גז וכבלי פיקוד וצנרת מפוצל ו/או יני מרכזיניקוז למזגן מ לטת מהנדס האינסטלציה.י החלפ ,מיקוםב ארון למחלקי מים

 דרון ו/או אחר, שרות ו/או במסבמרפסת  מפוצל,ו/או  י מרכזימינמזגן ל מיועד. מיקום מאיידלהמיועד עד המיקום  ה,למעבועד ייקום המהמ

לטני ביוב בידוד קו .הרהחבו/או אחר לפי החלטת מהנדס  ן ו/או במסתור כביסה,עליו גג ב למעבה מיועדהחברה. מיקום  עפ"י החלטת

 וסטיקה.אקעץ הת יוווהנחי 4חלק  1004בכפוף לת"י 

 

 הערה:

  "עמודים או קורות"דמוי יטות יסוי מבודד ואסטטי ויצרו בלהתקנת כידרשו(, יתכן ויחייבו ככל שבוי, )י ב/מתזי כבר צנרת מים/ביו ך במעהצור

קנו ותון י תכנ י ומאילוצ, או שסומנו כרבתכנית המ יסומנו , שלא בהכרח בסמוך לקירות ורצפהו/או תקרה בסמוך לקירות ו  ,סלים""ספ או 

 .וכניתבמיקום שונה מהת

כן ול ,פתחי ביקורת יתכן וידרשו  ן י הבניקולטנים העוברים לגובה כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה ב ת בחשבון יש לקח ,בנוסף

 תחזוקה. גישה לצרכי  שראותם ויש לאפפתחי ביקורת אלו, אין לחסום  ביצוע שיידרדירות בהם ב

 

 התאםנדרשה מערכת סולארית, התקנתה תהיה בדין.  וראות כלתהיה לפי הערכת עות מבאמצים חמים לדירות מ ספקתה :םי מחימום    3.6.2

 .  579לדרישות תקן ישראלי 

לתכנן  מאפשרהיימר( הכולל מפסק קוצב זמן )ט מום עם אלמנט עזר חשמלי והתקןחי הכוללאגירה )דוד(  מכל תקןולכל דירה י     3.6.2.1

 ה. עלההפ זמני מראש את

 ימום , יעשה חימום המים באמצעי חבאמצעות מערכת סולאריתניתן לספק מים חמים דין לא  ם לפי הוראות כלת שלהלדירו   3.6.2.2

 .לחימום המים )טיימר( תקן קוצב זמןה לרבותנים הקיימים בעניינם. ם באמצעותם עומדים בתקופקיהמס אחרים, ובלבד שהמים  

 מבניהם. י המחמירמהמפורט להלן לפן או יפחת מהוראות כל די לאירה האג לנפח מיכ 3.6.2.3

 ;ליטרים 150 -יםחדר 4,5,6בדירות  ליטרים, 120 -חדרים 3 בדירת :תבקיבול מיםלמים חכל אגירה )דוד( י מ 3.6.2.4

      .האינסטלציה דסמהנ כנוןתלפי  וןגג עלי או בסמוך להשירות או סת יש כגון במרפבמקום מוסתר אך נג :יקום הדודמ 3.6.2.5

 לת ידיים.כיור נטית. ערות מטבח ורחצה, אמבטיה, מקלחק :לכליםחיבור מים חמים  3.6.3

 בדירות חצר/גן. .יש :"דלי"ברז    3.6.4

 קום לפי החלטת החברה(.)מייש  :ונה מים לדירהה למהכנ 3.6.5

  ,הנדס האינסטלציהון מלפי תכנ , PPR, S.Pול, גנת, פקספלדה מגולוו :ת: מים חמים וקריםחומר הצינורו  3.6.6

 : פלסטי או אחר.שפכיםפלסטי או אחר, : חין דלו   

 , יש: נקודת הגז במטבח ה ממקור הגז ועדצנרת גז בדיר 6.73.

 : יש.נה גז לדירהמו הכנה ל 3.6.8

 

  רה:הע

או במיקום  ,במגרש והמתואר בתכנית המגרשיים קבמיקום התת קרקעי/ים מרכזי/ים בתיאום עם חברת הגז ו ם צובר/י סידור באמצעות 

 . הקתהנחת צנרת הגז ותחזו  גז, לעניין ורך תינתן במגרש זיקת הנאה מתאימה לחברת השיקבע ע"י החברה. במידת הצר אח
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 )ראה הערות לאחר טבלה זו( חשמל ותקשורתמתקני  – 5טבלה מס'  3.7
 
 אה נספח ג'ר לפון,ודות טע ונקחיר זיכוי לנקודות מאור, בית תק מ
 

 פרק א'  4הקיים בפועל בדירה לפי תיאור הדירה בסעיף לים/אזורים אופציונלים. חלים/להלן רשימה כוללת של חדר 

 .המוצג בתוכניות המכרולפי 

 
 

 םיקו מ
 נקודת מאור

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
רגת רגיל, ד

 הגנה
44IP     

 תקע  בית
 מעגלב כוח

 נפרד

 ק'נ
 ;יזיהוו טל

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 ת דו נקו  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 רהלדי  כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 טרקום אינ -

  חדר לאורה מפסק ת  -
 . מדרגות 

כולל   ל דירתיחשמוח  ל -
 תן שיהיה בסמיכות סגירה )ני

 לכניסה או למבואה( 
 . ן תקשורת כולל שקע ארו -

 וויזיהיה/טלטלפונ ארון  -

 יורד חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 

1 

תוספת    -לי שמס ח תריתוכנן  
הפעלת  נקודת חשמל ל
   התריס 

 ( שמש )ראה גם מרפסת 

 ים/פרוזדור

 
1-2* 

1 - - - 

  מ'  3ל ע מבפרוזדור באורך *
ית  או בפרוזדור הכולל פני

נקודות מאור לפחות    2"ר", 
 + מחליף. 

 1 בחמט

 
 
 
4 2 

, כ"א במעגל  3
 : עבור  נפרד,

מקרר   , ר, תנומדיח
תלת פאזי עבור   1+

 ת כיריים חשמליו

- 

יקום בתי התקע יהיה מעל  מ
משטח העבודה ככול  

האפשר ובהתאם לתכנון  
ור  בתי התקע עב .חהמטב

ור  בע כיריים חשמליות ו
יח ימוקמו מתחת  המד

 עבודה. למשטח ה

 1שינה  חדר
 עיקרי 

 (הורים)

2-1* 
כולל מפסק  )

 (  למנורה  מחליף

4 
יד  יים ל)שנ 

 טה( המי
- 1 1 

ציין את מס'  יש ל פנימי:*
נק'   2ות הדירות המקבל
 מאור

 ממ"ד
לפי   מנורה

הנחיות פיקוד  
 העורף

 לפי תקנות פקע"ר  - 1 - 3

   צהרח רחד
 הורים

1 
 ם( ימ)מוגן 

- 1 
1 

 לתנור( ע  בית תק)
- 

 ית תקע לתנור חימום. ב
יכן  אוורור מכני + מפסק ה

 שנידרש 

 משני חדר/י שינה
 לדים()י 

 
1 3 - 1 1 - 

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

 לתנור( בית תקע  )
- 

+  לתנור חימום בית תקע 
הכולל מפסק  זמן  התקן קוצב 

עפ"י   יקום לדוד השמש במ
 התכנון.  

ן  + מפסק היכני מכ ר ואוור
 שנידרש 

 

 - - - - 1 ירותיםש

 בהעדר חלון, 
וורור מכני +  הכנה לנק' א 

 מפסק היכן שנידרש. 
ק היכן  ס פי + מור מכנ אוור

 שנידרש 

במגזר הדתי 
ת מעל כיור נטיל
 הידיים )מחוץ 

 (שירותיםל

1 - - - - - 
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 םיקו מ
 נקודת מאור

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
רגת רגיל, ד

 הגנה
44IP     

 תקע  בית
 מעגלב כוח

 נפרד

 ק'נ
 ;יזיהוו טל

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 ת דו נקו  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 מרפסת שרות 
1 

 וגן מים( )מ
- - 

2 
  44IPנה בדרגת הג 

למכונת כביסה  
 יבש ימול

- - 

 תו /מרפסת
 / שמש

 מרוצפתרחבה 

1 
 )מוגן( 

- 1 - - 
+ מפסק  כולל תריס חשמלי 

 + מנגנון פתיחה ידני. 

 חסןמ
 (וצמדשהככל )

1 - 1 - - 

ל של כל  הזנות החשמ
ברו למונה  המחסנים  יחו

משותף ונפרד למחסנים  
בלבד או לחילופין יותקן מונה  
נפרד לכל מחסן, להחלטת  

 המוכר ועפ"י בחירתו. 

 ורמסת
 כביסה

 )באם קיים(

- - - 
1 

 )פקט הכנה למזגן( 
- 

 
- 

 

  אחרותהערות לטבלה ו 

 "מ. מ  2.5בלים עם כ למפסק נפרדוישירות ללוח  רבא מחוע הנמצשק=  "בית תקע כח במעגל נפרד" (א)

  נספר כל שקע בנפרד(.ד, אח לנני שקעים או יותר בפ)ש הניזון מזרם חשמל רגיל. = "שקע" בודד לחיבור מתקן חשמלי אור )רגיל(בית תקע מ (ב)

 ממ"ר לפחות. 1.5יבור יבוצע בכבלים הח

 יות מחובר עם עוד שקעיםיכול לה רגיל מזרם חשמל ניזוןהלחיבור מתקן חשמלי  וי,סיכעם  םוגן מימ ודדשקע במוגן מים:  קע מאור )רגיל(בית ת  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5ם בליבכ  עצהחיבור יבו בנפרד(. יותר בפנל אחד, נספר כל שקעשני שקעים או קרי )

 – ויזיהבין מחשבים, נקודת טלו – תרתקשו נקודת וניה,ה קומפלט לחדר וכוללת נקודת טלפנקודות, מגיע 3 טלויזיה תקשורת וטלפון =ת נקוד (ד)

 רשתה לריללא חיבור הדל דין. כבלים. הכול כנדרש על פי כ  חובה, כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידוריקליטת שידורי חיבור ל

 ולל כיסוי.כ 1ודול מ 55א וקופס התקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר דת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוזאינטרנט. נקו/הטלפונים

 דת הדלקה אחת.אהיל/ ארמטורה(, כולל נקו -ללא נורה וכיסויקיר או תקרה )רה על גבי ית נובנקודת מאור  (ה)

לכמות  נם תוספתושאי' הר )בתקרה או קיר(, המצוינים בסעיף של נקודות המאו ההדלקה ופןלא דבתאור בל דלקה כפולה=נקודת מאור ה (ו)

 '.הף ת בסעיצוינומאור המה נקודות

בדרגת הגנה מוגן מים  שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצהבית תקע מוגן או אחר=  4IP4ה עם דרגות הגנרגיל ת תקע י ב (ז)

 .גבוהה

   מ"מ. 2.5רד עם כבלים נפ זרם קי, מחובר ישירות ללוח למפסלי נפרדעל גבי מעגל חשמית תקע ב = רדפנבית תקע כח במעגל  (ח)

ורת )מחשב( מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה הכנה לנק' תקש יכה בלבד.וט משוונה לצנרת )"שרוול"( וחכה אחרת א צויןבאם ל"הכנה"=   (ט)

 .בקיר

)ספירלי(. "מפזר חום" ולא "תנור להט"  חריות הדייר(,יותקן )באלת חדר הרחצה ל דמע תאכנה לתנור חימום נמצבאם הה הכנה לחימום = (י)

 .שקע מוגן מים ימום כוללתנור חההכנה לת קים ע"י החברה.פוסלא מ חימום אמצעילמניעת ספק יודגש כי 

ותה/ם דליקים/מכבים את אאך מ הם,יניב ונים הנמצאים בריחוקבוי, משני אביזרים נפרדים שנקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כי =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

תחובר ישירות ם. הנקודה כירייח, מתחת למקום המתוכנן לבטמרון הזית באלת פאתותקן נקודת תחיבור תלת פאזי=  בדירת מגורים הכוללת (יב)

 וח החשמל הדירתי.בל פסקמהווט לרבות בית שקע ו. הנקודה תכלול את כל החי2.5/5למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 

 

  .יש: ת מאורו קודחדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נ 3.7.1 

)באם אין המדרגות  או חדר קומתית ור במבואהלהדלקת אצן מתוך הדירה לח יש. :רקת או ני הדללחצ .יש גופי מאור:

 שותפים.ם מבריעמדרגות, לובי כניסה ויש, לתאורת חדר/י מ.  משותף() שעון שבת אין. :מבואה(
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 כולל כיסוי. 1ל ודומ 55 וקופסאבקיר מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה  :ץ טלפון חו  3.7.2

 או אחר לפי החלטת החברה. ,זמזם צליל: .לחצן סוג: פעמון: 3.7.3

 רישות הת"י., לפי דסטנדרט :: סוגקה/שקעאביזרי הדל 3.7.4

  (,רגיל )כולל שקעדירתי ולוח תקשורת  (דלפחות לצורך הרחבה בעתי מודולים 6-פנוי ל )כולל השארת מקוםדירתי  מלחש חו ל 3.7.5

 .יש :עון שבת דירתי שיש.  :קי פחתמפס החשמל. ן מהנדסלפי תכנו מיקום: .יש :הרך הדי בתו 

  וצב זמן.כולל ק יש. :חשמלי שמש/מים,  נקודת חשמל לדוד 3.7.6

 לפחות   אמפר 1×  40בדירה הכוללת עד שני חדרים . לפחות אמפר 3×  25פאזי: תלת  :דירתי ור חיב לגוד 3.7.7

הכניסה  דלתפעמון, ותשתית פנימית וחיצונית למערכת אינטרקום ברכת אינטרקום הכוללת עמ. יש: רקוםערכת אינטמ 3.7.8

 דיבור באחד מחדרירה, וכן פומית שמע/יסה לדינו בכנטרקום במבואה איש למקם את נקודת האי קום:מי  הראשית לבניין.

 גורים בדירה.מה

 ן.אי :)נפרדת( פת במעגל סגורוויזיה נוסמערכת טל 3.7.9 

  פין ויללח ר בפועלללא ממיר וללא חיבו) רוציתב עלקליטת טלוויזיה רלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיה הכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

  ההקונ ע"י שכי אשר ייר)ללא ממיר דירתדיו ור TV-חובה ליטת שידורי לקל בניניםאו למספר  ןלבניית אנטנת צלחת מרכזי                                    

 מספק שרות זה(.    

 :ים אחריםתקנמי  3.7.11 

ש ות, ירלמרפסת שי ים הפוניםלקיר חוץ לרבות במטבח בחדרים סניטריים ובמטבחים ללא אוורור ישירבחדרי שירות,  -

  כיסוי. ץ, לרבות רפפתני לקיר חואוורר מכהתקין צינור מצויד במל

חשמל הישראלית ת הערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשמית. ההדירת חשמלמערכת לניטור ולבקרה של צריכת ה -

 תעריפי החשמל המשתנים. זנתהותאפשר 

זרם חיישני  )שלושה ודד זרם חשמלימה רכיב לר מתבססת כדירתית אשדת מדידה בלוח החשמל היחי :המערכת תכלול

 ד את הנתונים בצורה מקומית ומציגבל ומעי המקבלחוטיחידת תקשורת לשידור אלחוטי, צג דיגיטלי א ,וח תלת פאזי(עבור ל

  מ' 1.5גובה במקום נגיש וב הכניסה,/ במבואת  בפנים הדירה בסמוך לדלת הכניסה הצג יותקן תם בצורה ברורה.או

 ואת עלותם הכספית.  "ש()בקוט המצטברתו השוטפת הת האנרגילפחות את נתוני צריכ גציהצג י מהרצפה.

 .3.5 עיף ראה גם בטבלת פתחים ס ידניחה לרבות מנגנון פתי, ים/פעלת התריסהשמל לקודת חלל נחשמלי כו ים/תריס -

 

 ה:מתקני קירור / חימום, בדיר   .4 

  ן.אי מרכזי  רתי מיני די  מיזוג אוויר 4.1

    :תכלול אשר ,פאזי תלת תסטנדרטי אחת מרכזית מיני ערכתמל הכנה

 ורפיז המאפשר אחר או במיקום המסדרון וא בטיההאמ דרח רתתק לתחתית בצמוד למאייד מתוכנן מיקום .1

 ;הדירה קיחל לכל וקצר יעיל אוויר

 הרצפה במילוי העונ בקיר מוכנסת מליחש ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" תלרבו הנדרשות התשתיות ביצוע .2

 ידהמאי זניקו 2.5* 3נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד ידלמאי תוכנןהמ מיקוםה בין

 עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות סתרהה יכלוללמאייד  "צמה"ה וצאמ .הכביסה לניקוז מסתור או רצפה סוםחלמ

 .בפועל מערכתה להתקנת

 .רוןקיר המסד לע רמוסטטהת למיקום עד המאייד םקוממי ריק לפיקוד קרי שרוול התקנת 3.

 .ראווי מיזוג הנדסמ ידי על המערכת לתכנון בהתאם יהיה ההכנות מיקום .4

 .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום 5

להתקנת מזגנים  הנהכקוז כיגם צנרת נ תבוצעבח( הרחצה, השירותים והמט בכל אחד מחדרי הדירה )למעט בחדרי .: איןצלמזגן מפו  4.2

 פה ומוצאה יהיהצוי הרובמיל בקיריבוצע ניקוז מחוץ לחדר. צנרת הניקוז תוסתר המוגן הדירתי ל(. למרחב ים )מפוצעילי

עם אביזר קום מוצא הצנרת יוסתר ר, הכול בהתאם לתכנון מהנדס האינסטלציה. מלחילופין לסיפון מתחת לכיואו עד מחסום הרצפה  

 עם פקק. ורם וסגיחרושתי מתא

ני מרכזית אחת כאמור, תבוצע ירכת מעות מעבאמצר תכנון הדירה אינו מאפשר מיזוג לכל חלקיה ס מיזוג האוויקביעת מהנד שעל פי ככל           

 מים. צנרת ניקוזצנרת גז ושות לרבות צנרת חשמל, תרת חלקי הדירה שתכלול את כל התשתיות הנדרכנה למזגן/נים מפוצל/ים ליף הבנוס

  .איןת בבניין: כזי דירתי הניזון ממערכת מר זוג אוירמי   4.3
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  .איןמים וחימום הדירה: ום ים למים, בעלת אפשרות להפרדת חימרדיאטו י עם רעל ידי תנור גז דירת מערכת הסקה הפועלת  4.4

 .מוגן קעללת שוימום הכר חקודה לתנונ מקלחת ואמבטיה תבוצעבחדרי ה. : איןחימום הפועל בחשמלתנור   4.5

  .יש חידות חימום חשמליות:י   4.6

 .: אין"רמ/קק"ל 120-80, רצפתי חימום תת  מערכת  4.7

 ין.א: ריםנים אחמיתק  4.8

 

ת  מבין החלופות המפורטו המוכרת רים, לרבות חדרי רחצה ומטבח, לבחירתותקן מערכת חימום בכל החדה, מ' ומעל 700ביישובים בגובה 

 . 4.8 ועד 4.4בסעיפים  

 

 : בטיחות בדירה, במחסן בוי אש ו רי כי סידו * .5

 . : ישרכש(נ)באם  במחסן  אין.: הבדיר :בוי אש אוטומטית )ספרינקלרים(מערכת כי  5.1  

 .רש ע"י רשות הכבאותדייככל ש: גלאי עשן  5.2  

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

 

 , תע"י רשות הכבאו  דרשי י ל ש, ככליהםע פוי פוי/צי חי רבות ל ,לו ובטיחות א כיבוי  גילוי, סידורי התקנת  *  

 ר עקב דרישות תיכנוניות.חקום אנו במי ומנו אך יותקיס, ו/או שכנית המכרבתו  יוצגו  חלא בהכר   

 

 

 ת פיתוח ושונות:ודו עב .6

 חניה 6.1 

  .פנועים(ות אום וחניייאופנ תוחני)כולל  הבניהתר לפי הי :מסחרללרבות  םלכל הבנייני סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 : בתחום המגרש;כולם   

 אין.(: )לפרט ום אחרחניות במק   

   כמצוין בתוכנית המכר.: קוםמי לפי היתר הבניה: חניות מספריש,  :ותפת(טית/משיה לנכים )פרחנ 6.1.2  

  רשמיתג נכה  הצגת כה )עםנ דירה שכלרוה להיתר, תימכר יבה/פיתוח ובנספח החניחנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סב   

 ו נכה.ם לדייר שאינוגרוכש נכה, בין כלל דירי הבית (, ובהעדר ורהמטעם משרד התחב   

 : יש.מערכת תאורה האדריכל.לפי הנחיות  ,בנים משתלבותא /בטון חניה לא מקורה: גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: חניה מהכבישגישה ל 6.1.4  

 מון בתכנית המכר.: לפי סימיקום פחות.ל אחת: הרלדי מספר חניות  6.1.5  

 .ם למסחרמגורי תחניו דה ביןלהפרהכנה למחסום יש  30במגרש  אין. :לחניהה בכניסחסום מ 6.1.6  

    

 שמגרפיתוח ה 6.2 

 יתונהחיצ ההרחב .יןיבנל הניסהכ למבואת עד מהרחוב ניתחיצו כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום ונית:רחבת כניסה חיצ    6.2.1 

 .לפחות ר"מ 20 של חבשט לצידו מלווה גינון בעל רומוא, ]יןילבנ הכניסה מבואת בברוח לפחות[ ף מרוצ  כניסה שביל תכלול    

  ף יהיה ככל הריצו אבן טבעית/אחר לפי תוכנית האדריכל /: בטון/ אבנים משתלבותגמר ומר: חמדרגות/שבילים 6.2.2  

 .גוון בהירעל ב הניתן    

 ריכל.אדאבן טבעית/ אחר לפי תוכנית ה ם משתלבות/בני: אחומר גמר .: ישרוצפיםטחים ממש 6.2.3   

 גינון חסכוני במים בהתאם  (ל פי תוכנית אדריכל הפיתוח)ע .יש :צמחיהמצורפת(.  ימון בתכניתסל פי )ע.יש :חצר משותפת 6.2.4  

  שרד החקלאות.להנחיות מ    

 רדודים בלבד )לא עצים לת שורשים בע בטון מותרת שתילת צמחיה ל תקרתמע לה(.ו)כ תקרות בטון.על מ חצר,   

 צועי לשם כך(. קעוץ מזר ביייש להיע-מחיה עמוקת שורשיםצ ולא   

 יש.  :חשבכולל ראש מערכת ממו במגרש  קיההש מערכת 6.2.5  

 ח לשט ונהכולה/חלקה( הכו ת בטוןתקרל מער, צתוכנית המכר )ח לפי :יציאה לחצר מחדר; יש :חצרחצר, צמודה לדירות  6.2.6  

 . (דודים בלבדררשים עלת שומעל תקרת בטון מותרת שתילת צמחיה ב) ללא מערכת השקיהלא מגונן ו   

 י הרוכש בעת יעשה ע" מים משולי הבניין ( רטיות )להרחקתניקוז פני הקרקע בחצרות פ ועי ור שיפיד: סהערה   
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 . הגינה הפרטית סידור    

 ,(ו'חות וכשו צנרת,מרזב/ים,  ), חלחול ומים ביוב יתכן גישמה/ות, גז,: חצרלדירות וט מערכות משותפות, בחצר הצמודה ירפ 6.2.7  

 (.ית המכרושלא בהכרח יוצג בתוכנ ןייהענ לפי כל)ה כיבוי קשורת,תחשמל,    

ה נוספת יציא ככל שיש מ'. 2.5לפחות של ק ובעומ מ"ר. 7-לא פחות מטח ש: יש, בחצרלדירה/ות  משטח מרוצף בחצר הצמודה 6.2.8  

 ד. צ ס"מ מכל 30ציאה בתוספת יפתח הברוחב ' ולפחות מ 1.20בעומק מינימלי של מרוצף לחצר הפרטית יהיה משטח 

 לפי היתר הבניה ודרישת הרשויות. ומר: ח: ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.9  

 .ת הפיתוח המאושרתילפי תוכנבגובה ממוצע    

 .אין(: בחלקה קומה פתוחהמפולשת )קומת עמודים  6.2.10  

 

 

 

 מערכות משותפות .7

 רכת גז: מע 7.1 

  ובמיקום ,בתאום עם חברת הגז ,ל תקרת בטוןמעו/או  קרקעי -גז תת י/רבצו באמצעות ימרכז רסידו :קת גזהכנה לאספ   7.1.1  

 צורך במידת ה המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או חברהי ה"חר שיקבע עמיקום אבהמגרש או הבניין או המתואר בתוכנית    

 ת חברת הגז.לונם בבעהי ,ר/י הגז כאמורבי צוכ בזאת מובהר  .להנחת צנרת הגז ותחזוקתה ת הנאהוזיק נהתינת   

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.63.)סעיף  4ה ראה טבל :מיקום: יש. צנרת אספקת גז בתוך הדירה .37.1  

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 .יחותבטועץ ההנחיות יע"י רשות הכיבוי ו שידרשככל  :י מדרגות/פעלת לחץ בחדרמערכת לה 7.2.1  

 יות יועץ הבטיחות.ע"י דרישות רשות הכיבוי והנח ככל שידרש: םבמבואות/פרוזדורי  שן ניקת עלי  מערכת 7.2.2  

 הנחיות יועץ הבטיחות.הכיבוי וע"י דרישות רשות  ככל שידרש :ים(ינקלרפרסמתזים ) – אוטומטיתמערכת כיבוי  7.2.3  

 ות.הנחיות יועץ הבטיחו הכיבויות לפי דרישות רש .: ישתן ותכולי כיבוי עמדות כיבוי לרבות ארגז 7.2.4  

 הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. ע"י רשות ככל שידרש גלאי עשן: 7.2.5  

 משותפים בשטחיםיבוי דרנטים( וארונות כיבוי )הי , ברזי כאש כיבוי ו  גילוי  מערכות לרבות, תדורי הכבאו כל סי ה: הער     

 ת. שות רשות הכבאו יי דרלפכמות מיקום ו  פרטיים, או     

 אין.: םבחניוני רור מאולץ וו א 7.3 

 אין.: הזנת הדירות()ל מערכת מיזוג אוויר מרכזית 7.4 

 .אין ירים:די הים לשימוש יר בחדר/מערכת מיזוג או  7.5 

   יסהנהכ תדל ליד הקרקע מתבקו ימוקמו הדואר תיבות מיקום: לדואר שגוי. 1ד הבית, לווע 1, לכל דירה :תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי םאלומיניו חזית לותבע ויהיו ,ןבנייל   

 : מיתקנים אחרים 7.7 

ם נייבניבבניין ולטובת  הדייריםמוש כלל חדר/ים לשי בחלקים משותפים(,)רה ת תאוכורגר מים, מעמאמים,  תמערכות סניקה ומשאבו  

 עצים.נית המתכננים והיווכתלפי  ות:מיקום וכמ .כו'ו ייןבנובת המוכים לטס בבנייניםאו  סמוכים,

 

 חיבור המבנה למערכות תשתית  .8

 .לפי הנחיות הרשות המקומית: חצרל נפרד יםממונה יש;  :לבית שי ראמונה מים : יש; חיבור לקו מים מרכזי  8.1  

 יוב חשמלית.במשאבת תכן ת 30למניעת ספק יודגש שלבניינים במגרש  יש. חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 תקנת מונה.ולל הלא כ; יש. החשמלבהתאם להוראות חברת  ,מלחיבור הבניין לרשת החש 8.3  

 .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםכולל תכנון והבניה )בקשה להיתר(: לא הקנות לת בהתאם :ניםשת הטלפובור הבניין לרחי הכנה ל 8.4  

   .(3.7.10 ד )ראה גם סעיף בלבנה הכ .אין (:טנאינטר/הויזי )טלו חיבור הבניין לרשת תקשורת  8.5  

 ביצועם בפועל דות שבוער הרכישה. במחי ליםכלורכי גישה, ד ומכים, ניקוז,ה, קירות תמדרכ : כביש,בל במגרשפיתוח כללי הגו  8.6  

 המקומית אינם באחריות החברה.יעשה ע"י הרשות   
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  היתר הבניה. לפי ,רשים(המגוך רחוב ולא בתהלאורך ) ניםטמומכלים . יש: לאצירת אשפהמתקן/ים  8.7 

 .ות המקומיתהרש ע"י: פינוי אשפה  

 

 משותף  רכוש .9

 : משותףה תיאור הרכוש 9.1 

 ם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.בא: םפי תת חניה משו מקומו  9.1.1   

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

 ה.לפי החלטת בחבר: לדירותים מודנים שאינם צסמח 9.1.3   

 ר. מ" 20קומות  9"ר. מעל מ 14-קומות 5-9 מ"ר. 10-קומות 4עד שטח: ב .יש: ( בקומת כניסהמבואה )לובי  9.1.4   

 יש. : מבואה )לובי( קומתית 9.1.5  

 מת )מקו נייןהב חרום משני צידי מדרגותחדרי + שני  8בבניין  30במגרש . 1(: )מספר בניין בכל  חדרי מדרגות    9.1.6

  .ומת קרקע(מרתף לק     

 ין.ל בניבכ  2: 32, 31 במגרשים ;אחת בכל בניין: 30,25במגרש )מספר(:  ין בכל בני  ליותמספר מע    9.1.7

 יש.לק התפוס על ידי מיתקנים על הגג: הח פחות: לגג משותף 9.1.8   

 המרתף. תומים המסחריים בקחור השטעב 30במגרש  ,יש :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.: ים משותףדודחדר  9.1.10   

 ל מיתקן אחר שתדרוש רשות מוסמכת וכ, תיורערכות סולאמכגון:  (משותפות ו/אויש מערכות טכניות )פרטיות : מיתקנים על הגג 9.1.11  

 וכן מערכות מנדפים למסחר. על פי כל הדין   

 .; ישון נגי שטח ללא  : יש.שי המגרבתחומחצר ושטח פתוח  9.1.12   

  נים כרכושמסומהם, דרי מערכות לרבות תקשורת וחדרים טכנייח :ים של הבית שהינם רכוש משותףוחלקים נוספ ניםמיתק 9.1.13   

 המכר. ף בתוכניותמשות   

 

 תף: שאין להוציאם מהרכוש המשו  (יםמיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 ט(., )מילו תי מדרגו /חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 לחניה משותפת. שהגי  9.2.3   

 לובי בקומת כניסה. 9.2.4  

 .תי לובי קומ 9.2.5  

 ג.על הג (םהמשותפי) םים השוני דרגות אל המיתקנגישה מחדר מ 9.2.6  

 ות.גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונ 9.2.7  

 .ים(תפ)משו  טכני/ים או מלובי קומתי לחדר/ים גישה מחדר מדרגות 9.2.8  

 .על הגג תפיםמשו  ל ידי מיתקניםע התפוס –ג חלק הג 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 .ומת המרתף בק חרייםעבור השטחים המס 30יש במגרש  .ק /מקלטמ"מ 9.2.11  

 משותף.יוגדרו ע"י החברה כרכוש ככל שת, חדרים טכניים וחלקים קומות חניון למעט חניות פרטיו: חלק אחר 9.2.12  

 

 

 ותף שת מבי  9.3 

 בבית  כר דירה בבית משותף אומוחוק המכר דירות(, ה –)להלן  1974 – דהתשל" וק המכר )דירות(,לח 6סעיף ם לבהתא )א(  

 המצוי  של התקנון מבטל או משנה הוראהנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית והתקתף ום כבית משועד להירשהמי    

 אותו עניין; ואלה העניינים: המכר פרטים על רט או לצרף לחוזהמפלכלול ביב נויים להלן, חימם היניהעני ניין מןהמתייחסת לע    

 וש המשותף;הוצאת חלק מהרכ (1)    

 משותף הצמוד לדירה;וש הברכ ו של החלקשיעור (2)   

 ים המחויבים בקשר אליו;בהוצאות הבית המשותף ובשירות שיעור ההשתתפות (3)   
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 ף;ותבית המשל הלטות בדבר ניהוחת הקבלסדרי  (4)   

 )א( לחוק המכר דירות;3ף ין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיכל עני (5)   

 יב האמור בחוזה המכר, כמי שהתחי קטן )א( יראוהו, על אף  ינים המנויים בסעיף הענין מיים על עניא מסר פרטמוכר של )ב(  

  המשותף. יתין יחולו על הביענ ותוגבי אהמצוי לשהוראות התקנון     

 נה כי ידוע לו כדלקמן:קולגרוע מכל יתר הוראות ההסכם, מצהיר הומבלי בנוסף        )ג( 

טור לשעת חירום, במיקום המסומן בתכניות או במיקום גנר ממוקם גג.או ב המרתף מת בקו תשת הרשויולפי דרי :גנרטור  9.3.1

 החברה ובהתאם לדרישות  שונים בבניינים, לפי קביעתים מש להפעלת מתקנשרטור י. הגנדרישת הרשויותאחר לפי       

  .המשותף נון הבית הוראה כאמור בתקקבוע החברה תהא רשאית להרשויות.          

 

 ברכוש המשותף הצמוד לדירה: ורו של החלקשיע 9.4

  .בהתאם לחוק המקרקעין ובכפוף לשינויים בהתאם לדרישת הרשויות

 

 ית:ול הבניהת החלטות בדבר לדרי קבס 9.5

 .ר בהסכם ובמיפרטאמו, ובכפוף ל1969 -מקרקעין התשכ"טע בחוק היהיה על פי הקבו 

 

 :תים המחויבים בקשר אליו רו ובשי  ףתבית המשו בהוצאות הפות שיעור ההשתת 9.6

 .במיפרטסכם וובכפוף לאמור בה ,בהתאם לחוק המקרקעין ובכפוף לשינויים בהתאם לדרישת הרשויות 

 : המוצאים מהרכוש המשותף קיםהחל     9.7

    המשותף:ם הבאים מוצאים מהרכוש טחי, השבהסכם המכרבלי לגרוע מהאמור בעניין מ

 של החברה.  בבית המשותף לפי קביעתה ליחידות מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו המגרש  םתחושבהחניה  מקומות/תעמדו .א

 החברה.  שלית המשותף לפי קביעתה שבב יחידותלמדו תף ויוצהמחסנים יוצאו מהרכוש המשו . ב

 לעיל(.  9.2.9מור בסעיף כא מרפסות וגגות )למעט החלק .ג

 כוש המשותף. הרמוצא מ (שיהיה ככל) חדר השנאים .ד

ו גגות ו/א מסתורי כביסה הבית המשותף ולרבות חניות, מחסנים, ליחידותכות הניתנים ע"פ דין להצמדה לאיזו ו/או ז  חכל שט .ה

בזק )אם  (, חדר יש ברת חשמל )אםח  משותפים ומתקנים משותפים על הגג(, מתקנידים לדירות )למעט חלקי גג צמות הממרפסו

ובמרתפים. החברה תהיה רשאית  ושטחים בקומותמכר, חללים כניות הו(, לרבות כמתואר בתישם )אם ים טכניייש( וחדר

 .הדיןת והוראבכפוף לוה הנ"ל לפי שיקול דעת למכור/להצמיד את החלקים

 ף.המשותספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית מסמכים נו ספח א'נ

  .הערות כלליות נספח ב'

 . יםכויזי טבלת      נספח ג'

 לקונה ולנציגות בעלי הדירות שיועברו מסמכים נוספים – 'ספח אנ 

 

 י נפרד של המפרט:בלתצורפו כחלק תוכניות אלו י 10.1  

 רה.ידהת( של ניו)חיצור ומידות כלליות חדמידות של כל הכוללת  1:50 -מ לא קטן מידה הקנתכנית הדירה ב 10.1.1   

 המשותף בקומה.ימון הרכוש כוללת סה 1:100 -ן ממידה לא קט ת הדירה בקנהצאתכנית הקומה בה נמ 10.1.2   

 .בקומה תף ימון הרכוש המשוהכוללת ס 1:100 -לא קטן מ ידהוסית בקנה מתכנית קומה טיפ 10.1.3   

 משותף ה הכוללת סימון הרכוש 1:100 -מ קטן מידה לא קנהרתף במפולשות; קומות מת יות קומת כניסה/ קומותכנ 10.1.4   

 . 1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  לו ניתן לצרף כניות אתטחים דירתיים מוצמדים; וש   

 . 1:100 -גג בקנה מידה לא קטן מ ומתתכנית ק 10.1.5   

משותפת  חצרן ימוסהכוללת  1:250יתר בניה בקנה מידה ה בלתלרשות המקומית לק גשהי שהומגרש כפנית הכת 10.1.6   

 וגינות צמודות.
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 ות על פילרבאם לכל דין בהתת ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכלכל המע ושימוש תחזוקה תירת הדירה יינתנו הוראובעת מס 10.2  

 ת בעניין:חוק המכר דירו   

 ורם.ימכל רכיבי הדירה על ג וקתלתחז שוטפות עולותפ ()א   

 יר, זוג אווימערכות מערכות בטיחות, מדירה לרבות ב השירות המותקנות עת של מערכותמונ ותחזוקה ללתתחזוקה כו )ב(   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

 אם נדרשות.יקורות שוטפות ותקופתיות, ן בדירות ואפיות )ג(   

 מספר טלפון ליצירת קשר.ק ופסת יצרן/שמותקנים בדירה, לרבות מוה ריות של ציוד ומערכותאח עודותטכני ותמפרט  ד()   

 

 של ור וחומרי הגימשל המערכות תכנית והוראות תחזוקה   ה בבנייןהראשונ ת הדירהרלרוכש דירה אשר לו נמס המוכר ימסור 10.3  

 עניין:בדירות כר המוק פי ח עלרבות לן ור בהתאם לכל דיהבניין שיש חובה למס  

 על גימורם. ייןנרכיבי הבכל עולות שוטפות לתחזוקת פ )א(   

 מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג בבניין לרבות ותקנות מהשירות הנעת של מערכות ת ותחזוקה מוללתחזוקה כו )ב(   

 באלה.וצא כות אלקטרו מכניות וכימעראוויר,    

 ות.רשאם נד פות ותקופתיות,שוטורות יון ביקאפת ווירתד )ג(   

 שר.יצירת קליצרן/ ספק ומספר טלפון לרבות שמות  ה,ל ציוד ומערכות המותקנים במבנת שודות אחריתעומפרט טכני ו )ד(  

 יה.מיליפקסומספר  מספר טלפון בותוהפיתוח לר רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות )ה(   

 ת בטיחות רכועקשורת, מות חשמלנסטלציה סניטרית, איות בלבד של ות המשותפערכ( למAS MADE)עדות  ותתכני )ו(   

 רים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור ים האמוכהמוכר יצרף למסמ פיתוח.יות במבנה ובכנומערכות אלקטרומ   

 .ויהם מינ( מיד עתמונהשה הדירות )הראשונ הזמנית או הקבועה של בעלי גותר אותם לנצילמסו   

 הרות כלליות ואזהערות   –ח ב' נספ

 ה ולדירה ות למבנ כללי ערות ה

  .התקפים למועד קבלת היתר הבניה שראלי,ילאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן ההמהמוצרים ו כל .1

 . 2010-( תש"ע3יתקן לאנטנת תק' )מס' מ .2

          אנטנות יתקניומ( מ"אק) משותפת לקליטה נותאנט מיתקני: 799 י"ת, ילשראי תקן לפי ,החובה שידורי לקליטת טנותלאנ יותקן מיתקן בבניין              

 (.א"אק) אינדיווידואלית לקליטה              

 שבכל טיחהמב אחר הסדר קיים אם החובה שידורי טתילקל לאנטנות מיתקן התקנת חברה מחובתת הלפטור א הוועדה המקומית רשאית .3

 .תשלום בלא הבוח ישידור לוטקל ניתן יהיה רהדי

רישות מהדאך לא פחות  ותרהן עוב סו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהןיכווכאמור  יותקנו בדירהש מערכות .4

 . קינהבת

ל( ים )ברזנרלות מין התחמצנוכ ,"עיניים" ,םיי מרקם, גוון, גידבדלון: הכגות טבעייתכנו תופעות קנים, תובכפוף לוחיפוי באבן טבעית, בריצוף  .5

 הכול בכפוף לדרישות התקינה ולכללי המקצוע .המוי חלודת בכתמים דוהמתבטא

פינות שיפולים לא יבוצע קיטום  ובחיפוי קירות ו/א. לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםם )פוגות( במידות מרווחי ובחיפוי ובריצוף יעש .6

 .ים()גרונג

ובמרווחי הגישה ת ידות הנדרשו(, עלולה לפגוע במ)לאחר קבלת החזקה קונהכלים סניטריים ע"י ההחלפת  - כלים סניטריים .7

 .  3חלק  1205ת"י למתקני תברואה( ובהוראות )ליים לכלים אלו כאמור בהל"ת המינימ

, אשר ימסרו )בכתב(, באריחים רזרבייםהחברה כל שימוש, שלא באישור  לעשות איןריות חבתקופת הבדק והא -אריחים רזרביים  .8

 למשמרת, לצורך תחזוקה. הלקונ

, לצורך מערכות , כבליםמל, בזקברת החשחהמגרש, לומי המבנה ו/או חטח/ים בתרש החברה להעמיד שידם תי באגש כודלמניעת ספק י .9

כות ובז ורך גישה, כןלצ ןרבות שימוש במתקני הבנייל כים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתוהבניין ו/או בניינים אחרים סמת המשמשו

 ם אלו.יין שטחבית בג דמיסי וע ו פטורים מתשלוםלגופים א בלים. כמו כן יהיוכ  עברע למהקרקת ש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועוהשימו

 או סגורות. יחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחותרסנים דירתיים חומרים הפולטים מחחל איסור חמור לאחסן ב .10

 ניין. הבי צנרת ואוורור, המשרתים כלל ת ומעברקורוות, ות מונמכיכול שיהיו תקר ם"י הדייריערכשו שי יימים(,שקכל )כ םמחסניב .11

א אך ל ים ליצור הפרעהלוועל ית כביסה, מקטינים החללזור תליאוויר באם יותקנו באויח' מיזוג ההחמים  םשל דוד המי מםמיקו

 רט.פות מן הקבוע במפח
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ת דירות או חלקם, למעט מיכל, מונה או וסעלי האת כל ב זית שנועדו לשמשמרכ רכת גזאו צנרת של מע יםמיתקנמובהר בזאת כי  .12

 .נינייהכללי או הב ף המשות שומהרכהניתנים לפירוק, יהוו חלק 

עומדת בדרישות הרעש שלהם שרמת ק ביחידות עיבוי נה, יעשה שימוש רקוהר ע"י מיזוג האווית רכונו מעפקו ויותקאם יסוב .13

 מפגעים.התקנות לרעשים ו

 מנתת על אקונה וזהדירה לרשות נות מעת העמדת הראשולפחות בשלוש השנים התכוף  המוגן, באופן ורר המרחביש לאו כיחשוב להדגיש  .14

 .עשוי המרחב המוגן ופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהםמאגרגטים )חצץ(, הב אלהימצשר עלול ז ראדון אסלק שרידי גל

בשטחים פרטיים, יעברו  ות כלל הדיירים במבנה ואשרת אחרות המשרתאו צנרת או מערכו ביקורת של מערכות אלו אית/יתכנו שוחות ביוב .15

גים )פריטים אלו לא בהכרח מוצ ויועצי הפרויקט פ"י החלטת מתכנניומיקומן יקבעו ע ות, מספרןומרפסות פרטי נים, מחסתחניו ,תוכגון גינ

 . מכר(בתוכניות ה

 יכים לכללרת, השיעוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקוו או המחסן או החניה, יתכןדירה, ה תרך לתקקירות ובסמו ברצפה, .16

 קים משותפים. מהווים חלו הבניין,

 לגרום לשקיעות בריצוף זה. ליםתלבת" עלואריחי "אבן משם בהמרוצפי עהלו דרכי נסיפיאברים וילים, מעבים כבדים על שביעה ברכנס .17

 יפגענה.תהרוכש לא זכויות ובכל מקרה  מם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויות.שינויים במספר מקומות החנייה ומיקותכנו י .18

 קעייםקר ניה תתלמרתפי חחמימני )גפ"מ(, ם בגז פסה לרכבים המונעיסורה הכניא .19

 טחים פרטיים או משותפים במרתף/ים.בש (,בגז פחמימני )גפ"מקן המופעל מת כל לאחסן ר להתקין ו/אוחמול איסור ח בנוסף  .20

[, תגברנה 11.12.2017 - 12ורה תכן מהדש]מפרט מחייב מחיר למ 1רט להוראות נספח ג'המפ סתירה בין הוראותבמקרה של  .21
 וראות הנספח, בכפוף לכל דין.ה
 

תגברנה -ין המפרט לעיל( לבאות"ו/או המכרז )להלן:"ההור הדיןת ואהור במקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/און, ככמו  .22
 ההוראות.
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 זיכויים   טבלת  –' גח נספ

 

 
 תוהערות מיוחד

או  05.12.2017  - 12למשתכן מהדורה והשיכון, מחיר  שרד הבינויט המחייב של מבמפר הנדרשים אך ורקנם אלו הייכויים ריכוז ז .1

11.12.2017 

 לעיל כוללים מע"מ.  המחירים הנקובים .2

 

 

 : מקרא

 יחידה.  -יח'

  ורך. מטר א -מ"א

 

 
 

 תכולה נושא
 כויערך כללי לזי

  ולל מע"מכ

 ארון מטבח
 י בגובהועצמו, משטח העבודה, חיפ  ארון המטבח

ה למים חמים סוללס"מ לכל אורך המשטח,  60
 הט זל כמוגדר במפרומטבח, הכ וקרים וכיור

 מ"א₪  1,000

 ת למיםסוללו
 ה: כיור, אמבטיה, ומקלחתסוללות למים בחדרי רחצ

 על הדירה(קיים בפו)לפי ה
 ₪ ליחידה  200

 ₪ ליחידה 75 --- טלפון דתנקו

 בית תקע
גן מים ולא )לא מו ףית תקע רגיל במעגל משותב

 ח(.מעגל נפרד / כ
 ₪ ליחידה 125

 דלת כניסה
 רותילמרפסת ש

 נף הדלת בלבד.ן כזיכוי בגי
 קוף בפתח.בצע משחובה ל

 ₪ ליחידה 750
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