
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 למשתכן מחיר            

 .222212122– 21משהב"ש מהדורה     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  בע"מרייסדור יזמות 

 
 

  10.10.2120 תאריך עדכון:
 

 רמת שלמה ירושלים שם האתר:

  
 ___ מס' חדרים:דגם ו

  
 ___ קומה:

  
 ___ דירה מס':

  
 ___ :בניין מס'

  

 רמת שלמה ירושלים שם האתר:

  
 ___ ם:דריח 'סמדגם ו

  
 ___ קומה:

  
 ___ דירה מס':

  
 ___ בניין מס':

  
 52 מגרש מס':

  

 



 בהיתר בניה מותנה
 שויות התכנוןרק ע"י ר ייםנויף לשוכפומפרט נערך לפני קבלת היתר 

 

                                          
 ', גב' חים א',נספ

 93  ךתומ 1 'עמ 22222021212 תאריך: / 12 מגרש / 21ורה ש מהדמשהב" –ר למשתכן מכמפרט /  מ"עב ותזמייסדור יר / לאיכות הבניה מסד

 

 

 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהוי פרק א.
 

 .(1.1-1.1ש )כתובת המבנה ומיקום המגר : 1סעיף 
 .(1.1-1.1) כשקונה רוזכות שהוהבעל הקרקע   :2סעיף 
 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף 
 אור הדירה.ית  :4סעיף 
 חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף 
 (.6.1-6.6ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף 
 ג(.-)א סטיות קבילות  :7סעיף 
 ל מתכנן הבנייה.כיראד טיפר  :8 סעיף
 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 
 .(1.1-1.11חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף 
 .אביזריםאור הדירה, חומרי הגמר וית  :3סעיף 

 גובה הדירה.          :1.1 ףיעס
 הצמודים לה. ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 1)טבלה  :1.1סעיף 
 (.1.1.1-1.1.1ארונות מטבח ורחצה ) :1.1סעיף 
 מתקן לתליית כביסה. :1.3סעיף 
 ות ותריסים.רשימת דלתות, חלונ ,(1)טבלה  :1.3סעיף 
 (.1.6.1-1.6.3ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ים(זרב ,יםואה )כלמתקני תבר ,(3)טבלה  :1.6סעיף 
 .(1.6.1-1.6.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(3)טבלה  :1.6סעיף 

 (.3.1-3.3מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 
 .(3.1-3.1סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )  :5 סעיף
 .פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

 .(6.1.1-6.1.6יה )נח :6.1סעיף 
 (.6.1.1-6.1.3פיתוח המגרש ) :6.1סעיף 

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 (.6.1.1-.6.1.1מערכות גז ) :6.1סעיף 
 (.6.1.1-6.1.3סידורים לכיבוי אש ) :6.1סעיף 
 חניה.  תפיץ במרולאוורור מא :6.1סעיף 
 וג אויר מרכזית.מערכת מז :6.3סעיף 
 דיירים.וש המילש יםר בחדר/: מערכת מיזוג אוי6.3סעיף 
 דואר. תיבות :6.6סעיף 
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות. :6.6סעיף 

 (.3.1-3.6חיבור המבנה למערכות תשתית )  :8סעיף 
 .רכוש משותף  :9סעיף 

 (.1.1.1-1.1.11אור הרכוש המשותף )ית :1.1סעיף 
 (1.1.1-1.1.11ים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )חלק  :1.1סעיף 

 בית משותף )רישום ופרטים(. :1.1ף סעי
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה. :1.3סעיף 
 הבית.  החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 1.3סעיף 
 רותים המחייבים בקשר אליו.ישיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובש :1.6סעיף 

 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף. :1.6ף סעי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 םיחפסנ
 

 מכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.סמ א' פחנס
 .הערות כלליות נספח ב'

 זיכויים. תנספח ג'   טבל
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 __ :מס' חדרים/ מדגםדירה  רמת שלמה ירושלים שם האתר:

 __ ה מס':דיר  

 __ קומה:  

 __ :מחסן מס'  

 __ ':מס חניה  

 __ מס': בניין  

 12 מס': מגרש  
 
 
 
 
 

 ר"מכט "מפר

 7914 – דלפי חוק המכר )דירות(, התשל"

 8075-ה, ותיקון התשע"8002  –)תיקון התשס"ח 

 ים שונים(יבעניין חיובים וזיכו

 רות הנכונים למבנה ולדירה(התאמות והבה כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "/תכר"המולהלן )   מות בע"מ                     ור יזיסדיר:  ןבי לחוזהנספח 

                                            ת.ז       לבין: 

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

 

       מתאריך:

 

 

 פרטי זיהוי    א.
  

   המקומית בהמשך2יקבע ע"י הרשות  :ומס' בית רחוב  ירושלים: ישוב 22   

 ;22212לפי תכנית מפורטת מס'  12 :יםמגרש 2302 :מס' חלקה 920202 גוש מס': 222 

 .22212החלה במקום:  תכניתה 221 

 

 רשות מקרקעי ישראל )ר2מ2י(2 בעל הקרקע: 12  

 2חכירה הזכות שהקונה רוכש בדירה:

 2מקרקעי ישראל רשות שם המחכיר:  122

  2122221221: תחילת תקופת החכירה  שנים 31 רה:החכי תקופת  121

 

 ("הדירה"לן )לה קומה:ו' מסדירה  92
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 .01,00,05,01 בניינים מס':. 52 :מגרש מס'בות להלן תיאור הדיר 42

 

 : 5F-GANדגםמ 5דירה מס'  , 5G-GANדגםמ 0דירה מס'  - (גןחדרים ) 2  – 01,00,05,01 :מס' בבניינים

וזדור, , פרהמשמש גם כחדר שינה( ממ"ד, – רתי )להלןוגן דימרחב מ, שינהרי חד 1חדר שינה הורים,  ,אוכל נתפי, מטבח, ניסה, חדר דיורכ

רחבה , מרפסת שירות ,םידייפינת נטילת )בית שימוש נפרד(, תים שירו)מקלחת(, הורים חדר רחצה  ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה

 2דיור(מחדר )יציאה  /חצרמרוצפת

 

 :5DU2מדגם  1מס'  הירד – (סקלופד - גןחדרים ) 2 – 01,00,05,01 :מס' בבניינים

חצר /מרוצפת , רחבהמדרגות פנימיגרם פינת נטילת ידיים,  שרותי אורחים, פרוזדור, ,כלאו פינת, מטבח, כניסה, חדר דיור :הכניסמפלס 

 2יור()יציאה מחדר ד

 יכלל חדר רחצה ,זדורפרו ,ה(שינהמשמש גם כחדר  ממ"ד, –מרחב מוגן דירתי )להלן חדרי שינה,  1חדר שינה הורים,  מפלס עליון:

 2רותמרפסת שי)מקלחת(, הורים ה רחצ חדר ,(אמבטיה)

 

 :G4ם מדג 4מס'  הדיר –חדרים  4 – 01,00,05,01 :מס' בבניינים

וזדור, , פרהמשמש גם כחדר שינה( ממ"ד, – מרחב מוגן דירתי )להלןשינה,  חדר ,חדר שינה הורים ,אוכל נתפי, מטבח, ניסה, חדר דיורכ

פסת מר ,דיור(מחדר )יציאה מרפסת שמש , מרפסת שירות ,םידייטילת ת נפינ)מקלחת(, ים הורחדר רחצה  ,(אמבטיה) יללכ צהרח חדר

 2(יציאה מחדר שינה הוריםשמש )

 

 01, דירה מס' **6Fמדגם  01, דירה מס' *6Fמדגם  7מס' , דירה  6Fדגםמ 2דירה מס'  –חדרים  6 – 01,00,05,01 :מס' בבניינים

 :***6Fמדגם 

וזדור, , פרדר שינה(המשמש גם כח "ד,ממ – מרחב מוגן דירתי )להלןשינה,  יחדר 9ים, חדר שינה הור, מטבח, ופינת אוכל ניסה, חדר דיורכ

מרפסת שמש , מרפסת שירות ,םידייפינת נטילת  )מקלחת(, נוסףחדר רחצה  )מקלחת(,הורים חדר רחצה  ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה

 2(דיור דרמח )יציאה

 

 : **4Gדגםמ 05מס'  דירה , 4G1דגםמ 9דירה מס'  , *4Gדגםמ 6 ס'מ דירה–חדרים  4 – 01,00,05,01 :ס'מ יניםבבני

וזדור, , פרהמשמש גם כחדר שינה( ממ"ד, – מרחב מוגן דירתי )להלןשינה,  חדרחדר שינה הורים,  ,אוכל נתפי, מטבח, ניסה, חדר דיורכ

 2(דיורמחדר יציאה )מרפסת שמש , רותמרפסת שי ,םידייפינת נטילת )מקלחת(, ם הוריה חדר רחצ ,(יהאמבט) כללי חדר רחצה

 

 :*4Hמדגם  04, דירה מס'  4Hדגםמ 8דירה מס'  –ם חדרי 4 – 01,00,05,01 :מס' בבניינים

וזדור, , פרשינה(כחדר  המשמש גם "ד,ממ – מרחב מוגן דירתי )להלןשינה,  חדרחדר שינה הורים, , מטבח, ופינת אוכל , חדר דיורסהניכ

 2דיור(מחדר )יציאה ת שמש פסמר, מרפסת שירות ,םידייפינת נטילת (, )מקלחתהורים חדר רחצה  ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה

 

 : 4H1דגםמ 00דירה מס'  –חדרים  4 – 01,00,05,01 :בבניינים מס'

וזדור, , פרינה(המשמש גם כחדר ש ממ"ד, – דירתי )להלןמוגן מרחב , נהשי חדרחדר שינה הורים, , מטבח, ופינת אוכל ניסה, חדר דיורכ

מרפסת , דיור(מחדר )יציאה מרפסת שמש , מרפסת שירות ,םידייפינת נטילת )מקלחת(, הורים חדר רחצה  ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה

 2(שינהמחדר )יציאה שמש 

 

 : 5PH6דגםמ 06מס'  רהדי , 5PH5דגםמ 02דירה מס'  –ם חדרי 2 – 01,00,05,01 :בבניינים מס'

וזדור, , פרהמשמש גם כחדר שינה( ממ"ד, – מרחב מוגן דירתי )להלןשינה,  יחדר 1חדר שינה הורים,  ,פינת אוכל, מטבח, ניסה, חדר דיורכ

 דרמח)יציאה ש מת שמרפס, מרפסת שירות ,םידייפינת נטילת )מקלחת(, הורים חדר רחצה  ,(אמבטיה) כללי צהרח חדר שרותי אורחים,

 2דיור(
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   השטח הדיר .2

 :כללים אלה המחושב לפי 2_ מ"ר_____ :הואדירה שטח ה

 של הדירה2 החוץרות יקל יים של פניהם החיצונרים עהעוב וויםקהצולע הנוצר על ידי א בתוך המהשטח הכלו )א( 

  –לעניין זה 

 ףטח משותלבין ש נהבי סת השמש,ירה לבין מרפדהבין  בותלר מה שמחוצה לה, ןביה לרהדי ריד ביןקיר המפ –" ץחו קיר" (2)

 דירה או תוכנית אחרת2ה לבין או בינה בקומ

 וץ;הח קיר לו שבמרכזע האמור ור קו המצולאחרת יעב הרבין הדירה לבין די חוץ מפרידכאשר קיר 

 החיפוי2 תאיכללו  רהקיפני ן חיפוי אב עםיר ר; בקגימו לאב פני הקיר –" ץשל קיר חופניו החיצוניים " (1)

 סים בדירה2לי כל המפסכום שטחכל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה לגבי ח ויפורט השטשב פלסית יחובדירה רב מ (ב)

 ; קייםופעים והאופחים המששטהמי ההיטל האופקי של כל ד לפבלב תחא עםב פחושך מדרגות בדירה ימהל של כל שטחו (ג)

 2תהמדרגוך מהלס  שממנו עולה למפף ליצור חהשט

 23.2 –, התש"ל ו ואגרות()בקשה להיתר, תנאיבתקנות התכנון והבניה נדרש ל ואםתם שגובהם רק השטחי לוהשטח ייכלבחישוב  (ד)

  ר(2להית התכנון והבניה )בקשה תקנות –ן )להל

  2ירהכלול בשטח הד נואישו ,ק ב'בחל 324 : ראה סעיףדירהף הצמוד לשיעורו של החלק ברכוש המשות (ה)

 

 :ירה באופן בלעדיהדאת  ו המשמשיםם לדירה אפים המוצמדיוט שטחים נוסריפ 02

שמש בשטח /ותתמרפס 022
(0)

)לא  קרהתי מוד ה למשטח מלאהכוונ ]קירוי /ותורההשמש מק /ותתמרפס /ןמתוכה ______ מ"ר2 :

 2______ מ"ר: טחבש, בלבד[אחת מעל  קומהפרגולה( הנמצא 

 (;דתהמוצמ ון מקום החניהם סימניה עי החשטח ף תכנית)יש לצר ____2__: מס' ,מקורהא /להורמק יהחנ 021

בשטחדירתי מחסן  029
(5)

 ן המוצמד(;המחס מיקוםימון ת המחסנים עם ס)יש לצרף תכני _ מ"ר2_____ :

שטחי בתירד תףמר 024
(1)

 אין2 :

 2אין: בשטחגג מוצמד לדירה  022

חשטב תדמוצמחצר : רחצבדירות  020
(4)

 '(;חררחבה/ות מרוצפות ואילים ובות שבלר מדתוצחצר המכנית ה)ראה ת ר_____ מ"_: 

  (2חטשו)מהות  יש לפרטםן בלעדי ופמשמשים את הדירה בא נוספים המוצמדים או ,/חלקים/אזוריםאם יש שטחים .02

 דירה(2רצפת ה לסממפנמוך ר יהיה מפלס רצפת המסתו2 )יתכן ומסומן בתוכנית המכרכל שכ :יסהר כבתוסמ

  

 ם:השטחי הערות לחישובי

 על ידי הקווים המצולע הנוצרוא בתוך מרפסת הוא שטח הרצפה הכל שטחה של ה;ת לדירימרפסת חיצונ –" משמרפסת ש" 22

הדירה  של קירותצוניים פניהם החיהבנויים של המרפסת ועל או המעקים וץ חה ותיריים של קהם החיצונים על פנירהעוב

 פסת2רבמים גובלה

הרקיע  לשמש ו/או לאור שיפתהידת חמ אשר לקה, מות או בחרה בשלאו מקוו/ ופהחש ,נהווהכ "שמשמרפסת "בהר כי ומ

שיש בה כדי  להוהן מחוצה  רקעקה םותחב הןייה פיזית כלשהי נבובכפוף ל חסית לשושנת הרוחותימיקומה בבניין כפוף ל

 2פת המרפסת לשמשישחפיע על להש

 

נו לבין חלק של דירה יב המחסן מפרידשר קיר ות; כאח הקירשט ספתתון במחסבין קירות ה אוכלהשטח ה, הוא ןחסל מחו שטש 12

 לואו2הקיר במ שטח לליכי ן גובל בשטח משותףסר קיר המחהקיר; כאשהרוחב של  רק השטח שמתחת למחצית אחרת ייכלל

 

 ס"מ;  12  ביעוהחוץ במתחת לקירות  יאורטח תית שטספובתתף מרל הץ שהחו ירותהכלוא בין קהוא השטח , שטחו של מרתף 92

יר כאשר ק חב של הקיר;ות למחצית הרהשטח שמתחייכלל רק ק של דירה אחרת לבין חל נוריד ביכאשר קיר המרתף מפ

 יר במלואו2הק חשטל כלייובל בשטח משותף ף גהמרת

 

רט במפע המופי חצרבין שטח ה 2%ד של ע שיעורב יהיסטתותר היקפה; כים בקירות התומאת שטח ה ,כולל חצרשטחה של  42

 טח למעשה2בין השהמכר ל
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 ת:קבילו ותסטי 2.

 ט זה:אותן כסטייה ממפר וא יראסטיות קבילות ול המפורטות להלן הןהסטיות 

ולה ייה גדטס ותרחצר תטחה של ש ; ואולם לענייןמעשהשטח לבין הו 0-ו 2שטח כמפורט בסעיפים ין ב 1%ד ע סטייה בשיעור של )א(  

 לעיל2 4ה ערוה 020 כמפורט בסעיף תריו

ו על נאי שלא יעלתיאור זה ובתאמה מתאי ה אוחשבו כסטייה ו/ות למעשה לא יייות המכר ובין המידכניות במידות המצוינות בתוטס

 לעיל2 0-ו ,2סעיפים חרים )למעט שטח חצר(, המפורטים בם איטחוש רהמשטח הדי 1%

 אותן כסטייה ממפרט זהו הן סטיות קבילות ולא ירא למעשהרים האבזמידות ו זרים במפרטבהא ותמיד בין 2% עדשל ר יעובש טייהס ב()

  2(רבות, ארונותת שרבקבועו תריסים, דלתות,חלונות, , חיםיארי: )אביזרים קר

     

 דריכלים2לוי א אלגי "(:האדריכל)"להלן " תרך הבקשה להיעורשם  12

 2ליםושיר 99יפו  :תכתוב 02-6221893 פקס: 02-6221625 :טלפון 

 office@leviarch.co.il :לא"דו 
 
 

 רון משולמי מהנדסים בע"מ2   "(:דסהמהנ)להלן " האחראי לתכנון השלד םש 32

 , תל אביב212הרכבת   :ובתתכ 22992003431 :פקס 29-2003431 :ןטלפו 

 Office@ron-eng.co.il   :דוא"ל 
 

 

 

 יהה ואביזרודצי, הדירההמבנה,  תיאור הבניין, ב.

 

הבניין או  חזית בתנאי שלא ישנו את יין,בבנ וחלקים אחרים חרותשל דירות א תימיים בחלוקה פנייס שינוכנלהאי ר רשהמוכ    *

 2תףש המשושטחים ברכו

   2יההבנ מועד קבלת היתרל , התקפיםיהתקן הישראל היו לפי דרישותת ילאכווהמים צרכל המו *

 

 הבנייןתיאור  .0

 

" ו"בניין 21יין "בנ ,"22"בניין , "22ין והידועים בשם "בני (פתעם כניסה משותזוגות  1תיים )רב משפח "גבוהיםרים "גובניני מ 4 222

 י החלטת החברה2ו בשלבים לפ"2 הבניינים יבנו במקביל א212 המגרש ידוע בשם "מגרש מעל קומת מרתף ", הנמצאים29

 

 מפורט להלן:מס' הדירות בכל בניין כ 221

  למגורים; רותיד 91 :11005 בניין ;םלמגוריות דיר 91 :01010 ןייבנ

דירות ,בבניין
)*(

 ;ים בלבדה למגור, הכוונ

 

)*(
 וא סק,על ,ריםעדו למגודרים שנומערכת חר או דח -ה"יר"דנאמר, "הגדרות"  2 סעיף 23.4 - ד( התשל"דירות)לפי חוק מכר  

 ך אחר.לכל צור
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 ומהשל כל קוייעודה  הקומות בבניין פירוט – 0טבלה מס'  229

 
 :01,00נים בניי

 

 יאורת י אוכינו

 קומה

על /מקומות מתחת

 כניסהמת הוקלמפלס 

 ייןלבנ ובעתקה
)ד(

 

ות מספר דיר

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 --- -2 תףקומת מר

ות, מיסע, ים(לאופני דותמע)לרבות  ניותח

מדרגות,  מעליות, חדרי מבואות,מעברים, 

חדר  אבות,מש רדוח מים ימאגר מחסנים,

ות ת טכניוכערים ומקנמת ,פיריםשמל, ח

 ות2והרשוי ת המתכנניםדריש לפי

ניינים לב גם פתקומה זו משות

21,292 

 מגוריםקומות 

  (תקובעסה ההכני )קומת

2 

 קע()קר

0 

 (בנייןבכל  9)

 -יניסה )לוב, מבואת כ(חצר) וריםגמ

 מעליות,פרוזדורים,  (םהבנייני 1-משותף ל

ות טכני כותמערום , מתקנימדרגות חדרי

 ות2שויוהר ת המתכנניםלפי דריש

ת בכל חא) סיותמפל דורות די 1

 (2קומה זוכניסה מ בניין2

 2 וריםגמ מתוק
*4 

 (ןייבנבכל  1)

 ית,מבואה קומתם, מגורי :בנייןבכל 

ערכות ם ומתקניות, ממדרג חדר ת,מעלי

 תכננים והרשויות2כניות לפי דרישת המט

 –ו הד תדירו 1של מפלס עליון וכן *

  2ן(ל בנייאחת בכ) יותמפלס

 1-4 מגוריםת ומקו

0 

ובכל  ןבנייכל ב 9)

 (קומה

 ית,קומתואה בממגורים,  :ןבנייבכל 

 ים ומערכותנקמת גות,דרמ חדר מעלית,

 יות2רשוכננים והרישת המתי דטכניות לפ

--- 

 ונהם עלימגוריקומת 

 )פנטהאוז(
2 

4 

 (בנייןבכל  1)

 ית,מתקו המבוא, ריםמגו :בנייןבכל 

מערכות ים ות, מתקנרגומד חדר ת,לימע

 ננים והרשויות2מתכשת הדרי ות לפיטכני

---  

 גג עליון

 שי()רא
--- --- 

 םקנימת מדרגות,ר חד :בנייןבכל 

י לפ פרטיות(,שותפות/ טכניות )מכות ומער

 שויות2והר מתכנניםדרישת ה

 הבניינים 1-גג משותף ל

 סך הכל קומות

 ןבכל בניי למגורים 
0 --- --- --- 

 קומות סך הכל

  ןייבנ לכב 
 י(2ראש)ה וןכלל הגג העלילא נבמניין הקומות  .

 
 
 :05,01ינים ניב
 

 כינוי או תיאור

 קומה

/מעל קומות מתחת

 הכניסקומת ה למפלס

 ןניילב הקובעת
)ד(

 

ירות מספר ד

 קומהב
 הערות סוג השימוש

 --- -2 קומת מרתף

ות, סעמי ,לאופניים( עמדותלרבות ) ניותח

מדרגות,  , חדרימעליות ,אותמבום, מעברי

חדר משאבות, וחדר מים  ימאגר ,יםסנמח

ת טכניות וכערמים ומתקנ ם,ריפיחשמל, 

 ויות2והרש שת המתכנניםלפי דרי

ים יינלבנגם  ותפתקומה זו מש

22,222 

 מגוריםות קומ

 (קובעתיסה הת הכנומ)ק

2 

 )קרקע(

0 

 (ייןנבבכל  9)

 -)לוביכניסה ואת , מב(רצח) מגורים

 ליות,עמ פרוזדורים, (הבניינים 1-ל משותף

ות טכניות מדרגות, מתקנים ומערכ חדרי

 מתכננים והרשויות2לפי דרישת ה

אחת בכל ) יותדירות דו מפלס 1

 זו(2יסה מקומה נכ בניין2

 2 ריםמגו תמוק
*4 

 (בניין בכל 1)

 ת,יקומת מבואהים, ורמג :בנייןבכל 

רכות ם ומעמתקניגות, דרמ חדר מעלית,

 2ותהמתכננים והרשוירישת לפי דטכניות 

 – דירות הדו 1מפלס עליון של וכן *

  2אחת בכל בניין() מפלסיות

 1-4 יםמגורת וקומ

0 

ובכל  ייןנבל בכ 9)

 (קומה

 ת,מתיקואה מבוים, ורמג :בנייןל בכ

כות מערים ונקמת ת,מדרגו רחד מעלית,

 רשויות2והישת המתכננים לפי דריות טכנ

--- 

 נהמגורים עליו קומת

 האוז(נט)פ
2 

4 

 (ןיינבבכל  1)

 תית,מבואה קוממגורים,  :בניין בכל

מדרגות, מתקנים ומערכות  חדר מעלית,

 מתכננים והרשויות2ת הכניות לפי דרישט

---  
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 כינוי או תיאור

 קומה

/מעל קומות מתחת

 הכניסקומת ה למפלס

 ןניילב הקובעת
)ד(

 

ירות מספר ד

 קומהב
 הערות סוג השימוש

 יוןגג על

 ()ראשי
--- --- 

 םקנימתרגות, חדר מד :בנייןבכל 

לפי  (,ותפות/ פרטיותות )משערכות טכנימו

 ים והרשויות2כננישת המתדר

 הבניינים 1-ל שותףגג מ

 ותהכל קומ ךס

 בכל בניין למגורים 
0 --- --- --- 

 סך הכל קומות

 יןבכל בני בבניין 
 )הראשי(2 וןג העלית לא נכלל הגומובמניין הק .

 

  :והבהרות הערות

  2הבניה יטבלה בהתאם להיתרב וייםיתכנו שיני (א)

  בניהן והונהתככהגדרתה בתקנות ן ]הקובעת לבניי היא הכניסה תוזו מהכניסן אייילציש  לבניין, תאח כניסהמ ריותה שיש קרמב )ב(

 [2 ה להיתר(קש)ב  

 

 ;בכל בניין 2 :ןבכל בנייראשי( ) ףמשות גותדרמ יחדרמספר  224

  2העליוןועד לגג  -2מרתף  מפלס קומתממקורה  ן כל חדר מדרגות:יואפ

   ן2יא :חדרי מדרגות נוספים 

 

  חדר עם  א ו/אוללת וחשמלי ינהיותה 14212מס' ת ישראלי למעליוה ןות התקישלדר אמנהתת המעליותיש;  :בנייןכל ב ותלימע 222

 2 מכונות 

 2ת אחתלימע :בנייןכל ב תיוהמעלמספר  

  2תחנות . :בכל בנין תמעלילת תחנור המספ      

 2עליתמ נוסעים בכל 0בניין ל בכ :מעליתלם נוסעיפר סמ

 

 

בתש קודפי ןמנגנו
)*(

 2 (וראות כל דיןאם לה, בהתבכל בניין )באחת בלבד 2יש :

התא ולכל  ועד לתקרתרי תותקן מראה מגובה המעקה יר באחוקהיים2 על וחות אנכבל קירות התא יצופו פלב"ם :תא לכ גימור

ר או בתנו צבוע סופי בצבעבועה צ יהתקרת התא תה לפחות2מ"מ  .1ניט או שיש בעובי של רגהתא תצופה בב התא2 ריצפת רוח

  יפה2רה או עקן בה תאורה ישיותותק מונמכת תכוסה ע"י תקרה

 אסף לשני הכיוונים(2 ת הקרקע ממלא )בקומ אסף מטהה מיהי פיקוד המעלית/יות:

 / ש'2מ' 222מהירות  – קומות 9-24 הקומות: למספרהתאם ב נקבעת מעליתות המהיר

 

 2ןאי מר:שו דתעמ 220

)*(
סעיף לאם בהת ליהוו/או חב' הנ בנייןרי הדיי נציגות לתו תקבע ע"ינון פיקוד שבת, שהפעעלת מנגמעלית בבהכוונה  מובהר כי –ת" בשמעלית "  

 23032-שכ"טהמקרקעין ת ז' בחוק  23

 

 :ין(י)בכל בנ רמדות גיין ועבוחומרי הבנ .1

 2השלד סמהנדתכנון לפי  ,ןו/או בטו ילהגר /אוו שתמתוע :השיטת הבני; השלד מהנדסות לפי תכני ין:הבני שלד 122

  ;השלד מהנדס לפי חישובי :עובי 2םטרומייים/ועשמת טיםמנו/או בטון מזוין מאל ןבטון מזוי :חומר :עת קרקת קומרצפה ותקר 121

    22 חלק 2224' מס לפי תקן ישראלי :יוסטדוד אקיב 2242 מס' לאן ישרלפי תק :תרמידוד יב

 תקן  פיל :בידוד תרמי; השלד נדסלפי חישובי מה עובי: 2מתועשו/או בטון  ןמזוי בטון :מרוח :תיה קומתקררצפה ות 129

  22חלק  2224' מס אליישרלפי תקן  טי:. בידוד אקוסיועץת הלפי החלט :טהבשי 22422מס'  ישראלי 

  .קהיעת החלהישראלי למנהתקן ישות לדרנגד החלקה בהתאם  יהיהגורים צוף בניין המיר

  ד2השל סלפי חישובי מהנד עובי:השלד2  מהנדס תכנוןלפי  מתועשים מבטון,או אלמנטים  בטון מזוין, :חומר ין:יהבנ גגות 124

  22422מס'  יאלשרי תקן לפי :ד תרמיודבי 2םרלובנטייתקנים הה שותודרי ת היועץלפי הנחיום: ז ואיטועי ניקופושי
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 באם מכלול 2לדהש מהנדס והנחיות ליהאדריכ התכנון לפי נלית(ובנצי)קונ ילהגרלוב שיב למחצה, /מתועשתשתועמת ץ:חוות קיר 122

    2ונגאיטאו תאי או בלוק  ,סבגבלוקי גבס, לוחות רות, דיפונה לובצד הוץ הח קירשל ת בדופן פנימי ,מחצהעש ל/מתומתועש

 2 2242' ישראלי מס תקן לפי :ירמבידוד תהמהנדס2 תכנון  יפ: לעובי ת2נטירלבתקינה הבעמידה ל וףבכפ לוהכ

 קנים הישראלי.ירוק" של מכון הת בעלי "תו תקןת פנים יהיו ות וקירוצבעי תקר

 ץ:חו רותקי ורגימ 120

 2היבהיתר הבנ איםל לפי התנכהמיקה2 קרת ח דוגמוי קשיאו חיפ/וית, מלאכותן אבו/או  תעיבטאבן  :עיקרי /ציפוי,חיפוי 12022

  ים;יים אחרעם חיפו בלמשו שכבות( 1טיח ) :טיח חוץ 12021

 2מיתמקות הרשוה הציפויים בתאום עםוקת וחל , גווןלשנות סוג יהיה רשאיהאדריכל  :חיפוי אחר 12029

השלד  מהנדס תנחיוהי שולב, לפמ או/ו נגואו איטו/י תאלוק או בו/י בטון לוקב אוו/ ויןמז בטון :ומרהדירות: חין קירות הפרדה ב .12

 2 2חלק 2224על פי ת"י קוסטי הנדרש ר הבידוד האאת שיעו ה יעניקורמק לובכ ,טיוסהאק ץוהיוע

 2כנון האדריכללפי תס, גובה המהנד נוןתכ או משולב לפיבלוק ו/ן ו/או טוב :ובהוג מרמרפסות )ככל שיש(: חו קיר הפרדה בין

 :מדרגות /ירחד 121

רגות טי לחדרי המדהבידוד האקוס ;הנדסבי המחישולפי  :ביעו ב2ו משולמזוין או בנוי און בט ומר:מעטפת: חת רויק 12122

 ין2הוראות כל דוהמעלית יבוצע על פי 

מטעם מכון  ק"רוי קןת בעל "תורילי )בע אק+ טיח וצריצוף ת הוגמם )פנלים( כדשיפוליחיפוי ב :חומרם: ינפ גימור קירות 12121

 לתקרה2לי( עד שראהי ניםקהת

 י(2 הישראל תקניםמכון ה ירוק" מטעם "תו תקןל בע) נטטיסי ידוסטיח  ה: חומר:גימור תקר

 ,בנטייםהרלים לדרישות התקנ בהתאםלבן  צמנטאצו טר און ורצלנסורה או גרניט פ המדרגות יהיו מאבןת: מדרגו 12129

 ד החלקה2סים כנגם מחוספסטים( ופסיפודם )ית ומשטחי הבניגודרהמ ךרואלים תואמים לשיפו ובעלות

 יבוצע על פי כל דין2 תת והמעלית/יוהמדרגו וסטי לחדר/ידוד האקביה י:קוסטא דדובי 12124

 22412י , בהתאם לת"(דאחז יבות מ)לר שולבו מ/או מתכת ו/או בנוי :דחז י/ מאמעקה 12122

   ות2גדרהמ חדרמצעות אב :גגעליה ל 12120

 :תיתקומ( ימבואה )לוב 123

או קרמיקה או גרניט )שיש(  ת אבן נסורה בחיפוי קשיח, דוגמ יהיהנים ת פורר קימוגי חומר: קומתית:מבואה  יםפנת קירו גימור

 מכון התקניםעם מטן ירוק" ל "תו תקעב) וצע טיח וצבעביח יהקש חיפוימעל ה ,תופחל לגובה משקופי הדלתותפורצלן, עד 

 עד לתקרה2 (ראליישה

ה מונמכת לא במקרה של תקר2 לי(הישרא יםנקהת ןמכו עםמטירוק"  בעל "תו תקן)טטי ינס סיד+ טיח  חומר:ה: רקתגימור 

 2 רניט פורצלןרה או גאבן נסו: ריצוףיבוצע טיח מעל תקרה זו2 

 :יתאשר ניסהובי( כ)ל ואהבמ 1222 

לת לגובה משקוף ד ת עדלפחוו, ניט פורצלןגר או השיש( או קרמיק) רהסונ בןוגמת אשיח, כדי קפוחי :חומר :פנים ותקירימור ג

 2הישראלי( וק" מטעם מכון התקניםתקן יר בעל "תו)ילי וצבע אקר יבוצע טיחוי הקשיח החיפמעל 2 היסהכנ

 רטיבית2ה דקואו תקר התקרת משנ ו/או קן ירוק"(,ל תו תי )"בענטטסי דסי + חיט: חומר :תקרהגימור 

ם בתקן מדיהעוו מ"ר, 2204-מ חתפי ודד לאטח האריח הברצלן2 שרניט פוחים מסוג גאריאו  אבן נסורה )שיש(: חומר :ריצוף

 2 החלקהלמניעת  11.3הישראלי 

י צבוע ען טבבטו מר:וח תקרה:ר מויגינטטי2 ין סבמלבצבוע ב, או משולו/ ו/או טיחי בטון טבעת חניה: קירו גימור חניה מקורה: 1222      

בן משתלבת, ו או/אעת, ופמשא במסעה לק מוחל בטוןומות2 הק פעת ביןבמסעה משו ןטוב ת חניה:פגימור רצ 2יטטינס במלבין

 ו/או אבן משתלבת2 העץ התנוער ושילוט לפי הנחיות יופוחניות, מס כולל סימון

 ידיסולוגמת פינטטי דן סבימלע + צבטיח  :קרהות אחרים: קירותים וירים טכנים, לחדנסחם למדוריוזפר

  :ם לשימוש משותףרידח  1221   

 מה2 דו( וכיהיויים )ככל שחדר/ים טכנ

  - ייםם טכנריבחד :הגימור תקר 2('כוונות חשמל, מים ורא ומחות,)למעט גיסיד, לת פודוגמטטי סינ צבעב ועבצח טי :קירותר מוגי

 תקנים2מכון ה מטעםקן ירוק" ו ת"ת בעלבעים, טטי2 כל הצבצבע סינ בטון צבוע       

 2בולאו משאו פורצלן צו אריחי קרמיקה או טרא :ר רצפהמויג       

 היתר הבניה2 לפי ,היזם( לא במגרשי ,ובך הרח)לאור נהאשפה טמו :פהאש אצירת            
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  :תרוהע

 .הישראלי מכון התקנים " מטעםתקן ירוק צבוע בצבע, בעל "תו בבטון או םפני יחטב ויעש תקרהת/רות קיצביע .0

אלי הישר קן התשות דרים להתאיהיה ב ם(ותפיחים המששט)בדירות ובהשונים  חלקי הבנייןבריצוף החלקה של הה ניעתדרגת מ .5

   .לקהלמניעת הח 5795

על ידי נשלטת חשמלית ה בעלת פתיחהמזוגגת,  אלומיניוםהיה דלת תן בנייסה ליהכנדלת  :ןבנייכל ל תיראש דלת כניסה 1229

  ת בדלת הכניסה2מנעול עם לשונית שב ר החרדי:גזמל 2ןר שמם ומחזיאינטרקומערכת 

 2חזיר שמןכולל מ ש,ת אולתד :רגותדמדר דלתות ח 1224

 2ת פחתודל ניים:תות חדרים טכלד  

   ן2יא :י קומתילוב דלתות 1.22

 2יש :תפיםשומ קיםוחל חדרים ,כנייםט ים/חדר חניות, ,ותתיבואות קוממדרגות, מ לובי, חדר, ןבניי לכלניסה כב, תאורה 1220

ולחצן  קומתיתה וא/מבגותועה בחדר המדרלה קבתאורת לישבת ל נוןמנג, ובכל קומה אורהדלקת  צןהמגורים יהיו לח ייןבבנ              

  2מתיתמבואה קו/ותדר המדרגחאור ב  ירה להדלקתהד ךמתו

  האדריכל2 עיצובפי החיצוני בלבד(  בגוון ל לקם)בח אחר או ציפויור בוע בתנפח מכופף צ ר:ם: חומל, גז ומיארונות חשמדלתות  .122

 סן, חד לכל מת מונה נפרתקנהאו לחילופין  ,נפרדד אחונה כל המחסנים למל של נות החשמחיבור הז :יםירתדיסנים חמה בתאור 1221

 2טתור והחלמוכחירת הב עפ"ין משויך המחס תי אליוירהדלמונה   וא  

 ם ן/ישל הבניי ותףכוש המשהרממערכת החשמל של  נההז : יש2קטרומכניות משותפותאל תכוערלמלתאורה ו חשמלור חיב 1223

  הסמוך ייןוקמו בבנמי מוך ו/אוסבניין הך ימוקמו ב, אןאשר ישרתו הבניי ותתפות משול )יתכנו מערכהחשמ סון מהנדלפי תכנ  

 ות(2הרשויות השונ לאישורן, בכפוף וישרתו גם הבניי  

 קומית2המ שותהר י דרישתפליה מספר יהה חיצוני ומואר2 עיצובית הבניין יותקן מספר בניין חזב ין:מספר בני 1212

 

 פרטי זיהוי( –' א רקבפ מורלא ירה )בנוסףור הדתיא .9

 *:גובה הדירה 922

 מ'2 1222-לא פחות מ ת התקרהתחתיף עד ני הריצופמ הדירה בהוג   

 מ'; 1222 -לא פחות מ :רוזדורי שרות ופחדר גובה   

 מ'; 1222 -לא פחות מ: נרכש(*גובה מחסן דירתי )באם   

ירה בשטח הד הנה2 בכל מקרה גובמשת ותקרו נמכות מקומיותות, הות, בליטמערכ, רותקו תחתלמעט : הרהע *

 2פי דין בוע עלמלי הקובה המיניתקנות לא יפחת מן הגל פי הה עחלקי דיר ביהקבוע לג מינימליה

 

 תה.ם אומשישמהלה או ים המוצמדים בדירה ובשטח ם וגימוריםחדריימת שר – 5טבלה מס'  921

 .חר טבלה זו(לאש /הבהרות,תרוהעב רתי פרוט)ראה   

 ק א' פר 4לפי תיאור הדירה בסעיף  ל בדירהעובפ. הקיים םאופציונליי יםורלים/אזלחים/להלן רשימה כוללת של חדר

 כר.ת המג בתוכניומוצי הולפ
 

רותחומר קי ראותי
(0) 

גמר קירות ותקרות
(5)

 
ויריחי חיפומידות א

(4)
 

 (מ)בס"

ריצוף
(1)

וי יפוח 
(4)

 
 ם )בס"מ(חיריא תודימ

 ףצויר
מ"א וי למ"ר/ מחיר לזיכ

 בשקלים חדשים
 תרועה

 כניסה
 טוןבלוקי ב ון,טב

ראו אח
(2)

 
 ראה

(1)
ראה  

(9)
 ות בהמשך2ראה פרוט בהער אין 

 דיורחדר 
 ןי בטווקבל בטון,

או אחר
(2)

 
 ראה

(1)
ראה  

(9)
 2ת בהמשךראה פרוט בהערו אין 

 מטבח
 ןבטובלוקי  ,ןבטו

או אחר
(2)

 

 הרא
(1)

ראה  
(9)

 אין 

 ת בהמשך2ה פרוט בהערואר

ה רא חתוןתן ארוחיפוי מעל משטח 
(4) 

 אין

 פינת אוכל
 וןי בטבלוק ון,טב

או אחר
(2)

 
 ראה

(1)
ה רא 

(9)
 2משךהערות בהרוט בראה פ אין 

 וזדוררפ
בטון או קי ובל ,בטון

אחר
(2)

 
 ראה

(1)
ראה  

(9)
 2שךרות בהמעהראה פרוט ב אין 
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רותחומר קי ראותי
(0) 

גמר קירות ותקרות
(5)

 
ויריחי חיפומידות א

(4)
 

 (מ)בס"

ריצוף
(1)

וי יפוח 
(4)

 
 ם )בס"מ(חיריא תודימ

 ףצויר
מ"א וי למ"ר/ מחיר לזיכ

 בשקלים חדשים
 תרועה

 םיורה החדר שינ
 ןבלוקי בטו ן,בטו

או אחר
(2)

 
 הרא

(1)
ראה  

(9)
 2ךרות בהמשבהעראה פרוט  אין 

 שינה /יחדר
 וןטב יוקבל בטון,

או אחר
(2)

 
 ראה

(1)
ראה  

(9)
 2ךהמשת בבהערו ראה פרוט ןיא 

 דממ"
  ןוימזבטון 

 ות הג"אהוראלפי 
ראה  לפי מפרט הג"א

(9)
 2ךבהמש ראה פרוט בהערות אין 

 /נוסףצה כללירח חדר
 (יהטבאמ)

 טוןבי בלוק ון,טב
או אחר

(2)
 

 ראה
(1)

ראה  
(9)

 אין 

בהערות וט ראה פר
 

2ךמשבה
 

ראה  ןלצרוגרניט פחיפוי 
(4)

 אין 

/ םריהוחדר רחצה 
 בחדר שינה

 (תלחמק)

 וןי בטקבלו ,בטון
או אחר

(2)
 

 ראה
(1)

ראה  
(9)

 אין 

ראה פרוט בהערות 
 

2בהמשך
 

ראה  רצלןופיט גרנ יחיפו
(4)

 אין 

 םתירומבואה לשי
או  וקי בטון, בלןבטו

 אחר
(2)

 

 הרא
(1)

ראה  
(9)

 אין 

 2שךרות  בהמבהעראה פרוט 

ראה  לןגרניט פורצ חיפוי
(4)

 אין 

 אורחים ותישיר
או  וןבט קילובטון, ב
 רחא

(2)
 

 ראה
(1)

ראה  
(9)

 אין 

 הערות  בהמשך2רוט בראה פ

ה אר ןלצגרניט פורחיפוי 
(4)

 אין 

 תמרפסת שרו
 ואן וטב קיבטון, בלו

 חרא
(2)

 
 ראה

(1)
ראה  

(9)
 2ראה פרוט בהערות בהמשך ןיא 

 ש שמ /ותסתמרפ
 וןי בטקבלו בטון,

ראחאו 
(2)

 
ראה  120ראה סעיף 

(9)
 אין 

 1202סעיף י ראה נחיצו קירי פוציחיפוי/
 רות בהמשך2רוט בהעגם פראה 

 רחבה מרוצפת 
  (וחצרבדירות )

 בלוקי בטון ,וןבט
או אחר

(2)
 

ה אר 120 ראה סעיף
(9)

 אין 
 1202סעיף  וני ראהקיר חיצציפוי /חיפוי

 ך2שמבהערות בהוט ראה גם פר

 

 :הלבטלוהבהרות ת וערה
 

(0)
  :תחומר קירו 

 הלן:ם ליאבטון תאי/בלקי גבס או לוחות גבס בתנ וקי/בלקי בטוןבטון/בלו :יים מיו עשוה יהים בדירנפקירות ומחיצות ה

 2תפחולמ"מ  220ים לעובי דופן הפרופי -

 מ"מ לפחות2 2. הפרופילים חברו -

 י(2לאנריזכוכית / מ ר סלעים /מצ"ג למ"ק )ק 21בצפיפות של לחות  1בידוד " -

 ה:לאו אחד מיצת הגבס יהימכל צד של מח

ה בעל פק ומשופר לנגימחוזות, לפח ממ" 2223מית(, או לחילופין לוח בעובי קרוו )מחיצה דמ לפחות מ" 2122בעובי חות לו 1 -

 (2לפחות ק"ג/מ"ק 2222ה )הוגב תצפיפו

 ק הלוחות2פסטי היצרן/מפרע יהיו בהתאם להוראות והביצופרטי 

 ו2ילמפרט התאמתםאת  שר בכתבאיהתקנת הלוחות ואחר  צמוד יבצע פיקוח תווחיצרן ספק הל

 

ות אלו קירשל  םפניהתן שמעטפת ינתועשת למחצה, / מ ועשתהמת הרוויה, כאשר קירות החוץ מבוצעים בשיטיה בבנ :ץת חוקירו

בידוד ": 2242"י נטית לרבות בתבהרל נהלעמידה בתקי הכל בכפוף 2לוק תאיב או בלוק בטוןי גבס, ת גבס, בלוקעשויה מלוחו היתה

  מבלוקי בטון2 " אולמיםים דיבבלוקים המוגדרים ע"י היצרן "כעמייבנו  צה הקירותחר בחדרי ,מקרהל בכ(2 " םנישל בניי יתרמ
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(5)
 :תתקרו/רותיגמר ק 

 בהתאם יההמוגן הגמר יה חברמב ת2של הקירו הלחומר הבני או בהתאם ילי+ צבע אקרטיח  ציונלית יהיה,: בבניה קונבנתגמר הקירו

 : לבן2ןגוו 2יליע אקר+ צב העורף דוהנחיות פקל

 לבן2 :וןוג 2יל+ צבע אקרי ףהנחיות פקוד העורל םתאבה היהבמרחב המוגן הגמר י+ סיד סינטטי2 טיח  :מר תקרותג

 2אקריליבע : צללא חיפוי( )בתחום ושירותים בחדרי רחצהות רקיגמר 

 

 :במרפסות תגמר קירו

 נוסף2 לום ללא תש תוחזיתיה כדוגמת כלל הירות במרפסות יההק רמג

וי בנ וא יםיהרלבנטקנים תתואמת לדרישות הת הוכיעם זכ נקבע אחרת(2 מעקה אלומיניום משולב ם לא)בא :סותרפהממעקות עיצוב 

 ית2זכדוגמת הח

 

 2 ילאשרין התקנים הו" מטעם מכקותו תקן ירי "קירות פנים יהיו בעלהתקרות וכל צבעי 

 

 
(1)

  :ריצוף 
 

 ות2נטירלבקה היקדרישות התקינה והחב צלן(, סוג א' העומדור)גרניט פפורצלן  גים מסוו אריחותקנבדירה י םמערכות החדרילכל 

 וי קשיח2פיהקירות ח גמרלפחות, אלא אם כן צוין ב ס"מ .יצוף בגובה רת מחומר הירוהק ףקהי לשיפולים בכ להריצוף יכלו

  לים2ופיח אין צורך בשיי קשחיפוהחוץ מחופה ב רקיקומות בהם מב

רה התואמים דות/גוונים מכל סגמאדו 9-ו ףוסדרות של ריצ 4יציג לקונה, לכל הפחות, ר וף, המוכועד לריצח, המיירידת אל מכל

 ר ניטרלי2יהם בגוון במה בדירות מגורים, לפחות אחדוש ושכיחים בשימ םנים נפוציגווות/אמדוגל

של רובה )למילוי  יםונן שני גובחירה בילקונה  ר יציגהמוכ(LAPPATO 2" )בריק חלקיתור "מבגימ הסדרות תהיה ןבילפחות אחת מ

 "י הקונה2חר עשל האריח שנב טוון השולר לגביות רובקאחרת בגוון הפור וחת בגוון א2 אים(אריח ןפוגות, בי -מישקים 
  

  והצהרת הספק( פקה )עפ"י אישורסאל נו ניתןאי  מס" 42/42 תויצוף במידלר במידה ואריח
יועד מלכל מידת אריח ה  ףיצושל ר תונה סדרה נוספת סדרה נוספחייב להציע לקה אולם יהי  ות אלודיח במיצגת ארר מהפטו יהיה המוכר

 יםמאות/גוונים נפוצגולדמים ים התואנות/גווגמאוד 9-ו  צוףרי סדרות של 2ה, לכל הפחות, קונהמוכר יציג ל ,מידת אריחכל ל רמוכל ,לריצוף

 רלי;יטן בהיר נמהם בגוו ות אחדלפח , וריםירות מגדבבשימוש   ושכיחים
 

2 סוג א' 2 ס"מ 02/02 תבמידואריחים (: תווניצמרוצפות חי תורחבו ותת/מרפסם, יתרושי, הצ)למעט חדרי רח בכל הדירהריצוף  -

 להחלקהדות גגת התנרדנטיות ובביקה הרלהחקודרישות התקינה ו 11.3י רישות ת"דהעומד ב2 (ןט פורצלניגר) פורצלןאריחים מסוג 

R-9 2חותלפ 

ג סומ 2 אריחיםא' סוג 2ס"מ 12/99ס"מ,  99/99ס"מ,  42/42 ותמידיר מידלבחירת ה: מרפסת שירותשירותים//י רחצה/ריצוף בחדר - 

 בחדרי - ות להחלקהיות ובדרגת התנגדטנבלרוהחקיקה ה השות התקינירוד 11.3י ת" העומד בדרישות2 (ניט פורצלןרג) פורצלן

 2לפחות  R-9בשירותים , לפחות R-11מקלחת תא  צפתובר ,תלפחו R-10 צהחר

 סוג2 ס"מ 12/99"מ, ס 99/99ס"מ,  42/42 ידותממ יירדהרת ילבח :(בחצר) מרוצפת חיצונית חבהובר שמש ת/וריצוף במרפסת -

ת התנגדו ובדרגתת יונטבהרל הקינה והחקידרישות התקו 11.3ת"י רישות דבד 2 העומ(רצלןוגרניט פ) ןלפורצמסוג ים א'2 אריח

 ת2 לפחוR-10  להחלקה

 המוכר2 תבמידות עפ"י בחיר םייחאר(: דשהוצמככל דירתי או ) ריצוף במחסן -

 
 (4)

  קירות:וי פיח 
  

ם התואמי סדרה גמאות/גוונים מכלוד 9-של ריצוף ו סדרות 4, תו, לכל הפחונהוי, המוכר יציג לקמיועד לחיפדת אריח, המי ללכ

 הם בגוון בהיר ניטרלי2ים, לפחות אחד מורדירות מגבשימוש ב שכיחיםוצים ום נפנית/גווואלדוגמ

 יבה )למילורו שני גוונים של ונה בחירה ביןהמוכר יציג לק (LAPPATO2" )קיתלחיק רבגימור "מב הת מבין הסדרות תהיחת אלפחו  

 2נהע"י הקו יח שנבחררשל הא השולט גווןביותר ל בוהאחרת בגוון קרוור אפ ם(2 אחת בגווןיחריות, בין אוגפ –מישקים 

 

להציע,  אייהא רשהמוכר ס"מ2  92/02או מ ס" 12/99 במידות2 (לןצגרניט פור) פורצלן סוגים מחיסוג א'2 אר :רותיםיוש רחצה /יבחדר -

  ירה2במחיר הד ס"מ ללא שינוי 99X99ס"מ,  12X22ספות ונת כן במידוט ורפודות דומות למאריחים במי, הבהסכמת הקונ
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 - הרלתקוי ועד פיהח מעל2 לפחות תהדלוף משק הברת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גות לבחיבמידו רחצהבחדר/י  ירותי קחיפו

 ילי2רע אק+ צבטיח 

 2 צבע אקרילי ירות: טיח +י ובקופחימעל המ'2  2222חצה עד גובה ט בחדרי הרפוררותים חיפוי קירות במידות כמיבחדר הש

         לרבות "מ ס 12/42 להשירותים בתוך גומחה, במידות ש וך לחדראך בסמ חוץים, יתוכנן מידינטילת ר יוכ – הדתי למגזר

 2לאדריכנון התכפ "ע קירפוי יח

חיפוי קירות  - BIיחידת ר אינו בונהת2  כאשר (וןתבודה )מעל ארון תחרך משטח העאו ס"מ לפחות לכל 02בגובה : בחטמחיפוי ב - 

 טיח + קירות:החיפוי ובעל 2 מצוף(ירמ' מעל ה 2222ד הרצפה )גובה י הקרמי וען של החיפוו בקו הסף העליווסביב תנורמאחורי ה תואם

 2 ילירקא עצב

 2 תקה זהה לגמר הקירוחיפוי קרמיי ומובנית כולל בידוד אקוסט הירסגוצע לויה תבגנרת צל

למניעת מעבר מים לחלקי  םנטייבהרלדרישות התקנים  ן ולפיל דיהוראות כ לפיים רטובים יאטמו ות והנקזים באזורפצהרהקירות, 

 ים2וכסמ םחדריו/או  בניין
 

(2)
  :(ותמפלסי וד תודיר)ל יםנפמדרגות       

 ן טבעית המיועדיםאב םימלוחות עשוי 2 גמר המדרגות יהיהןקה ולדרישות כל דיהחללמניעת  11.3דרישות ת"י  אמה  להיה בהתגמר המדרגות י

 12חלק  2224ם, העונים לדרישות ת"י ות פנילחיפוי מדרג

בהתאמה לגוון הריצוף בדירה2  ל האפשריהיה ככ האבן:גוון  וחב(2הרל כלחד )לוח א כל רוחב המדרגותת לאח חידהימות יהיו חיפוי רום ושלח המדרג

 ני האבן יהיה מט2ר פגמ

 

 

  הערות:

 עת מעבר ילבנטיים למנרת התקנים הדרישו ידין ולפה אותפי הורם ייאטמו לרים הרטוביות והנקזים באזו, הרצפותירהק ם:וטאי

 2 2סמוכים בניין/חדרים ילקלחם ימ  

 2ס"מ 1 -עד כשל  רשהפ ייתכן ,םוכיחללים סמבין ל ומרפסת שרות, בכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"ד – לסיםהפרשי מפ

 כל דין2י פלגובה  עד )מדרגה( ךמנ/מומוגבה ףן סכיתגג, /מששת פסורמל ביציאה 

 עד גובה "אריחים שלמים"2לפחות, או ה לבלגובה המצוין בט עדעשה רות יפוי הקיגובה חי  - י קירותפוחי 

  ברה2י החלטת החלפ ס"מ, 02 -פחות מ ןות שאורכרוש פינות קמם יאב ,PVC וא וםיניאלומרופיל פמיבוצעו פינות  –י ופחיב ותינפ פילפרו

 ה2ף בדירהריצו של רקהו/או הבבצע ליטוש ת אלרה החב פק יודגש כילמניעת ס - הקש/הברטולי 

ו ו/א דהפל וו/א וןטב אוו/ ץעמ היועש יהתה ןשתותק לככ, ות המכרכניבתו ,תסומן מובהר כי לא בהכרחבאם תותקן, – תו, קורה/רגולהפ

  האדריכל2 או משולב, לפי תכנון/ום ומיניואל

 כותרעמטבח, ארונות למ ב ארוןת מחופים, בגשולי קירות וחזיתוט בלמעס"מ לפחות,  .בגובה  ,ריצוףה רמ)פנלים( מחו –ם ליפויש

 גרונג(2)ת פינו םקיטולים, ללא יפוואזורים טכניים2 חיפוי וש

נדרש  טראצוף וצלרי לפחות2 מ"מ 9 של יחים )פוגות(ביצוע מרווח בין ארש נדריפוי, חף ויצולר ניםקדרישות התי לפ – ות(גופ) יםמרווח

 ות2מ"מ לפח 2 מרווח של

 

 (ר זהט מכרפמבר חא סעיףאו בטבלה ך ברק אם צוין כ ליל יותקנו בפועעלהתייחסות בהערות הם יש ומתקנים לגבי)מובהר כי ציוד 

 

 ת:ונרוא 929

 

  ון:תחתח ארון מטב  92922

יים הכנה לכיר ,תקנה שטוחה של הכיורהל וך פתח המתאיםחיתר, לכיו, תושבת ת, מדפיםדלתות, מגירוול יכלון האר -

  ם2כלינה למדיח כ, הלבישול ונקודת חשמל להצתה( גז תנקודתקנה שטוחה, אים להמת חיתוך פתח)תושבות ו מובנות

 מ2ס" 02-כ יהיהות, תלדה יתכולל חזארון, ה מקעו 

 וף2פני הריצ מעלס"מ  32-עבודה יהיה כח השל משטן יועלסף  בהוג  

 מ"מ לפחות2 21-.2 ד )סנדוויץ( בעובייהיו מעץ לבו םיגוף הארון והמדפ 

 מ"מ לפחות2 2-0וד )דיקט( בעובי מעץ לבארון יהיה ה גב 

 יץ( /וונד)ס דבוץ לעשויות מע ינהדלתות הארון תהיMDF 2מינגסטפורופת חו/ לו  



 בהיתר בניה מותנה
 שויות התכנוןרק ע"י ר ייםנויף לשוכפומפרט נערך לפני קבלת היתר 

 

                                          
 ', גב' חים א',נספ

 93  ךתומ 24 'עמ 22222021212 תאריך: / 12 מגרש / 21ורה ש מהדמשהב" –ר למשתכן מכמפרט /  מ"עב ותזמייסדור יר / לאיכות הבניה מסד

 

 סילות ות מלעגירות תהיינה בהמ קו2בהו ולכל עומלפחות, לכל גו ס"מ 02חב ות ברומגיריחידת ול כלהארון י

 טלסקופיות ממתכת2

 ם נות מכנייופתרון, יותקנו הארחידת הפינה של יבנדרש ולא יותר2  בד, אםפינה אחת בל מטבח התחתון יכלולן הארו

 ך2רעה ווש או רנורק גמת מג'יקכדו ףנשל ןוסאחל

 :טים להלןמפוריהיו בהתאם לרכיבים הבח ות המטארונ ציפוי גיסו    -

 פורמינג2 ידיות מתכת2קה / פוסטייפוי חיצוני: פורמיצ 

 יקה2פורמי ים: מלמין אוציפוי פנימי וגמר מדפ 

 ן:הלל כמפורט רהמוכבחר שי יםפקו/או הסהמוכר  גצישי םניגווך סוגים וומת ו יהיו לבחירת הקונהוי וגווניפיסוגי הצ   -

  צבע לבן ואחד מהם בגוון מהם ב דירה, אחנים לבחשו ניםגוו 2לפחות  הוכר להציג בפני הקונהמ ני: עלחיצוציפוי

 טרלי2ני

 גוון לבן2ציפוי פנימי: ב  

 

  (0) 
 ;משךהבראה הערה  מידות:

    

 א פחותבי לבעו ח עבודההקונה משט ירתחלבקן תוי תוןרך הארון התחואל לכ ור:ח תחתון: תיאבמט משטח עבודה מעל ארון

ן(, לפי העניי 2,1)חלקים  4442  דרישות ת"יל העונה(, ערך האו שוו ררית )כדוגמת אבן קיסאו פולימ מאבן טבעית "מס 1-מ

 שטחיקף המ2 בהיורל כש טוחהנה שתאם להתקוח יהמשטחזית הארונות בכל היקפם2 ל חסס"מ בי 1טה של ם בהבלעם שוליי

 חזיתבבוד עי עם מוגבה קנה ללא קנטעדיף התלהי שאקונה ר)ה המוכר בע ע"יו יקיבודשאופן עמוגבה  ןויעל טקן קנתוי

 אי ביצוע זה(2  י בגיןינתן זיכוא י2 לכל היקף המשטחים באף מלל כו ,שככל הנדר שטחהמ

    םגווני 9ה בפני הקונג ציי המוכר דו2יו על /רבחשי הספק/ים אוו/ וכרי המע"ו מאות שיוצגגדו מגוון לבחירת הקונה מתוך  ון:וג

  וח בודד אחד(2ולא ל בהדבקה אבן קיסר יהיו או עיתטבן באחות הול)ה בהיר ניטרלי2 ו יהיונים אלאחד מגו, ותחולפ

 

 ן2יאעליון: בח טמן ארו 92921 

 1 -ון בחתן מטבח תמ"א ארו 2עד  רלהמי יהיה רשאיכר המובח המט תכנון לש ותמסיבחדרים ומעלה,  422 רותבדי: ההער

 מ"א2  1יהיה  העליון "א ואורך המטבחמ 2הא ן יוהתחת טבחך ארון המ, אורכלומרטבח עליון2 מ"א ארון מ

 :רט להלןהארון העליון כמפוהצעת המוכר יתוכנן  אתה לקבל הקונ החליט

  2נותפי כי ללאיף והמשרצ היהי וןהאר 

  פחות2 ס"מ ל 92ו ועומק לפחות ס"מ 2.יה יה ןוליהע ןרוהא גובהו של 

   ו2כאורארון מטבח עליון יכלול לפחות מדף אחד לכל 

  חתון2תההמטבח  וןרמפרט לגבי אם לדרישות האהיה בהתעליון יוי ארון המטבח היפוצ מבנה 

    2'ג חראה נספ :פוייהח סוללה,הכיור, ה ה,דובהעח משט ,המטבח ותארונמחיר לזיכוי בעד 

 

 (,סנדוויץ'לבוד ) עץמעשוי ון תתח ארון שירותים(, יותקןהבדירה )למעט בחדר  רחצה יחדרבכל אחד מ ם )ציין(:ריאחארונות  92929 

   MDF 2ברמה  או סיבית עמידה במיםP 922ן קת לפיENולל ת הכו"מ לפחס 12 שללי מיאורך מינ2 הארון יהיה תלוי או מונח ב

 קוורץ משולב בכיור2 יש / ניאומחרס / ש ירלודה אינטג, משטח עבםילידמח לתים בירימדפים, צ ות,תדל   

    אין2 :הרחצהון אר בעדכוי לזי רמחי                   

 

   :תרוהע

(0)
 ת מיד. ךמטר אור 6 :הלעומ 4.2 תרדי, בךורא מטר 2 :חדרים 4-ו 1בדירת  חבמטות נורא כללית של ךאור מדידת 

  למדיח, תנור, המיועדים חללים באורך הארון.עמיים בת פמחוש . פינהר המטבחקי ורךאלימדד ן תותחרך הארון התוא

    ות. באורך הארונ יכללו ותך הארונהמשולבים בתורר( קט מ)למע בו"יוכ כיריים

(5)
 מיםקיי בחהמט תויר שבגב ארונקוב תכןי ין כבוחת בחשקל נהקועל ה וע עצמי,זיכוי עבור ארונות המטבח וביצ קרה שלמב 

 תחזוקה.ש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך משותפים. יים לקולטן/ ח/י גישהתפ

(1)
 .הנוקה להחלטת הוננת תחתון בארון ניםובמ 'וכו תנורח, מדי של קנההת לצורךון רהא תכנון 
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 דושיוע תומוקמב ת ומדפים,תולד תלרבו, בשלמותו חטבמה וןאר תא קלספ וכרמה על ,להתקינם שלא הקונה ליטחה -

 .הנדרשות ולרבות ההכנות( חללים אלל (המובנים שמלייםם החהכלי תקנתהל

 2שכוהחברה את הר בו תנחהתקבע ובמועד  שהחברה פי הלוח זמנים על ותובחירעל  חדוובאחריות הקונה ל

 

 מיתקנים לתליית כביסה: 924

 סה2ית כבייצוני לתליח ןקמתן תקיו רותת השיממרפס

              סהיכב חבלי 2ס"מ,  202וגלגלים  באורך מינימלי של  (תוונומגולמתכת ) בעל זרועות: )קטנה( הכביסליית תלן תקימ      92422

ס"מ  212-קן מתרומם שאורכו לא יפחת מתמותקן יש ס"מ ובתנאי 202-תקן יהיה קטן מהמ ורךן שאנית מפלסטיק2

 2מס" 122-פחת מילא ה כביסלי הבר של חבטצהמך אורהו

ר ל קיענת ושמשמעו מתקן ממתכת מגולו ,שמש ווה ערך בחצר/מרפסתש תקן מתקןאפשר שיו :ג/גחצרות רילד      92421

  ס"מ2 202אורך מינימלי של יסה בבכ חבלי 2לפחות המתקן יכלול  ע לקיר2ב ומקובהמתקן יהיה יצי ה2בנמה 

 9פחות ד הכולל למוע ( עםלהסו)קר מסתובבקן תמבה מיר מתקן זה, ללטתוהחי "אי, עפרש הייהר הדיי חצר תבדיר -

 מרוצף2למשטח  משטח בטון ו/אוע לקובב ומיצי היהימאלומיניום או ממתכת מגולוונת2 המתקן  מתקפלות עותזרו

 UV2ותיים, עמידים לקרינת כו אייהיבלים קנים החבכל המת 92429

 בתחתית "מ2ס 02-יפחת מביסה לא כ יתליה לתישהנ מקעו 22222מס'  יבת"העומד עמיד  מחומר הייה: יסהבכמסתור  92424

 המשטח לן שלס עליוהבניין2 מפל ש גשםי הוף מאיס תערכיותקן משטח הפרדה מבטון שינוקז למ תור כביסהכל מס

 מפלס רצפת הדירה2  ימפנ תוחלפס"מ  92-ב יהיה נמוך

 2סהית כביליתלמ"ר  .22ל י שנוח פשיישמר שט יתנאביסה וי הכבבמסתור תוניטכות כרלשלב מע תןני 92422

 

  פות בהמשך.גם הערות נוסאה ר. )מידות בס"מ(  חלונות ותריסים בדירה רשימת דלתות, – 1טבלה מס'  922

 : 5G-GANדגםמ 0דירה מס'  - (גןחדרים ) 2  – 01,00,05,01 :בבניינים מס'

תונולח  דלתות ---
 

ריסיםת
 

 רדח
ת מידת וכמו

  חפתה
 (/ רוחב)גובה 

מר )עץ וח
יניום/ אלומ
 ר(/ אחמתכת

 חה )צירסוג פתי
 // נגרר"כ(כע

 אחר(

 ומידתכמות 
  הפתח

 גובה/ רוחב()

 )עץ רחומ
אלומיניום/ 

 אחר(מתכת/ 

ה חסוג פתי
כע"כ/ /)ציר

 נגרר/כיס/אחר(

מידת כמות ו
  פתחה

 )גובה/ רוחב(

/ חומר )עץ
/ וםיאלומינ

 ת/ אחר(כמת
 לביםמר שוח

ר/ ציה)יחג פתוס
/ רר.ע.כ/נגכ
 /אחר(/חשמליכיס

 כניסה

2 

 ציר רגילה פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

32/122 --- --- 

 חדר דיור

2 

 נגרר כ2ע2כ גגואלומ' מז

--- 

--- --- 

2 

 אלומ' אלומ'
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

112/122 --- 112/122 

 מטבח

---  

--- ---  

2 

גגואלומ' מז  נגרר כ2ע2כ 

--- 

--- ---  --- 

--- 222/222 --- 

---  

--- ---  

---  

נימכ אוורור  --- 

--- 

--- ---  --- 

--- --- --- 

נה חדר שי
 0ים הור

2 

 ציר רגילה עץ

2 

 נגרר כ2ע2כ אלומ' מזוגג

2 

 ניידגלילה  מ'אלו 'מאלו

12/122 222/222 222/222 

  "דממ
)משמש 
 כחדר 

 (5 שינה

2 
פלדה לפי 

 א הג"
)רגילה(2 ר צי

 פתיחה חוץ

2 

 גגו' מזאלומ

או  להיגרר יצ
 כ2ע2כ

לפי הנחיות 
 הג"א

2 

 2 רר לכיסגנ אלומ' 'אלומ

 222/222 -כ 222/222 -כ 12/122

--- 

--- --- 

--- 

   יס2לכ ם, הנגררת/יםיסיסהדף ור נגד גז,ה לדחת, פאכנף  --- ---

--- --- 
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תונולח  דלתות ---
 

ריסיםת
 

 רדח
ת מידת וכמו

  חפתה
 (/ רוחב)גובה 

מר )עץ וח
יניום/ אלומ
 ר(/ אחמתכת

 חה )צירסוג פתי
 // נגרר"כ(כע

 אחר(

 ומידתכמות 
  הפתח

 גובה/ רוחב()

 )עץ רחומ
אלומיניום/ 

 אחר(מתכת/ 

ה חסוג פתי
כע"כ/ /)ציר

 נגרר/כיס/אחר(

מידת כמות ו
  פתחה

 )גובה/ רוחב(

/ חומר )עץ
/ וםיאלומינ

 ת/ אחר(כמת
 לביםמר שוח

ר/ ציה)יחג פתוס
/ רר.ע.כ/נגכ
 /אחר(/חשמליכיס

 1חדר שינה 

2 

 ציר רגילה עץ

2 

 2כנגרר כ2ע אלומ' מזוגג

2 

 ידני היללג 'ומאל 'אלומ

12/122 212/222 212/222 

 4ר שינה דח

2 

 ציר רגילה עץ

2 

 כ2ע2כנגרר  מזוגגאלומ' 

2 

 יה ידנגליל 'ומאל אלומ'

12/122 212/222 212/222 

ה חצר ח.
 כללי

2 
 +עץ 

 אור -הר/צוצו
 ילהרג ציר

2 

 אלומ' מזוגג
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

12/122 42/.2 --- 

--- 

--- --- 

---  

נימכ אוורור  --- 

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

ה רחצח. 
 הורים

2 
 +עץ 
 אור -צוהר/צו

 הלציר רגי

2 

 גמזוג 'אלומ
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

.2/122 22/.2 --- 

שירותי 
 אורחים

2 

 להיגציר ר עץ

--- 

 --- כניור מרואו

--- 

--- --- --- 

.2/122 --- --- 

 רפסתמ
 שירות

2 
 +ץ ע

 אור -וצוהר/צ
 להרגייר צ

2 

 נגרר כ2ע2כ וגגאלומ' מז

2 

 2ע2ככ נגרר 'ומאל אלומ'

12/122 292/222                               292/222                               

 דירתי מחסן 
 ככל שיוצמד

 חעץ/פ 2
טת לפי החל
 ההחבר

 הרגיל רצי

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

32/122 --- --- 

 
 : 5F-GANדגםמ 5ס' ה מרדי - (גןחדרים ) 2  – 01,00,05,01 :בבניינים מס'

תונולח  דלתות ---
 

סיםירת
 

 רדח
מידת ת וכמו

  חהפת
 (/ רוחב)גובה 

 מר )עץוח
יניום/ אלומ
 ר(/ אחמתכת

 חה )צירסוג פתי
 // נגרר"כ(כע

 אחר(

 ומידתכמות 
  הפתח

 גובה/ רוחב()

 )עץ רחומ
אלומיניום/ 

 אחר(מתכת/ 

ה חסוג פתי
כע"כ/ /)ציר

 נגרר/כיס/אחר(

מידת כמות ו
  חתפה

 )גובה/ רוחב(

/ חומר )עץ
/ וםיאלומינ

 אחר( /תכמת
 לביםמר שוח

ה)ציר/ יחסוג פת
/ רר.ע.כ/נגכ
 /אחר(חשמלי/כיס

 כניסה

2 

 ציר רגילה פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

32/122 --- --- 

יורחדר ד  

2 

 נגרר כ2ע2כ מזוגגאלומ' 

--- 

--- --- 

2 

 אלומ' אלומ'
 לימגלילה חש

 כולל גיבוי ידני
112/122 --- 112/122 

--- 

--- --- 

1 

 ע2כנגרר כ2 מזוגגאלומ' 

1 

 אלומ' אלומ'
 לימגלילה חש

 כולל גיבוי ידני
--- 242/222 242/222 

 מטבח

---  

--- --- 

2 

מזוגגאלומ'  ע2כנגרר כ2   

--- 

--- ---  --- 

--- 222/222 --- 

---  

--- --- 

---  

נימכ אוורור  --- 

--- 

--- ---  --- 

---  --- --- 
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 93  ךתומ .2 'עמ 22222021212 תאריך: / 12 מגרש / 21ורה ש מהדמשהב" –ר למשתכן מכמפרט /  מ"עב ותזמייסדור יר / לאיכות הבניה מסד

 

תונולח  דלתות ---
 

סיםירת
 

 רדח
מידת ת וכמו

  חהפת
 (/ רוחב)גובה 

 מר )עץוח
יניום/ אלומ
 ר(/ אחמתכת

 חה )צירסוג פתי
 // נגרר"כ(כע

 אחר(

 ומידתכמות 
  הפתח

 גובה/ רוחב()

 )עץ רחומ
אלומיניום/ 

 אחר(מתכת/ 

ה חסוג פתי
כע"כ/ /)ציר

 נגרר/כיס/אחר(

מידת כמות ו
  חתפה

 )גובה/ רוחב(

/ חומר )עץ
/ וםיאלומינ

 אחר( /תכמת
 לביםמר שוח

ה)ציר/ יחסוג פת
/ רר.ע.כ/נגכ
 /אחר(חשמלי/כיס

נה חדר שי
 0ים הור

2 

 ציר רגילה עץ

2 

 2ע2כר כנגר אלומ' מזוגג

2 

 ניידגלילה  מ'אלו 'מאלו

12/122 212/222 212/222 

  "דממ
)משמש 
 כחדר 

 (5 שינה

2 
פלדה לפי 

 א הג"
)רגילה(2 ר צי

 חה חוץפתי

2 

 גגוזאלומ' מ

או  להיגרר יצ
 כ2ע2כ

לפי הנחיות 
 הג"א

2 

 2 רר לכיסגנ 'מואל 'אלומ

 222/222 -כ 222/222-כ 12/122

--- 

--- --- 

--- 

   יס2לכ ם, הנגררת/יםסיסירף והד נגד גז,ה לדחת, פאכנף  --- ---

--- --- 

 1חדר שינה 

2 

 ציר רגילה עץ

2 

 2כנגרר כ2ע אלומ' מזוגג

2 

 ידני היללג 'ומאל 'מואל

12/122 212/222 212/222 

 4ר שינה דח

2 

 ציר רגילה עץ

2 

 כ2ע2כנגרר  מזוגגאלומ' 

2 

 יה ידנגליל 'ומאל אלומ'

12/122  212/222 212/222 

ה חצר ח.
 כללי

2 
 +עץ 

 אור -הר/צוצו
 ילהרג ציר

2 

 אלומ' מזוגג
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

12/122 22/.2 --- 

--- 

--- --- 

---  

נימכ אוורור  ---  

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

חצה ח. ר
  הורים

2 
 + ץע

 אור -צוהר/צו
 הילרג ציר

--- 

 --- יכנור מאוור

--- 

--- --- --- 

.2/122 --- --- 

שירותי 
 אורחים

2 

 גילהרר צי עץ

--- 

 --- כנימ וררואו

--- 

--- --- --- 

.2/122 --- --- 

 רפסתמ
 שירות

2 
 +ץ ע

 אור -וצ/רהוצ
 להרגייר צ

2 

 נגרר כ2ע2כ וגגאלומ' מז

2 

 2ע2ככ נגרר 'ומאל אלומ'

12/122 292/222                             292/222                             

 דירתי מחסן 
 שיוצמדל ככ

 חעץ/פ 2
טת לפי החל
 ההחבר

 הרגיל רצי

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

32/122 --- --- 

 

 :5DU2גם מד 1' מס הדיר – (לקסופד - גןחדרים ) 2 – 01,00,05,01 :בבניינים מס'

ותונלח  תתודל ---
 

ריסיםת
 

 רדח
כמות ומידת 

  פתחה
 )גובה/ רוחב( 

)עץ  מרחו
/ אלומיניום
 ר(מתכת/ אח

 ריצ) חהסוג פתי
כע"כ(/ נגרר/ 

 ר(אח

ומידת  ותמכ
  הפתח

 ב(חגובה/ רו)

חומר )עץ 
ם/ ויינמולא
 כת/ אחר(מת

 סוג פתיחה
כע"כ/ /)ציר

 נגרר/כיס/אחר(

דת ומי כמות
  הפתח

 ב(חוה/ רב)גו

/ ץמר )עוח
 ום/יומינלא
 ת/ אחר(כמת

 חומר שלבים
ה)ציר/ פתיחסוג 
/ רר.ע.כ/נגכ
 /חשמלי/אחר(כיס

 מפלס תחתון )כניסה(

 סהכני

2 

 להירגר צי פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 32/122 --- --- 
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ותונלח  תתודל ---
 

ריסיםת
 

 רדח
כמות ומידת 

  פתחה
 )גובה/ רוחב( 

)עץ  מרחו
/ אלומיניום
 ר(מתכת/ אח

 ריצ) חהסוג פתי
כע"כ(/ נגרר/ 

 ר(אח

ומידת  ותמכ
  הפתח

 ב(חגובה/ רו)

חומר )עץ 
ם/ ויינמולא
 כת/ אחר(מת

 סוג פתיחה
כע"כ/ /)ציר

 נגרר/כיס/אחר(

דת ומי כמות
  הפתח

 ב(חוה/ רב)גו

/ ץמר )עוח
 ום/יומינלא
 ת/ אחר(כמת

 חומר שלבים
ה)ציר/ פתיחסוג 
/ רר.ע.כ/נגכ
 /חשמלי/אחר(כיס

 חדר דיור
 ופינת אוכל

2 

 כ2ע2כנגרר  אלומ' מזוגג

--- 

--- --- 

2 

 'ומלא 'ומאל
 יחשמל ילהלג

 ניוי ידגיב כולל
112/122 --- 112/122 

--- 

--- --- 

2 

 כנגרר כ2ע2 ומ' מזוגגלא

2 

 'מואל אלומ'
 יחשמל ילהלג

 ניוי ידגיב כולל
--- 212/222 212/222 

חבטמ  

--- 

--- --- 

2 

 נגרר כ2ע2כ  אלומ' מזוגג

2 

'מואל אלומ' יניד גלילה   

--- 222/222                  222/222 

שירותי 
 םאורחי

2 

 הרגילציר  ץע

2 

 זוגגאלומ' מ
 נטוי

  (יפ)ק

--- 

--- --- ---  

.2/122 22/.2 --- 

 מפלס עליון

חדר שינה 
 0הורים 

2 

 להציר רגי ץע

2 

 נגרר כ2ע2כ גומ' מזוגלא

2 

 ידניילה לג 'אלומ אלומ'

12/122 212/222 212/222 

 ממ"ד 
)משמש 
 כחדר 

 (5 שינה

2 
 יפלדה לפ

 א הג"
ה(2 ציר )רגיל

 וץח יחהפת

2 

 גומ' מזוגלא

או  להגירר יצ
 כ2ע2כ

 חיותהנ לפי
 אהג"

2 

 2 רר לכיסגנ אלומ' אלומ'

 222/222 -כ 222/222-כ 12/122

--- 

--- --- 

--- 

  לכיס2  הנגררת/ים ף ורסיסים,נגד גז, הד הדלכנף אחת, פ --- ---

--- --- 

 1חדר שינה 

2 

 ציר רגילה עץ

2 

 כ22ער כנגר גוג' מזאלומ

2 

 ה ידניגליל 'ומאל אלומ'

12/122 212/222 212/222 

 4חדר שינה 

2 

 הרגילציר  עץ

2 

 כ2ע2כ נגרר אלומ' מזוגג

2 

 ינדה יגליל 'ומאל ומ'לא

12/122 212/222 212/222 

רחצה  ח.
 כללי

2 
 +עץ 

 אור -הר/צוצו
 להרגיציר 

2 

 אלומ' מזוגג
 נטוי

  )קיפ(

--- 

--- --- --- 

12/122 22/.2 --- 

--- 

--- --- 

--- 

 --- ורור מכניוא

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

רחצה  .ח
 םריהו

2 
 +עץ 
  אור-צוהר/צו

 ציר רגילה

2 

 ' מזוגגומאל
 נטוי

  )קיפ(

--- 

--- --- --- 

.2/122 22/.2 --- 

--- 

--- --- 

--- 

 --- ורור מכניוא

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

 תרפסמ
 שירות

2 
 +ץ ע

  ראו-צוהר/צו
 להיר רגיצ

2 

 2ע2ככ ררגנ אלומ' מזוגג

2 

 2ע2ככנגרר  'ומאל 'אלומ

12/122 292/222 292/222 



 בהיתר בניה מותנה
 שויות התכנוןרק ע"י ר ייםנויף לשוכפומפרט נערך לפני קבלת היתר 

 

                                          
 ', גב' חים א',נספ

 93  ךתומ 23 'עמ 22222021212 תאריך: / 12 מגרש / 21ורה ש מהדמשהב" –ר למשתכן מכמפרט /  מ"עב ותזמייסדור יר / לאיכות הבניה מסד

 

ותונלח  תתודל ---
 

ריסיםת
 

 רדח
כמות ומידת 

  פתחה
 )גובה/ רוחב( 

)עץ  מרחו
/ אלומיניום
 ר(מתכת/ אח

 ריצ) חהסוג פתי
כע"כ(/ נגרר/ 

 ר(אח

ומידת  ותמכ
  הפתח

 ב(חגובה/ רו)

חומר )עץ 
ם/ ויינמולא
 כת/ אחר(מת

 סוג פתיחה
כע"כ/ /)ציר

 נגרר/כיס/אחר(

דת ומי כמות
  הפתח

 ב(חוה/ רב)גו

/ ץמר )עוח
 ום/יומינלא
 ת/ אחר(כמת

 חומר שלבים
ה)ציר/ פתיחסוג 
/ רר.ע.כ/נגכ
 /חשמלי/אחר(כיס

 תי ריד סןמח
 צמדל שיוככ

 חפ/ץע 2
לפי החלטת 

 החברה
 הציר רגיל

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

32/122 --- --- 

 

 :G4ם מדג 4 מס' הדיר –חדרים  4 – 01,00,05,01 :בבניינים מס'

ותנולח  דלתות ---
 

ריסיםת
 

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

 ץעמר )וח
ום/ אלומיני

 ר(/ אחמתכת

 ירצ) חהסוג פתי
 // נגרר"כ(כע

 אחר(

 ומידת ותמכ
  הפתח

 וחב(גובה/ ר)

חומר )עץ 
 אלומיניום/

 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה 
כע"כ/ /)ציר

 נגרר/כיס/אחר(

כמות ומידת 
  חתהפ
 ב(חור )גובה/

/ מר )עץוח
/ וםאלומיני

 ת/ אחר(כמת
 חומר שלבים

ציר/ )הסוג פתיח
/ רר.ע.כ/נגכ

 לי/אחר(שמ/חסכי

 הכניס

2 

 הרגיל ריצ טחוןה בפלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

32/122 --- --- 

 חדר דיור

2 

 נגרר כ2ע2כ אלומ' מזוגג

--- 

--- --- 

2 

 ומ'לא אלומ'
 לימגלילה חש
 ינדיי כולל גיבו

112/122 --- 112/122 

--- 

--- --- 

2 

 ע2כ2נגרר כ וגגאלומ' מז

2 

 'אלומ אלומ'
 לימגלילה חש

 יכולל גיבוי ידנ
--- 212/222 212/222 

 מטבח

--- 

--- --- 

2 

וגג' מזמאלו כ2נגרר כ2ע   

--- 

--- --- --- 

--- 222/222 --- 

--- 

--- --- 

---  

ינכמ אוורור  --- 

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

חדר שינה 
 0 הורים

2 

 ציר רגילה עץ

2 

 כנגרר כ2ע2 וגג' מזמאלו

2 

 ידניגלילה  מ'ולא אלומ'

12/122 212/222 212/222 

2 

 ע2כנגרר כ2 אלומ' מזוגג

--- 

--- --- 

2 

 לימגלילה חש אלומ' 'אלומ

202/122 --- 202/122 

  "דממ
)משמש 
 כחדר 

 (5 נהיש

2 
פלדה לפי 

 א הג"
לה(2 יג)רר צי

 חוץ פתיחה

2 

 גגאלומ' מזו

או  להגירר יצ
 כ2ע2כ

 נחיותה יפל
 אהג"

2 

 2 רר לכיסגנ אלומ' 'אלומ

 222/222 -כ 222/222-כ 12/122

--- 

--- --- 

--- 

   יס2לכ סים, הנגררת/יםהדף ורסי נגד גז,ה לדת, פאח כנף --- ---

--- --- 

 1חדר שינה 

2 

 ציר רגילה עץ

2 

 2ככ2ע נגרר ומ' מזוגגלא

2 

 ידני הגליל 'ומאל 'אלומ

12/122 212/222 212/222 

ה חצר ח.
 כללי

2 
 +עץ 

 אור -הר/צוצו
 ציר רגילה

2 

' מזוגגומאל  
 נטוי
()קיפ  

--- 

--- --- --- 

12/122 42/.2 --- 

--- 

--- --- 

---  

נימכ וראוור  --- 

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 



 בהיתר בניה מותנה
 שויות התכנוןרק ע"י ר ייםנויף לשוכפומפרט נערך לפני קבלת היתר 

 

                                          
 ', גב' חים א',נספ

 93  ךתומ 12 'עמ 22222021212 תאריך: / 12 מגרש / 21ורה ש מהדמשהב" –ר למשתכן מכמפרט /  מ"עב ותזמייסדור יר / לאיכות הבניה מסד

 

ותנולח  דלתות ---
 

ריסיםת
 

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

 ץעמר )וח
ום/ אלומיני

 ר(/ אחמתכת

 ירצ) חהסוג פתי
 // נגרר"כ(כע

 אחר(

 ומידת ותמכ
  הפתח

 וחב(גובה/ ר)

חומר )עץ 
 אלומיניום/

 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה 
כע"כ/ /)ציר

 נגרר/כיס/אחר(

כמות ומידת 
  חתהפ
 ב(חור )גובה/

/ מר )עץוח
/ וםאלומיני

 ת/ אחר(כמת
 חומר שלבים

ציר/ )הסוג פתיח
/ רר.ע.כ/נגכ

 לי/אחר(שמ/חסכי

חצה ר .ח
 םריוה

2 
 +עץ 
 ר או-צוהר/צו

 הציר רגיל

2 

 וגגמז 'ומאל
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

.2/122 22/.2 --- 

 רפסתמ
 שירות

2 
 +ץ ע

 אור -וצ/רהצו
 להרגייר צ

2 

 נגרר כ2ע2כ אלומ' מזוגג

2 

 כ2ע2נגרר כ 'ומאל אלומ'

12/122 292/222                               292/222                               

 דירתי מחסן 
 ככל שיוצמד

 חעץ/פ 2
לפי החלטת 

 ברההח
 הרגילר צי

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

32/122 --- --- 

 
 
 

 01, דירה מס' **6Fמדגם  01, דירה מס' *6Fמדגם  7' סמ, דירה  6Fםגדמ 2דירה מס'  –חדרים  6 – 01,00,05,01 :מס' בבניינים

 :***6Fם מדג

ותנולח  דלתות ---
 

סיםירת
 

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

מר )עץ וח
ניום/ אלומי

 ר(אחמתכת/ 

 חה )צירג פתיוס
 // נגרר("ככע

 (חרא

 ומידתכמות 
  הפתח

 גובה/ רוחב()

)עץ חומר 
לומיניום/ א

 ר(חא/ מתכת

 החסוג פתי
כע"כ/ /)ציר

 /אחר(/כיסרנגר

כמות ומידת 
  תחהפ

 (חברו בה/)גו

/ )עץחומר 
/ וםיאלומינ

 אחר( /תכמת
 חומר שלבים

ה)ציר/ סוג פתיח
/ רר.ע.כ/נגכ
 אחר(/חשמלי/כיס

 כניסה

2 

 ציר רגילה וןבטח פלדה

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

32/122 --- --- 

 חדר דיור
 לוכופינת א

2 

 נגרר כ2ע2כ גמזוג אלומ'

--- 

--- --- 

2 

 מ'אלו אלומ'
 ישמלגלילה ח
 יבוי ידנכולל גי

112/122 --- 112/122 

--- 

--- --- 

2 

 נגרר כ2ע2כ אלומ' מזוגג

2 

 'ומאל 'אלומ
 ישמלגלילה ח
 יידנבוי כולל גי

---  212/222 212/222 

 מטבח

--- 

--- --- 

2 

זוגגאלומ' מ  
 יוטנ

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

--- 22/222 --- 

--- 

--- ---  

---  

נימכ אוורור  --- 

---  

--- --- --- 

--- --- --- 

נה שי רחד
 0הורים 

2 

 הילרגציר  עץ

2 

 כ2ע2כ ררנג זוגגאלומ' מ

2 

 ידניגלילה  'מולא אלומ'

12/122 212/222 212/222 

 ממ"ד 
)משמש 

  כחדר
 (5 הניש

2 
פלדה לפי 

 א הג"
)רגילה(2 ר צי

 חוץפתיחה 

2 

 גגומז אלומ'

או  להגירר יצ
 כ2ע2כ
הנחיות י לפ

 הג"א

2 

 2 רר לכיסגנ אלומ' אלומ'

 222/222 -כ 222/222-כ 12/122

--- 

--- --- 

--- 

   יס2לכ נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/יםה לדפ אחת, ףנכ --- ---

--- --- 

 1נה ישר חד

2 

 ציר רגילה עץ

2 

 2ככ2ע ררנג אלומ' מזוגג

2 

 ידני הגליל 'ומאל 'מאלו

12/122 212/222 212/222 



 בהיתר בניה מותנה
 שויות התכנוןרק ע"י ר ייםנויף לשוכפומפרט נערך לפני קבלת היתר 

 

                                          
 ', גב' חים א',נספ

 93  ךתומ 12 'עמ 22222021212 תאריך: / 12 מגרש / 21ורה ש מהדמשהב" –ר למשתכן מכמפרט /  מ"עב ותזמייסדור יר / לאיכות הבניה מסד

 

ותנולח  דלתות ---
 

סיםירת
 

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

מר )עץ וח
ניום/ אלומי

 ר(אחמתכת/ 

 חה )צירג פתיוס
 // נגרר("ככע

 (חרא

 ומידתכמות 
  הפתח

 גובה/ רוחב()

)עץ חומר 
לומיניום/ א

 ר(חא/ מתכת

 החסוג פתי
כע"כ/ /)ציר

 /אחר(/כיסרנגר

כמות ומידת 
  תחהפ

 (חברו בה/)גו

/ )עץחומר 
/ וםיאלומינ

 אחר( /תכמת
 חומר שלבים

ה)ציר/ סוג פתיח
/ רר.ע.כ/נגכ
 אחר(/חשמלי/כיס

 4חדר שינה 

2 

 הציר רגיל עץ

2 

 2כנגרר כ2ע מזוגגמ' ואל

2 

 ידני הגליל 'ומאל 'ומאל

12/122 212/222 212/222 

 2 החדר שינ

2 

 ציר רגילה עץ

2 

 2ככ2ע ררנג אלומ' מזוגג

2 

 ידני הגליל 'ומאל 'אלומ

12/122 212/222 212/222 

ה חצר ח.
 הורים

2 
 +עץ 

 אור -הר/צוצו
 ר רגילהיצ

---  

נימכ אוורור  --- 

--- 

--- --- --- 

.2/122 --- --- 

. רחצה ח
 כללי

2 
 + ץע
 אור -ור/צצוה

 הליר רגיצ

2 

 אלומ' מזוגג
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

12/122 02/.2 --- 

ה חצר ח.
 נוסף

2 
 +עץ 

 אור -הר/צוצו
 ר רגילהיצ

---  

נימכ אוורור  --- 

--- 

--- --- --- 

.2/122 --- --- 

 רפסתמ
 שירות

2 
 +ץ ע

 אור -וצוהר/צ
 הלרגייר צ

2 

 ע2כנגרר כ2 אלומ' מזוגג

2 

 2ע2ככ ררנג 'ומאל 'אלומ

12/122 292/222                                  292/222                                  

 דירתי מחסן 
 וצמדככל שי

 חעץ/פ 2
לטת הח לפי

 החברה
 הרגילר צי

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 32/122 --- --- 

 

 : **4Gדגםמ 05ס' ה מדיר , 4G1דגםמ 9דירה מס'  , *4Gדגםמ 6דירה מס'  –חדרים  4 – 01,00,05,01 :ס'מ ניםיבבני

תונולח  דלתות ---
 

ריסיםת
 

 חדר
 כמות ומידת

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

 )עץמר וח
מיניום/ אלו
 ר(כת/ אחמת

 חה )צירסוג פתי
 // נגרר("ככע

 אחר(

 ומידתכמות 
  הפתח

 ב(גובה/ רוח)

עץ ר )חומ
יום/ ניאלומ

 (ת/ אחרמתכ

סוג פתיחה 
 כע"כ//יר)צ

 ר(נגרר/כיס/אח

 תידמכמות ו
  פתחה

 )גובה/ רוחב(

/ חומר )עץ
/ וםאלומיני

 ת/ אחר(כמת
 ר שלביםחומ

ה)ציר/ סוג פתיח
/ רר.ע.כ/נגכ

 (י/אחר/חשמליסכ

 כניסה

2 

 ציר רגילה פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

32/122 --- --- 

 דיורחדר 
  גםמד הבדיר

4G* 

2 

 כרר כ2ע2גנ אלומ' מזוגג

--- 

--- --- 

2 

 ומ'אל 'מלוא
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

112/122 --- 112/122 

--- 

--- --- 

2 

 נגרר כ2ע2כ אלומ' מזוגג

2 

 אלומ' אלומ'
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

--- 212/222 212/222 

 חדר דיור
 ותדירב

 גםמד
4G**  

2 

 ציר רגילה גמזוג אלומ'

--- 

--- --- 

2 

 'מלוא אלומ'
 שמליח גלילה

 ידני כולל גיבוי
 212/122 ---  212/122 

--- 

--- --- 

2 

 נגרר כ2ע2כ אלומ' מזוגג

2 

 אלומ' אלומ'
 שמליח גלילה

 ידני כולל גיבוי
--- 242/222 242/222 

 חדר דיור
 ותבדיר
 םגמד

4G1 

2 

 ציר רגילה גמזוג אלומ'

--- 

--- --- 

2 

 'מלוא אלומ'
 שמליח גלילה

 ידני כולל גיבוי
 210/112 ---  210/112 

--- 

--- --- 

2 

 נגרר כ2ע2כ אלומ' מזוגג

2 

 אלומ' אלומ'
 שמליח גלילה

 ידני כולל גיבוי
--- 242/222 242/222 



 בהיתר בניה מותנה
 שויות התכנוןרק ע"י ר ייםנויף לשוכפומפרט נערך לפני קבלת היתר 

 

                                          
 ', גב' חים א',נספ

 93  ךתומ 11 'עמ 22222021212 תאריך: / 12 מגרש / 21ורה ש מהדמשהב" –ר למשתכן מכמפרט /  מ"עב ותזמייסדור יר / לאיכות הבניה מסד

 

תונולח  דלתות ---
 

ריסיםת
 

 חדר
 כמות ומידת

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

 )עץמר וח
מיניום/ אלו
 ר(כת/ אחמת

 חה )צירסוג פתי
 // נגרר("ככע

 אחר(

 ומידתכמות 
  הפתח

 ב(גובה/ רוח)

עץ ר )חומ
יום/ ניאלומ

 (ת/ אחרמתכ

סוג פתיחה 
 כע"כ//יר)צ

 ר(נגרר/כיס/אח

 תידמכמות ו
  פתחה

 )גובה/ רוחב(

/ חומר )עץ
/ וםאלומיני

 ת/ אחר(כמת
 ר שלביםחומ

ה)ציר/ סוג פתיח
/ רר.ע.כ/נגכ

 (י/אחר/חשמליסכ

חמטב  

--- 

--- ---  

2 

כ2ע2כנגרר  אלומ' מזוגג  

--- 

--- --- ---  

--- 222/222 --- 

--- 

--- ---  

---  

נימכ אוורור  --- 

--- 

--- --- ---  

--- --- --- 

חדר שינה 
 0הורים 

2 

 ציר רגילה עץ

2 

 כ2ע2כנגרר  אלומ' מזוגג

2 

 ידנילה יגל אלומ' אלומ'

12/122 212/222 212/222 

 ממ"ד 
)משמש 

  כחדר
 (5 שינה

2 
 לפי פלדה
 א הג"

)רגילה(2 ר צי
 פתיחה חוץ

2 

 גגמזו מ'ואל

או  להגירר יצ
 כ2ע2כ

לפי הנחיות 
 הג"א

2 

 2 כיסרר לגנ 'ומאל ומ'אל

 222/222 -כ 222/222-כ 12/122

--- 
--- --- 

--- 
   יס2לכ נגררת/יםהיסים, רסגז, הדף וד גנה לד, פכנף אחת --- ---

--- --- 

 1חדר שינה 

2 

 ציר רגילה עץ

2 

 2כנגרר כ2ע אלומ' מזוגג

2 

 ידני הגליל 'ומאל 'לומא

12/122 212/222 212/222 

ה חצר ח.
 כללי

2 
 +עץ 

 אור -הר/צוצו
 ציר רגילה

2 

 אלומ' מזוגג
 ינטו

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

12/122 42/.2 --- 

--- 

--- --- 

---  

נימכ אוורור  --- 

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

 צהרח ח.
 הורים

2 
 + עץ

 אור -צוהר/צו
 הציר רגיל

2 

 מזוגג אלומ'
 ינטו

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

.2/122 22/.2 --- 

 רפסתמ
 ותירש

2 
 +ץ ע

 אור -וצוהר/צ
 להגיריר צ

2 

 כ2ע2כ נגרר גגומ' מזולא

2 

 2ע2כנגרר כ 'ומאל אלומ'

12/122 292/222                                292/222                                

 דירתי  סןמח
 ככל שיוצמד

 חעץ/פ 2
לפי החלטת 

 החברה
 הרגילר צי

--- 
--- --- 

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

32/122 --- --- 

 

 :*4Hמדגם  04' , דירה מס 4Hדגםמ 8דירה מס'  –ם חדרי 4 – 01,00,05,01 :מס' בבניינים

ותנולח  תותדל ---
 

ריסיםת
 

 חדר
ת דמיכמות ו
  תחהפ

 חב(וה/ ר)גוב 

מר )עץ וח
ם/ וומיניאל

 ר(מתכת/ אח

 ה )צירחג פתיסו
 // נגרר("ככע

 אחר(

 ומידתכמות 
  הפתח

 גובה/ רוחב()

ר )עץ חומ
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה 
כע"כ/ /ר)צי
 יס/אחר(כר/נגר

כמות ומידת 
  הפתח

 רוחב(בה/ )גו

/ חומר )עץ
/ וםינילומא
 ת/ אחר(כמת

 םמר שלביחו
 ה)ציר/תיחוג פס

/ רר.כ/נג.עכ
 (רחלי/א/חשמכיס

 כניסה

2 

 ציר רגילה בטחוןפלדה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

32/122 --- --- 

 חדר דיור
 ופינת אוכל

2 

 נגרר כ2ע2כ אלומ' מזוגג

--- 

--- --- 

2 

 אלומ' אלומ'
 מלישגלילה ח

 ניכולל גיבוי יד
112/122 --- 112/122 

חבמט  

--- 

---  --- 

2 

 רר כ2ע2כגנ ' מזוגגומאל

2 

ידניגלילה  אלומ' אלומ'  

--- 222/222 222/222 



 בהיתר בניה מותנה
 שויות התכנוןרק ע"י ר ייםנויף לשוכפומפרט נערך לפני קבלת היתר 

 

                                          
 ', גב' חים א',נספ

 93  ךתומ 19 'עמ 22222021212 תאריך: / 12 מגרש / 21ורה ש מהדמשהב" –ר למשתכן מכמפרט /  מ"עב ותזמייסדור יר / לאיכות הבניה מסד

 

ותנולח  תותדל ---
 

ריסיםת
 

 חדר
ת דמיכמות ו
  תחהפ

 חב(וה/ ר)גוב 

מר )עץ וח
ם/ וומיניאל

 ר(מתכת/ אח

 ה )צירחג פתיסו
 // נגרר("ככע

 אחר(

 ומידתכמות 
  הפתח

 גובה/ רוחב()

ר )עץ חומ
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה 
כע"כ/ /ר)צי
 יס/אחר(כר/נגר

כמות ומידת 
  הפתח

 רוחב(בה/ )גו

/ חומר )עץ
/ וםינילומא
 ת/ אחר(כמת

 םמר שלביחו
 ה)ציר/תיחוג פס

/ רר.כ/נג.עכ
 (רחלי/א/חשמכיס

חדר שינה 
 0ורים ה

2 

 ציר רגילה עץ

2 

 נגרר כ2ע2כ אלומ' מזוגג

2 

 ידניגלילה  אלומ' אלומ'

12/122 212/222 212/222 

 ממ"ד 
)משמש 
 כחדר 

 (5 שינה

2 
פלדה לפי 

 א הג"
)רגילה(2  ריצ

 תיחה חוץפ

2 

 גגאלומ' מזו

 וא להגירר יצ
 ע2ככ2

חיות הנ ילפ
 ג"אה

2 

 2 רר לכיסגנ אלומ' ומ'אל

 222/222 -כ 222/222-כ 12/122

--- 

--- --- 

--- 

   יס2לכ םית/ים, הנגררנגד גז, הדף ורסיסה לדכנף אחת, פ --- ---

--- --- 

 1 חדר שינה

2 

 ציר רגילה עץ

2 

 2כנגרר כ2ע גגומ' מזולא

2 

 ידני הגליל 'מואל 'אלומ

12/122 212/222 212/222 

ה חצר ח.
 כללי

2 
 +עץ 

 אור -הר/צוצו
 ציר רגילה

---  

נימכ אוורור  ---  

--- 

--- --- --- 

12/122 --- --- 

 חצהח. ר
 הורים

2 
 +עץ 

 אור -/צורהוצ
 הציר רגיל

2 

 אלומ' מזוגג
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

.2/122 22/.2 --- 

 רפסתמ
 ותשיר

2 
 +ץ ע

 ר או-והר/צוצ
 להרגי ריצ

2 

 נגרר כ2ע2כ אלומ' מזוגג

2 

 2ע2כנגרר כ 'ומאל אלומ'

12/122 292/222                                 292/222                                 

 דירתי ן מחס
 דצמיוככל ש

 חפ/עץ 2
לפי החלטת 

 החברה
 הילגרר צי

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

32/122 --- --- 

 

 

 

 : 4H1דגםמ 00דירה מס'  –חדרים  4 – 01,00,05,01 :'מס בבניינים

ותנולח  דלתות ---
 

ריסיםת
 

 חדר
ידת כמות ומ
  חהפת

 חב()גובה/ רו 

מר )עץ וח
אלומיניום/ 

 ר(מתכת/ אח

 )ציר החיוג פתס
 // נגרר(כ"עכ

 אחר(

 ומידתכמות 
  הפתח

 גובה/ רוחב()

חומר )עץ 
/ אלומיניום

 ר(ת/ אחמתכ

ג פתיחה וס
כע"כ/ /)ציר

 אחר(נגרר/כיס/

 תכמות ומיד
  הפתח

 / רוחב()גובה

/ חומר )עץ
/ וםאלומיני

 ת/ אחר(כמת
 מר שלביםחו

ה)ציר/ סוג פתיח
/ ררכ/נג.ע.כ
 /חשמלי/אחר(כיס

 כניסה

2 

 הציר רגיל ןבטחו דהפל

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

32/122 --- --- 

 רחדר דיו
 נת אוכלופי

2 

 ע2כנגרר כ2 וגגאלומ' מז

--- 

--- --- 

2 

 אלומ' אלומ'
 חשמליגלילה 

 כולל גיבוי ידני
112/122 --- 112/122 

 מטבח

---  

--- --- 

2 

 נגרר כ2ע2כ ומ' מזוגגאל

2 

'אלומ ידניגלילה  אלומ'   

--- 222/222 222/222 

חדר שינה 
 0הורים 

2 

 הציר רגיל עץ

2 

 כ2ע2כ נגרר אלומ' מזוגג

2 

 ידניגלילה  אלומ' 'אלומ

12/122 212/222 212/222 



 בהיתר בניה מותנה
 שויות התכנוןרק ע"י ר ייםנויף לשוכפומפרט נערך לפני קבלת היתר 

 

                                          
 ', גב' חים א',נספ

 93  ךתומ 14 'עמ 22222021212 תאריך: / 12 מגרש / 21ורה ש מהדמשהב" –ר למשתכן מכמפרט /  מ"עב ותזמייסדור יר / לאיכות הבניה מסד

 

ותנולח  דלתות ---
 

ריסיםת
 

 חדר
ידת כמות ומ
  חהפת

 חב()גובה/ רו 

מר )עץ וח
אלומיניום/ 

 ר(מתכת/ אח

 )ציר החיוג פתס
 // נגרר(כ"עכ

 אחר(

 ומידתכמות 
  הפתח

 גובה/ רוחב()

חומר )עץ 
/ אלומיניום

 ר(ת/ אחמתכ

ג פתיחה וס
כע"כ/ /)ציר

 אחר(נגרר/כיס/

 תכמות ומיד
  הפתח

 / רוחב()גובה

/ חומר )עץ
/ וםאלומיני

 ת/ אחר(כמת
 מר שלביםחו

ה)ציר/ סוג פתיח
/ ררכ/נג.ע.כ
 /חשמלי/אחר(כיס

 ממ"ד 
 )משמש

 דר חכ
 (5 שינה

2 
דה לפי פל

 א הג"
)רגילה(2 ר צי

 ה חוץפתיח

2 

 גגואלומ' מז

או  להגירר יצ
 כ2ע2כ

לפי הנחיות 
 הג"א

2 

  2סרר לכיגנ אלומ' ומ'לא

 222/222 -כ 222/222-כ 12/122

--- 

--- --- 

--- 

   2סילכ רת/יםהנגר ם,סיסיף ורז, הדנגד גה לדחת, פכנף א --- ---

--- --- 

 1חדר שינה 

2 

 ציר רגילה עץ

2 

 2כנגרר כ2ע אלומ' מזוגג

2 

 ידני הגליל 'ומאל 'מאלו

12/122 212/222 212/222 

2 

 רגילה ריצ מזוגגאלומ' 

--- 

--- --- 

2 

 'ומאל 'אלומ
 חשמליגלילה 

 לל גיבוי ידניכו
32/122 --- 32/122 

ה חצר ח.
 לליכ

2 
 +עץ 

 אור -/צורהצו
 רגילהיר צ

---  

נימכ ראוורו  --- 

--- 

--- --- --- 

12/122 --- --- 

ח. רחצה 
 הורים

2 
 +עץ 

 אור -/צוצוהר
 הרגילציר 

2 

 וגגמזאלומ' 
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

.2/122 22/.2 --- 

 רפסתמ
 שירות

2 
 +ץ ע

 אור -וצוהר/צ
 להרגייר צ

2 

 2ע2כנגרר כ ' מזוגגאלומ

2 

 2כ2ערר כגנ 'ומאל 'ומלא

12/122 292/222                                 292/222                                 

 י רתדימחסן 
 שיוצמדככל 

 חעץ/פ 2
לפי החלטת 

 החברה
 הרגילר צי

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

32/122 --- --- 

 

 : 5PH6דגםמ 06דירה מס'  , 5PH5םדגמ 02דירה מס'  –ם חדרי 2 – 01,00,05,01 :מס'בבניינים 

ותנולח  דלתות ---
 

ריסיםת
 

 חדר
כמות ומידת 

  פתחה
 בה/ רוחב()גו 

עץ ) מרוח
ום/ יניאלומ
 ר(/ אחמתכת

 )ציר חהפתיסוג 
 // נגרר"כ(כע

 אחר(

 ומידתמות כ
  תחפה

 ב(גובה/ רוח)

חומר )עץ 
אלומיניום/ 

 (אחרמתכת/ 

סוג פתיחה 
כע"כ/ /)ציר

 ר/כיס/אחר(נגר

 דתומי כמות
  פתחה

 רוחב( )גובה/

/ )עץ מרחו
/ וםיניאלומ

 ת/ אחר(כמת
 חומר שלבים

/ ה)צירפתיח סוג
/ רר.ע.כ/נגכ

 ר(/אח/חשמליסכי

 כניסה

2 

 יר רגילהצ חוןפלדה בט

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

32/122 --- --- 

 חדר דיור
 בדירה 

 םגדמ
5PH5 

1 

 נגרר כ2ע2כ אלומ' מזוגג

--- 

--- --- 

1 

 'אלומ 'ומאל
 ליגלילה חשמ

 דנייבוי יולל גכ
112/122 --- 112/122 

--- 

--- --- 

2 

 נגרר כ2ע2כ גוגאלומ' מז

2 

 אלומ' אלומ'
 ליגלילה חשמ

 דנייבוי יכולל ג
--- 212/222 212/222 

 חדר דיור
 בדירה 

 םדגמ
5PH6 

2 

 נגרר כ2ע2כ ' מזוגגלומא

--- 

--- --- 

2 

 אלומ' אלומ'
 גלילה חשמלי

 דניי גיבוי ללכו
112/122 --- 112/122 

--- 

--- --- 

1 

 כע2נגרר כ2 וגגמז אלומ'

1 

 אלומ' אלומ'
 גלילה חשמלי

 דניי גיבוי ללכו
--- 212/222 212/222 



 בהיתר בניה מותנה
 שויות התכנוןרק ע"י ר ייםנויף לשוכפומפרט נערך לפני קבלת היתר 

 

                                          
 ', גב' חים א',נספ

 93  ךתומ 12 'עמ 22222021212 תאריך: / 12 מגרש / 21ורה ש מהדמשהב" –ר למשתכן מכמפרט /  מ"עב ותזמייסדור יר / לאיכות הבניה מסד

 

ותנולח  דלתות ---
 

ריסיםת
 

 חדר
כמות ומידת 

  פתחה
 בה/ רוחב()גו 

עץ ) מרוח
ום/ יניאלומ
 ר(/ אחמתכת

 )ציר חהפתיסוג 
 // נגרר"כ(כע

 אחר(

 ומידתמות כ
  תחפה

 ב(גובה/ רוח)

חומר )עץ 
אלומיניום/ 

 (אחרמתכת/ 

סוג פתיחה 
כע"כ/ /)ציר

 ר/כיס/אחר(נגר

 דתומי כמות
  פתחה

 רוחב( )גובה/

/ )עץ מרחו
/ וםיניאלומ

 ת/ אחר(כמת
 חומר שלבים

/ ה)צירפתיח סוג
/ רר.ע.כ/נגכ

 ר(/אח/חשמליסכי

 מטבח

--- 

--- --- 

2 

 כנגרר כ2ע2 גאלומ' מזוג

2 

'לומא  גלילה ידני אלומ' 

--- 212/222 212/222 

חדר שינה 
 0ם הורי

2 

 יר רגילהצ עץ

2 

 נגרר כ2ע2כ וגג' מזאלומ

2 

 ידניגלילה  'ומלא לומ'א

12/122 212/222 212/222 

  ד"ממ
)משמש 
 כחדר 

 (5 שינה

2 
לדה לפי פ

 א הג"
)רגילה(2 ר צי

 יחה חוץפת

2 

 גגזואלומ' מ

או  להגירר יצ
 כ2ע2כ

לפי הנחיות 
 הג"א

2 

 2 רר לכיסגנ אלומ' 'אלומ

 222/222 -כ 222/222-כ 12/122

--- 

--- --- 

--- 

   יס2לכ ים, הנגררת/יםהדף ורסיס, נגד גזה לדפ ת,כנף אח --- ---

--- --- 

 1חדר שינה 

2 

 ציר רגילה עץ

2 

 2כנגרר כ2ע גאלומ' מזוג

2 

 ידני הגליל 'ומאל 'ומאל

12/122 212/222 212/222 

 4חדר שינה 

2 

 ציר רגילה עץ

2 

 נגרר כ2ע2כ ומ' מזוגגאל

2 

 יה ידניללג 'ומאל מ'אלו

12/122 212/222 212/222 

ה חצר ח.
 כללי

2 
 +עץ 

 אור -הר/צוצו
 ילהגר ציר

---  

נימכ רוראוו  --- 

--- 

--- --- --- 

12/122 --- --- 

ח. רחצה 
 הורים

2 
 +ץ ע
 ר או-וצצוהר/

 הציר רגיל

2 

 אלומ' מזוגג
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

.2/122 22/.2 --- 

תי שירו
 םורחיא

2 

 הרגיליר צ עץ

--- 

 --- כניור מאוור

--- 

--- --- --- 

.2/122 --- --- 

 רפסתמ
 שירות

2 
 +ץ ע

 אור -והר/צצו
 להרגייר צ

2 

 2כנגרר כ2ע אלומ' מזוגג

2 

 2ע2כנגרר כ 'ומאל אלומ'

12/122 292/222                                  292/222                                  

 ירתי ד ןמחס
 וצמדככל שי

 ח/פץע 2
לטת הח לפי

 ברההח
 הרגילר צי

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

32/122 --- --- 

 

 :תואחרו טבלהל ערותה

רר גנימשתפלת, רגילה+ יחה פת = (קיפיי)דרטוי סב נ נטוי(,ת )לפפתיחה משת= קיפ = סוג פתיחה, להרגי צירם, = אלומיניואלומ'  :רי מיליםויאב 2א

 לה,עמ גלל כלפי= תריס נלה גלי ,על כנף קבועה ועה אנכיתבתנת אח כנף =ה נגיליוטיבקיר,  חה )כיס(וך גומנף ו/או לתכ ת על= כנף נגררע.כ .כ

  2מליו/או חש )ידני( מצעות רצועהאב

 תות/דל"כ התתאים לסה דירהב ליתלשהכמות הכ ובלבד בטבלהים חדרד מחאשל  ראובתי עלהופי לותוכי חדרים ישנ, משותפים לת/חלונותדלתו 2ב

 לה2 ינות בטבת המצוחלונו

לים הננעבויים יטחון( בעלת מערכת בריחים חב) שיתאה לכניסה רלת מגן מפלדדתהיה בהתאם למפורט להלן:  -ורים המגרת ידל הכניסהדלת  2ג

 ת הצצהעינינוסף, י פנימסגר בטחון  לן:הלרט ווכמפ 2244 ישראלי מס' תקןת לואמתהן גליל נגנומל ידי ם עילנים ומופעוולפחות בארבעה כי

לדה משקוף בניה מפ 2ומספר דירה תדלור צתחתון, מע מברשת סף ,"נעה ו"רוזטותידית צילינדר,  , מגןריםצי תורכעמ, (טלסקופיתת/)פנורמי

 ר2בחירת המוכלפי  ןגווותהיה בגמר דלת הכניסה ר2 תנוה בעיהיו בצבוף יקת והמשהדל ףלפחות2 כנמ מ" 2212נת בעובי של ולוומג



 בהיתר בניה מותנה
 שויות התכנוןרק ע"י ר ייםנויף לשוכפומפרט נערך לפני קבלת היתר 

 

                                          
 ', גב' חים א',נספ

 93  ךתומ 10 'עמ 22222021212 תאריך: / 12 מגרש / 21ורה ש מהדמשהב" –ר למשתכן מכמפרט /  מ"עב ותזמייסדור יר / לאיכות הבניה מסד

 

על  19 ס'י מללתקן ישרא בודות בהתאםכניסה לחדרים תהיינה דלתות לתות הדל לן:הלט רהיו בהתאם למפומגורים ידירת הות הפנים בלתד 2ד

נף כ"מ לפחות2 ס .ת בגובה הדלית תחתב יד למיםר עממנט מחות קנקויכללו התם ת תהיינה עמידות למידלתוילה2 החלקיו ובפתיחת ציר רג

 ,טיקה, קייםחוזק, אקוס –שווה ערך בכל היבט תפקודי  י אחרילוו מא/ו דמילוי פלקסבור מסגרת עםים על וחות מודבקל משתיהיה עשויה לת תדה

 –ם וחות והדבקית לרבות ללד2 כנף הפחותלצדדים  9-ב נט( מצופה)ק –ף2 היקף כנף הדלת משקודלת והצירים יותקנו בהתאמה לסוג ה ר2אח

2 משני הצדדיםבמים, עם מנעול וידיות מתכת ידות לעמים אתהמ י חיצוני מתועשאו בציפומייקה בע או בפורבצהיה י הדלתות: גמר 2םלמי עמידים

קנתו הת אחרף לוקמה2 המשאטי ילול פסויכ תלדלתואם  וןולימרי או בגמר ובגוות פל הלבש, בע19ה בהתאם לתקן ישראלי ייה ת:למשקוף הד

יה : יהגוון דלתות הפניםהדלת2  בכנף אור-צו/רוהצפנוי" ו-"תפוס ובי דמויול סיברותים, מנעשית והטיה, המקלחהאמב יחדרבמיד למים2 יהיה ע

 ירהחבשונות ליות ואפשר 9נה וקיג בפני ההצר המוכר2 על המוכר לשיבחספקים וגמאות שיציגו המוכר ו/או הדך מתו חירת הקונהבהתאם לב

 2ןבן לוהן היא בגו, אשר אחת מחותלפ

 תחולו יורכבים משנהמ, ות התקןלפי דריש רגיל/בטיחותי( Double Glazing) לפוכ זיגוג שקוף עםומיניום אל סוג: חלונות מד(ממ" )למעטונות חל 2ה

 ןתק והיו בעלי תורכיביהם י נותחלוה2 (ממ" 0של ויר אמרווח עם  ,ני הצדדיםמש לפחותמ"מ  4 בעובי יגוג)ז יהםזכוכית עם מרווח אוויר בינ

תקין מי יד לת יותקנו עילה2 החלונות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעידיו ים,לגלג ם,יציר ,EPDMגומי ג, אטמי י זיגוכללם: סרגלובים, זרים מקוריואבי

ם יניומואל גה חלון מסויהי :בממ"ד לון. חכנף לר כנף עונגר מזוגג יוםנימסוג אלומ, יהיה בעל ויטרינהר: הדיון חדר חלו מורשה מטעם היצרן2

  2תוניכהעד פקוד העורף להוראותבהתאם , נגרר לדהפ כנף מזוגג עם

 .אחת רשת נףלכ הכהכנ מסילהב נוסף נתיב יותקן ההזזה בכל חלונות. יןא :ותרשת 2ו

 לי תריסים2רה( יהיו בעהדיור תיאב י הקייםלפל כהטבח )ומ הצם, חדר רחתירי אמבטיה, חדר שירוט חדה, למעפתחי הדיר :תריסים 2ז

 פחהברת2 עובי לאטימה מוג צף כולל אטם גומי בין השלביםן מוקריתיאולופ ילומיניום במילויים פח איס עשוו שלבי התרהיזה ילילה או הזסי גירבת 

 יחה ידני2ומנגנון פת מליחש נוןגנ"ל עם מס כנילבי תרם שע ריס גלילהת חדר דיור יורכב ארגז2 בןת היצרה בהתאם למידות הפתח והוראוייה

רות גם ם למרפסת שיר החוץ, לרבות במטבחים הפונילאווייר יש רוורוובמטבחים ללא אניטריים דרים סשירות, בח ריבחד - ויר החוץלאו רווורא 2ח

 י2כיסו ת רפפתרבול לקיר החוץד צויד במאוורר מכני עור מצינ צעיבוגורה בתריס ו/או בחלון, סה יננאאם 

ולבים בזיגוג ם המשתחין פכתי 2ועץ האלומיניוםי ו/או להאדריכפ"י תכנון ע וון,פרופיל, גה דגם 2יוםנויים אלומיעש והתריסיםות לונהח תומסגר 2ט

 2סךמ/או קירות מחסום, וקה/קבוע המשמש כמע

 כל2דריהא ןולפי תכנ"(, בה )"חלמומע שקופה או ,תבטיחותיזכוכית  ותקןת (,חלונות)באם יש ושירותים רחצה דרי חב 2י

שות כיבוי ודרי הנחיות יועץ הבטיחותפי ות, לבועת קופרפ או/ו סבכה בדלתני ו/או רור מכו/או אוון לוות חיעשה באמצע( סןחמכש רככל שנ) סןאוורור המח 2יא

 2שא

  /אש2חוןבט תותלדיותקנו כן ותקרקע ימת וקלדירות ב סהת רשות הכבאות, בכנינחיולפי ה ה/ות בקומת היציאה מהבניין:רדיה לסדלת כני 2יב

 2, אין לקבוע סורג קבועקומה(רים בדייל הלכת ארום אמור לשמש )בח ומתיק ילוץכרז כפתח חמוה רהבדי ו חלוןו/א ד"ממ ןחלוב -ילוץפתח ח 2יג

 ה2תיחהפ ןויחה וכיהפת גבות סולר ,סהחלון/תריג יים במידות הפתח, סושינויתכנו  "פתח חילוץ"יות המוסמכות כורשי ה"ח שיוכרז עבפת בנוסף,

 1 -וף הממ"ד גבוהים כוריצ דלתף הס ת2יחיצונ /נגררת,תה, הנפתחה אטומנה דלת פלדהיוגן סה למרחב מכני תלד :ףפיקוד העורלפי דרישות  2יד

ם גליועוורור מחי אתפ וכן גוגיזמיניום + לופיים לפתיחה2 חלון אכנ 1ו/או  אחת או שתיים, הנגררות לכיס נףה כדה2 חלון פלל מפלס הדירס"מ מע

פתח וליד ע"ג הקיר  ף(,העור קודפי תוחינלפי ה)ון אויר סינ ערכתמ תקנתה ם לפרוק2ניונית)פלנצ'(,  פלדה תקאוסחסומים בדי רים שונים,קוטב

 יהרנון, הסי ןמתקרה החב יע"ם סופק באיודגש ש (12222מאי  הג"אתקנות ) המערכת לפי מידות היצרן2 תדומי 2רעה מקומיתהפ רוצתיור האוור

שהוסמכו לכך ע"י  יםהגורמ"י ת עפסנו תקינות ואטימותבדיקת ב , יחייע"י הרוכש קורויפלכן עורף, וד הקיי פ"אושרו עוו נבדקהתקנתו ו וינתתקש

 לעצוע בפוהבי רעל יגבבפו עבין הביצול מכר ו/או במפרט המכרות הבתוכנימקרה של סתירה בין המצוין  לבככי  ספק יודגש למניעת ורף2פיקוד הע

 ף2רוהע דות של פיקוחיות מעודכנהנ ואםהת

 ריםזאבי בהתקנתהצורך עקב  ,"נטו"ן מבטאות מידות פתחים אינו "מ,בס תוערומשבניה מידות  , הינן9 מס'לה פורטות בטבהמדות המי – ידותמ 2טו

 מסך ינות/קירותחלונות/ויטרת/ לתוי דנבשל מל ,ניהםייים למיקפה פרופיליםום משקופי ת סמויות וכןסגרוו/או מכגון: מלבנים סמויים לימים שמ

  בתקנות התכנון והבניה2נדרש כאלו ים פתחל ח,טממידות/שיפחת  לא יםקבלים המתגודל הפתח רהל מקבכ 2הענין(לפי )
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 רות לאחר טבלה זו.גם הע ראה - רואה וכלים סניטרים בדירהבת קניתמ – 4מס'  טבלה 920

    
 

 'פרק א 4יף בסע דירהתיאור ה לפי הרבדי לבפוע קייםאופציונלים. ה יםראזו/םים/חלליל חדרשוללת מה כילהלן רש

 .בתוכניות המכר המוצג פיול
 

 יתקןמ
 םיקומ

 שרותי אורחים חמטב
 חדר רחצה
 )מקלחת(

צה רחחדר 
 ףס/נוכללי
 יה(בט)אמ

 רחצה חדר 
 )ללא אסלה(

 (חדרים 1דירת )ב

פינת נטילת 
 םיייד

מרפסת 
 ותשר

 אחר

ור מטבחכי
 

 
 (פרדיםנ 5 /ל ופכ)

מידות 
 (ס"מב)

 1 או 12/40
 42/02דים נפר

 כל אחד
--- --- --- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- --- --- א' סוג

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

 כיור רחצה

מידות 
 ()בס"מ

 --- --- --- בארון לבמשו בארון לבמשו משולב בארון --- ---

 --- --- --- 92929ה סעיף רא 92929 סעיףה רא 92929יף ה סעאר --- --- סוג

 --- --- --- ןאי יןא אין --- --- ₪ כוי זי

 ור לנטילת ידייםכי
'(ג'( )א)

 

ידות מ
 ס"מ()ב

--- --- --- --- --- 12/42 --- --- 

 --- --- א' --- --- --- --- --- סוג

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

אסלה
 

גז ואר
שטיפה

 '()ב

ת ודימ
 בס"מ()

 --- --- --- --- (בראה הערה ) (ב) הערה ראה (בה )הער הרא ---

 --- --- --- --- א' 'א א' --- סוג

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

אמבט/ 
 

מקלחת
 )ב'(

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
 מקלחת

 (ברה )הע ראה
2.2/.2 2.2/.2 --- --- --- 

 --- --- סוג
 עפמשו ריצוף
 (תלח)מק

יה אמבט)א' 
 (פח ואת יקרילא

יה מבטא) 'א
 (חו פאקרילית א

--- --- --- 

 --- --- --- אין יןא --- --- --- ₪ כוי זי

קרים  יםלמ להסול
 כיור,/חמים ל

מהמשטח
)ג() ד(

 

(גראה הערה ) דגם 
  

---
 

(גהערה ) אהר
 

 (ג)ה אה הערר (גערה )ה הרא
ראה הערה 

 (ג)
--- --- 

 --- --- א' א' 'א א' --- 'א סוג

 'פח גנס ראה 'ח גנספראה  נספח ג'אה ר --- 'פח גסה נרא  ₪יכוי ז
ה נספח אר

 'ג
--- --- 

בטיה מסוללה לא
םוחמיקרים  יםלמ

 

)ה(
 

(גראה הערה ) --- --- --- גםד
 

(גראה הערה )
 

--- --- --- 

 --- --- --- א' א' --- --- --- גסו

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

 מקלחתלה וללס
יםמם וחקרי למים

 

)ה(
 

(גראה הערה ) --- --- גםד
 

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

 --- --- --- --- --- א' --- --- סוג

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

ונת כמל )קרים( יםחיבור מ
ת הזנו זלניקוחיבור כביסה 

מלחש
()ז

 
 --- יש --- --- --- --- --- ---

 לרוושל ניתבדופן חיצו 4"פתח 
ש כביסהבייממ  םאדי ליטתפ

ז()
, 

נה תריס הג, הזנת חשמללל כו
 2סגירה תשקולומ

 --- יש --- --- --- --- --- ---
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 יתקןמ
 םיקומ

 שרותי אורחים חמטב
 חדר רחצה
 )מקלחת(

צה רחחדר 
 ףס/נוכללי
 יה(בט)אמ

 רחצה חדר 
 )ללא אסלה(

 (חדרים 1דירת )ב

פינת נטילת 
 םיייד

מרפסת 
 ותשר

 אחר

לחיבור , ר למים וניקוזבוחינה הכ
ח כליםמדי

 )ח(

בניקוז כיור  תההכנה משולב)
 2(המטבח

 --- --- --- --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- --- --- --- אין (יל)ברז נ ק' מים למקררנ

ולשלבי ת גזקודנ
י()

 --- --- --- --- --- --- --- 2 ()הכנה 

מים ז לחימוםדת גנקו
)י(

 --- --- --- --- --- --- --- --- ה()הכנ 

 

 :ואחרות טבלהל רותעה

 הרכישה(. סכםצורף להחר שא מסמךטבלה, או בב צויןבפועל רק באם ם י)הקי

חרס/ סילי   מחומר: 2פרדיםנני כיורים שאו ול כיור כפ -: הקונהירת לבח גר יציכהמו2 וחההתקנה שטת מטבח במטבח תותקן קערב: טבחמכיור  (א)

רש באם נד) ייםדיילת כיור נט ה2פק, שיבחר ע"י החברן/סרידות לפי היצבמ טגרלי(:לחני )אינוש כיור רחצהרוסטה2 רניט/ניקוורץ/קוורץ ג

 2"מס 12/42במידות 2 חרס :(הב"ששות מבהנחי

יפוי קיר ע"פ לרבות ח ס"מ 12/42 -גומחה, במידות של כ וךים בתתרוילחדר הש מוךבס מחוץ אך ןכניתו ,וראמה יםילת ידיטור נכי – ר הדתילמגז

 2האדריכל ןותכנ

יבולת בעל קי )מותדו כ חרס :ההדח כלימ 2טהסנירוצירי על ב ,כבד :סלהאה ושבמ( מונחת) בלוק"-תהיה מחרס "מונו אסלת שירותים: אסלה )ב(

 29122"י י תעפ"יטר( ל 0של ה וכארטר ויל 9ל ש קצרהחה הד

 ם ציפוי פוליאסטר2 עקפי, שלד עץ ת חיזוק היוגני, בעלמוהמ"מ  922י בעובי ר אקרילתהיה מחומהאמבטיה ס"מ2  2/2.2.ת דובמי :האמבטי

  ייל2אמפה אמצומ לפחות מ" 122י עובפח בלופין מלחי 2ןומגלו לברז ופילימפרתמיכה  מיטתו ינותילוי עץ בפמ 

 חהמשט יקוזנל שיפועים עם 2272 י"ת שותבדרי העומד בגמר ,דין כל בהוראות שהנדר יפ על מידותהמ תיפח לא קלחתמה תא טחש ת:מקלח

 קלחת(2כחלופה למשטח משופע במ התקנת אגנית )לא תותר

 (תרת ידית אחזבע ריםם חמים/קימ סותוי) תיכמו ורמי דק גנוןמנ יקסר בעלמערבל /מגם ל, דרום ניקיפוי כצהיו בי מיםוח יםקר ות למיםסוללה כל  (ג)

 2לוונטית בארץהתקינה הר כל דרישותב םלמים חמים העומדי סדרות 9לבחירת הקונה מתוך ו "חסכמים"2 ללויכ

ג ויה מסהיטבח המ יור2 ברזדה או הכעבוטח הישור משו על ממימוק םח והפר-קסמי מדגמים רזיםב תקנויו ר המטבחבכיורי הרחצה ובכיו -

  ס"מ2 22ק ס"מ עומ 22מידות ברז רחצה תהיינה גובה  מ2ס" 12 ס"מ, גובה 12ק עומת להלן2 וידבמ לףנשז בר

 2קלינרום בציפוי כ, מערבל מיקסרדגם:  :("שבבהנחיות משה באם נדרש) ילת ידייםטנ ברז -

 וונן, מוטכמת תלהרשורי, משר ינוצ ללכו יר,קקס מהימ ,ך(דר 9נטרפוץ דרך )אי רב - יםמים וקרלמים ח סוללה ותקןת :חתמקלה בתא -

 קוטרב ס"מ וראש מקלחת 92ך רוע מהקיר באוהדייר, זר לפי בחירתו ןלחילופיאו מזלף2 לפחות וס"מ  02סקופי ומוביל אנכי באורך טלחלקה ה

 מ2 "ס 22

נן מוט ותכוה מורי, מתלששרור ינצ כןיה וטהאמב יולמילית ציאה תחתהכוללת יר, מהקי, מיקס וקרים םם חמייה למסולל תקןתו :טיהבאמב -

 ף2ות ומזלס"מ לפח 02פי ומוביל אנכי באורך קוה טלסקהחל

(ד)
 

 2ניל יברזולביוב,  ר: חיבוכוללת שטיפת אסלהארגז/י ו םירכיוהתקנת 

(ה)
 

 2לבן :ועותגוון הקב

(ו)
 

 ניתצופן חיובד 4פתח " ,שמלת ח: הזניסהבכ יבשמיל נההכ 2לת חשמנזז, היקוחיבור לנ)קרים(, ים דת מנקו :לתסה כולינת כבולמכ חיבורנת הכ

 2לת סגירהוקשולל תריס הגנה ומ, כביסהכהמייבש מ פליטת אדים לשרוול

 המטבח2 קערת ןסיפולביוב, ול ברז והכנה לחיבורללת: ולמדיח כלים כ הכנה (ז)

 קצה2 יביזרא אבלבד לל רת נחושתצנ חרת,נאמר א באם לא :' גזקה לנהכנ (ח)

 ונית2ירשת הערהמסופקת מה ורהפרטמים בטמ יקר: םריק יםמ (ט)

 או הכיור2  הר משטח העבודקם על מישוברז הממו ירק=  פרח קבוע2 וולמתוך שרראש ברז הנשלף נשלף =  (י)

   אחת2 תידי בעזרתם, ים /חמילקר םיות מקסר( = ויס)מי מערבל

 הם2ירז ו/או שנבית לפיחת ו/או למקאש לר, יםם/קריים חממ , שליאהכניסה/יצ= חלוקת ץ( טרפו)אונ רךד-רב
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 ,, ברצפהין(בניה משותפים לכללוכן ת)בחלקם יוב ילקולטני ב חי ביקורתתפוצנרת : אחר צורך רה, לכלאביזרי אינסטלציה נוספים בדי  92022

 (2 שי איבודרישות כ "יכמות, עפו קוםי)מ י,וי כיבמתזיתכן יה2 אינסטלצה דסחלטת מהנה ת עפ"יוום וכמבמיק ,קרהלת ו בסמוךות אריקב

 בין  כבלי פיקודולהעברת גז  תוצנר מפוצלו/או  כזירמ יניניקוז למזגן מטלציה2 לפי החלטת מהנדס האינס ,מיקוםב מיםחלקי מארון ל

חדר דרון סו במאות ו/רשפסת במר מפוצל,ו ו/א כזיי מרמינמזגן ל מיועד ם2 מיקואיידמלעד מיוהמיקום עד ה ,המעבם המיועד ליקוהמ

  2אמבטיה או שירותים

פוף לת"י כלטני ביוב בובידוד ק 2הרהחבהנדס מ תלטלפי הח ביסה,עליון ו/או במסתור כ בגג למעבה ועדמיום קהחברה2 מי תחלטי העפ"

 ה2וסטיקאקהץ והנחיות יוע 4 חלק 2224

 

 ה:הער

" ם או קורותעמודי"דמוי יטות לו ביצרואסטטי ו דדיסוי מבוכקנת תהיבו ין ויחיתכידרשו(, ככל ש, )בוייב/מתזי כיומים/ב תבר צנרבמע ךהצור

קנו ותין ומאילוצי תכנו , או שסומנוכרת המיבתכנ יסומנו שלא בהכרח ות ורצפה,ירקל בסמוךו/או קרה ירות ותבסמוך לק ,או "ספסלים"

 .כניתומהת ונהמיקום שב

תחי ביקורת, ולכן פ רשודיתכן וי ןייהבנבה ברים לגווהעקולטנים בציה לאינסטההנדס ת מהת"י, והנחיו לפיכי  ת בחשבוןקחיש ל ,ףבנוס

 תחזוקה. יכגישה לצר שרפותם ויש לאן לחסום אאי ו,פתחי ביקורת אלביצוע  שיידרבדירות בהם 

 

 התאםבהיה תקנתה תית, הלארדרשה מערכת סונ2 דין וראות כלה יה לפיהתערכת ות מעבאמצות ים לדירים חממ תפקהס :מיםחימום   92021

 2  2.3י ראלת תקן ישוישלדר

 לתכנן מאפשרהמפסק  יימר( הכוללטקוצב זמן )לי והתקן שמחר ום עם אלמנט עזחימ וללהכלכל דירה יותקן מכל אגירה )דוד(     9202122

 ה2 עלפההמראש את זמני 

 ימום חעי אמצם המים בוימ, יעשה חתלאריורכת סעעות מאמצבפק מים חמים לס ניתןדין לא  כלוראות הם לפי שלה תדירול   9202121

 2)טיימר( םלחימום המי ןקן קוצב זמהת לרבות ם2נייים הקיימים בענים בתקנבלבד שהמים המסופקים באמצעותם עומדים, וראח  

 2יהםמבנ י המחמירלפלהלן  טמהמפוראו  ןל דית כמהוראו יפחת לא רהנפח מיכל האגי 9202129

 ;ליטרים 222 -חדרים 4,2,0ירות בד ם,יליטר 212 -םדריח 9 בדירת :תולבקיב מיםחמים לדוד( )גירה ל אכימ 9202124

      סטלציה2האינ דסנמה תכנוןון לפי יגג על או בסמוך לה שירות אוסת פש כגון במרתר אך נגיוסמם במקו :קום הדודמי 9202122

 2לת ידייםיר נטוכית2 ח, מקלטיהבח ורחצה, אמבמט ערותק :לכליםם ים חמימחיבור  92029

 /גן2ת חצרובדיר 2יש :"דלי"ז בר  92024

 2ה(רחבום לפי החלטת ה)מיקיש  :הכנה למונה מים לדירה 92022

  ,אינסטלציההנדס הן מופי תכנל, PPR, S.Pנת, פקסגול, ופלדה מגולו :וקרים ת: מים חמיםוומר הצינורח 92020

 ר2או אחטי : פלסשפכיםר, אח פלסטי או: חיןודל  

 2יש: טבחמקודת הגז בנעד ז וממקור הג הגז בדיררת צנ .9202

 2: ישנה גז לדירהמוהכנה ל 92021

 

  רה:הע

או במיקום  ,גרשהמ בתכנית מתוארוה רשים במגהקייקום במם חברת הגז ום עורכזי/ים בתיאקרקעי/ים מתת צובר/ים  ותבאמצע סידור

 . הקתותחזו ת צנרת הגזחהנ ייןגז, לענה תאימה לחברתאה מנה קתזימגרש ן ברך תינתדת הצובמיבע ע"י החברה. חר שיקא
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 טבלה זו(ר רות לאחהע)ראה  תקשורתשמל ומתקני ח – 2טבלה מס'  .92
 
 'ג אה נספחר לפון,ע ונקודות טבית תק נקודות מאור,יר זיכוי לחמ
 

 א'  פרק 4בסעיף רה ידיאור הלפי תרה בדיקיים בפועל ה ים אופציונלים.ם/אזורליחלים/של חדרלת כולימה רש להלן 

 כר.מבתוכניות ה וצגהמ ולפי

 
 

 מיקום
 נקודת מאור

 ,תקרה /קיר
 מפסק כולל

 עתק בית
 רגיל

 תקע תבי
גת ררגיל, ד

 הגנה
44IP    

 עתק בית
 מעגלב כוח

 נפרד

 ק'נ
 ;יזיהווטל

 ;שורתתק ק'נ
 .פון' טלנק

 תדונקו 3 כ"הס

 ערותאחר/ ה

 הרילד כניסה
 מבואה או

2 2 - - - 

 ןלחצ +פעמון -
 םטרקואינ -

 חדרלרה תאומפסק  -
 2מדרגות

כולל  ח חשמל דירתילו -
 יה בסמיכותן שיהסגירה )נית

 בואה(למיסה או כנל
 2לל שקעתקשורת כו ןארו -

 יה/טלוויזיהטלפונ ןארו-

 יורד חדר
 כלאו נתופי

1 9 - 

 
 
2 

2 

פת תוס - לישמס חתרינן תוכ
פעלת הלנקודת חשמל 

  התריס
 (ששמ פסתגם מראה )ר

 ים/רוזדורפ

 
2-1* 

2 - - - 

מ'  9 ך מעלררוזדור באופב*
ת או בפרוזדור הכולל פניי

 ר לפחותאונקודות מ 1, "ר"
 מחליף2 +

 2 חבמט

 
 
 
4 1 

 ל, כ"א במעג9
 עבור: נפרד,

מקרר  ר,, תנומדיח
ור עב פאזי תלת 2+

 תחשמליוים יריכ

- 

 התקע יהיה מעל ום בתייקמ
ל ככושטח העבודה מ

ון תכנל ובהתאםאפשר ה
 בורתי התקע עב 2חהמטב

ר ועבו תיים חשמליורכי
המדיח ימוקמו מתחת 

 בודה2למשטח הע

 0שינה  חדר
 יקרי ע

 (ריםהו)

2 
מפסק  כולל)

 ( למנורה ףמחלי

4 
יים ליד )שנ

 המיטה(
- 2 2 - 

 ממ"ד
לפי  הנורמ

וד פיק הנחיות
 העורף

 "רי תקנות פקעלפ - 2 - 9

   חצהר רחד
 הורים

2 
 מוגן מים()

- 2 
2 

 ר(ולתנע בית תק)
- 

 2תנור חימוםת תקע לבי
יכן אוורור מכני + מפסק ה

 שנידרש

 משני שינהחדר/י 
 לדים()י

 
2 9 - 2 2 - 

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

2 
 ם(וגן מי)מ

- 2 
2 

 לתנור(תקע  בית)
- 

+ םר חימולתנו עתק יתב
מפסק לל הכוזמן  תקן קוצבה

 פ"ים עקויבמשמש לדוד ה
 ן2 התכנו

ן סק היכ+ מפ אוורור מכני
 רשדשני

 

 - - - - 2 רותיםשי

 דר חלון,העב
וורור מכני + הכנה לנק' א

 רש2היכן שנידמפסק 
היכן  קפסני + ממכ אוורור

 שנידרש

י הדת במגזר
ת לר נטיכיומעל 

 יים )מחוץדהי
 (יםותשירל

2 
 כולל מפסק( א)ל

- - - - - 

 פסת שרותמר
2 

 ם(מי וגן)מ
- - 

1 
 44IPנה הגרגת בד
סה כבימכונת ל

 ולמייבש

- - 
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 מיקום
 נקודת מאור

 ,תקרה /קיר
 מפסק כולל

 עתק בית
 רגיל

 תקע תבי
גת ררגיל, ד

 הגנה
44IP    

 עתק בית
 מעגלב כוח

 נפרד

 ק'נ
 ;יזיהווטל

 ;שורתתק ק'נ
 .פון' טלנק

 תדונקו 3 כ"הס

 ערותאחר/ ה

 ת/ורפסתמ
 /שמש

 רוצפתמ רחבה

2 
 )מוגן(

- 2 - - 
+ מפסק כולל תריס חשמלי 

 דני2יחה י+ מנגנון פת

 חסןמ
 (הוצמדשל )ככ

2 - 2 - - 

כל של  להזנות החשמ
ונה למברו ום  יחסניחהמ

חסנים משותף ונפרד למ
ה ילופין יותקן מונלח ובלבד א

 החלטתן, ללכל מחס פרדנ
 ירתו2בח ועפ"י וכרהמ

 מסתור
 הכביס

 ()באם קיים

- - - 
2 

 (הכנה למזגן)פקט 
- 

 
- 

 

  אחרותהערות לטבלה ו

 "מ2מ 122 ליםבעם כ נפרדלמפסק ושירות ללוח י ברצא מחוהנמשקע =  רד"ל נפבמעג "בית תקע כח (א)

 ד(2רכל שקע בנפ נספר תר בפנל אחד,יו עים אושק שני) יל2ל רגמזרם חשמון ניזה בור מתקן חשמלילחי " בודד= "שקע אור )רגיל(ת תקע מבי (ב)

 ממ"ר לפחות2 222צע בכבלים בור יבוחיה

 שקעיםם עוד יות מחובר עיכול לה לרגי לם חשממזר ניזוןהלי לחיבור מתקן חשמ י,וסכיעם  יםן ממוג ודדע בשק: ן מיםמוג קע מאור )רגיל(בית ת  (ג)

 2תממ"ר לפחו 222ם יר יבוצע בכבליבוהח ד(2נפרע בכל שקספר ל אחד, נבפנתר יושני שקעים או  קרי)

 – ויזיהטלו בין מחשבים, נקודת – רתת תקשוקודוניה, נטלפודת לת נקה קומפלט לחדר וכולנקודות, מגיע 9 פון =טלה תקשורת וטלויזי דתנקו (ד)

 תור הדירה לרשחיבללא 2 דיןכל ל פי רש עהכול כנדם2 בליכ לקליטת שידורי בורירות לח, ואפשחובה, כאמורשידורי ת קליטליבור ח

 לל כיסוי2וכ 2מודול  22וקופסא  ירה בקההכנ התקשורת ועד נקודת ור וחוט משיכה מריכוזינרת תכלול צת התקשוודט2 נקנ/אינטרפוניםהטל

 אחת2 לקההד דתורה(, כולל נקורמטאאהיל/  -יסויללא נורה וכתקרה ) אוקיר  ל גביה ערית נובור נקודת מא (ה)

לכמות  נם תוספתושאי' הצוינים בסעיף המאו קיר(,  )בתקרה ורת המאושל נקוד לקהההד ןור בלבד לאופתא כפולה=קה הדלמאור ודת נק (ו)

 '2היף בסעצוינות המ מאורה דותנקו

 הגנהבדרגת ם מי וגןמ אך אביזר הקצה פרדנחשמל  במעגל שאינו בהכרחע מוגן תקבית  אחר= או IP44ה הגנ עם דרגותרגיל תקע  תיב (ז)

 ה2גבוה

  מ2מ" 122רד עם כבלים נפ זרם קית ללוח למפסרומחובר ישי ,י נפרדמלגל חשעעל גבי מקע ית תב = מעגל נפרדח בתקע כ בית (ח)

ד נקודת ההכנה וע תתקשור מריכוזורת )מחשב( נק' תקשל הכנה בלבד2כה יוט מש( וחונה לצנרת )"שרוול"וכה ן אחרתצויבאם לא "= הכנה" (ט)

 2ירבק

)ספירלי(2 חום" ולא "תנור להט" ר "מפז ייר(,ריות הדאחקן )בתיודר הרחצה לת חדמעל ם נמצאת ימותנור חה להכנבאם ה ם =נה לחימוהכ (י)

 2וגן מיםמ שקע תכולל מוםינור חה לתההכנ ים ע"י החברה2קפסום לא מימואמצעי חכי דגש פק יולמניעת ס

תה/ם אום את ידליקים/מכבמאך  ,ריחוק ביניהםם בהנמצאיים שונרדים ם נפי אביזרימשני, בונות להדלקה/ כיניתהמאור  ודה/ותנק =חליףמ (יא)

 ר2מאו ודה/ותנק

ישירות ר תחוב נקודה2 הםכיריינן ל, מתחת למקום המתוכחבמטארון הת בלת פאזית תנקודותקן תחיבור תלת פאזי=  בדירת מגורים הכוללת (יב)

 2חשמל הדירתיוח הלשקע והמפסק בית רבות בט ליווכל החאת  דה תכלולנקו2 ה122/2תחווט בכבל ל ומוח החשאזי בללמפסק תלת פ

 

  2יש: ת מאורוקודאה קומתית: בכל קומה: נבודרגות/ מחדר מ 92.22 

 )באם איןהמדרגות  או חדר יתקומת מבואהור באהדלקת ל צן מתוך הדירהלח ש2י ר:לקת אוהד לחצני 2יש אור:גופי מ

 תפים2ם משוייסה ומעברכנ ות, לובידרגי מדר/אורת חיש, לת. תף(משו) שעון שבת אין2 :(המבוא

 כולל כיסוי2 2 לוודמ 22א ופסבקיר וקנה ההכ ד נקודתמריכוז תקשורת ועכלול צינור וחוט משיכה ת התקשורת נקודת :וץפון חלט 92.21

 2ההחבר פי החלטתאו אחר ל ,זמזם :ילצל 2ןלחצ :סוג :פעמון 92.29

 ות הת"י2רישי דלפ ,טנדרטס :סוג: שקעקה/אביזרי הדל 92.24

 רגיל(, שקעולל )כירתי דולוח תקשורת  (דלפחות לצורך הרחבה בעתי םמודולי 0-ם פנוי לת מקור)כולל השארתי די מלשלוח ח 92.22

 2יש :ירתיעון שבת דשיש2  :חתקי פסמפ ל2החשמ מהנדס ןולפי תכנ מיקום: 2יש :רהוך הדיבת
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  זמן2 וצבל קכול יש2 :חשמלי/שמש, מים נקודת חשמל לדוד 92.20

 2תלפחו אמפר 2×  40ה הכוללת עד שני חדרים ירבד2 אמפר 9 × 42 :פאזיתלת  :רתיור דיבגודל חי .92.2

ה סהכני קום בדלתערכת אינטרלמצונית ת וחיימיפנון, ותשתית פעמאינטרקום הכוללת  תכמער2 יש :וםת אינטרקרכעמ 92.21

 חדריור באחד מדיבע/מ, וכן פומית שלדירה ו בכניסהאאה קום במבונטרהאידת ונקאת יש למקם  יקום:מ הראשית לבניין2

 גורים בדירה2מה

 ן2י: אפרדת()נ במעגל סגורפת וויזיה נוסלערכת טמ 92.23 

 2זיהליטת טלווילקכבלים בור ללחי ההכנ :וויזיהטל כנה לקליטת שידוריה 92.222 

 :אחרים ניםמיתק 92.222 

ש למרפסת שירות, י ם הפוניםחיבת במטחוץ לרבולקיר  אוורור ישיר ם ללאמטבחיוברים סניטריים בחד בחדרי שירות, -

  2כיסוי ות רפפת, לרבץי לקיר חונכמוורר אמביד מצוור ין צינהתקל

ת ימל הישראלהחשאזי ולרשת חיבור תלת פתאים לת דירתית2 המערכתל החשמר ולבקרה של צריכת הוערכת לניטמ -

 נים2שתריפי החשמל המת תעזנהותאפשר 

רם ז יחיישנ הששלו) ישמלזרם ח ודדמה ר מתבססת כל רכיבירתית אשהד החשמלדה בלוח דת מדייחי :ת תכלולהמערכ

ית ומציג בצורה מקומ נתוניםה המקבל ומעבד אתטי לחולחוטי, צג דיגיטלי אאת לשידור תקשור יחידת ,פאזי( ח תלתועבור ל

 מ' 222ובה בגונגיש במקום  ,הכניסה/ במבואת  סההכני לדלת וךנים הדירה בסמן בפהצג יותק רה2ובצורה בר ותםא

  ם הכספית2עלות תוא "ש()בקוט תמצטברהו השוטפת היגהאנר תכיצר ונינת חות אתלפ גציהצג ימהרצפה2 

 9222 סעיףבטבלת פתחים  ראה גם נייד גנון פתיחהלרבות מנ, ם/יתריסה דת חשמל להפעלתנקולל חשמלי כו /יםתריס -

 

 ה:חימום, בדיר רור /ני קיתקמ  .4 

 ן2 אי מרכזי תי מיניירד ווירמיזוג א 422

    :תכלול אשר ,פאזי תלת תיטסטנדר תחא תכזימר מיני תערכמל הכנה

 זורפי המאפשר אחר במיקום או רוןסדהמ או האמבטיה חדר רתתק לתחתית בצמוד יידאלמ מתוכנן יקוםמ 22

 ;הדירה לקיח לכל וקצר לייע אוויר

 פההרצ מילויב העונ מוכנסת בקיר מליחש פיקודו תנחוש צנרת של "צמה" תלרבו נדרשותה יותהתשת ועביצ 12

 המאייד וזניק 122* 9נפרד  מעגל חוכ שקע ,בהן למענהמתוכ המיקום ועד דילמאי וכנןתמה יקוםמה בין

 עד ,גבס בלוח ויכיס באמצעות ההסתר יכלולמאייד ל "צמה"ה אמוצ .הכביסה רלניקוז מסתו או פהרצ למחסום

 2בפועל מערכתה להתקנת

 .וןרקיר המסד לע מוסטטרתה וםמיקל דע איידהמ םקוממי קיר לפיקוד קרי שרוול תנהתק 3.

 .אוויר יזוגמ סהנדמ ידי על המערכת נוןכלת בהתאם יהיה תההכנו מיקום 42

 .המעבים / בההמע למיקום ומוסתר צנעמו קוםמי 2

 ניםמזגהתקנת ל הנהכגם צנרת ניקוז כ תבוצעח( טבמים וה, השירותהרחצה )למעט בחדרי הדירהחדרי מ בכל אחד 2אין :וצלמזגן מפ  421

 יהצאה יהמובמילוי הרצפה ור ובקיצנרת הניקוז תוסתר  2מחוץ לחדריקוז ניבוצע הדירתי מוגן ה(2 למרחב לצום )מפיילעי

ם אביזר ע ריוסת צא הצנרתקום מואינסטלציה2 מנדס הון מהכנהכול בהתאם לתור, פון מתחת לכייילופין לסלח ם הרצפה אועד מחסו 

 פקק2עם  ורחרושתי מתאים וסג

וצע ת כאמור, תבזית אחרכת מערכת מיני מצעובאמשר מיזוג לכל חלקיה פה אינו מאהדיר ןר תכנוג האווימיזו סביעת מהנדק ישעל פ לככ         

 צנרת ניקוז מים2נרת גז וצ ,חשמל בות צנרתשות לרהתשתיות הנדרת כל לול אתכחלקי הדירה ש יתרתם מפוצל/ים ליה למזגן/נהכנבנוסף 

  2איןין: בבני תכזירכת מרמעמיזון הנ רתידי וירזוג אימ  429

  2איןדירה: הם וחימום מי פרדת חימוםת אפשרות להם, בעלמיעם רדיאטורים לתי דירעל ידי תנור גז  עלתות הסקה הפמערכ  424

 2ןמוג קעימום הכוללת שר חודה לתנונק תבוצעואמבטיה מקלחת בחדרי ה2 אין: שמלעל בחפוחימום התנור   422

  2יש :ותלימום חשימחות חידי  420

 2: אין"ר/מק"לק 051-81, רצפתי חימום תת ערכתמ  .42

 : אין2ם אחריםקנימית  421

 

 ותטהמפורהחלופות מבין  המוכרת לבחירטבח, צה ומרח, לרבות חדרי דריםחימום בכל הח תקן מערכתתו מ' ומעלה, 711ם בגובה יישוביב

 .4.8 ועד 4.4בסעיפים  
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 : ה, במחסןירדחות בטיבש וי אבוירי כדוסי* .2

 2יש: )באם נרכש( חסןבמ ין2א: הבדיר :רינקלרים(פטומטית )סאש או בוימערכת כי 222  

 .הכבאות ע"י רשות דרשיככל שי: ןגלאי עש 221  

 יש2 ד(:)ממ" המוגןב ת סינון במרחמערכ 229 

 

 ,תאובי רשות הכע" דרשייש לככ ,הםליע פויציחיפוי/לרבות  ,לויבוי ובטיחות אכ ,גילוי סידורי התקנת *  

 תיכנוניות. דרישותב במיקום אחר עק קנויותומנו אך יס, ו/או שרככנית המתוב צגווי חלא בהכר   

 

 

 ות:נפיתוח ושוות עבוד .6

 החני 022 

  2ם(ועיפנוות אנייים וחות אופנחניולל )כ הבניהר היתלפי  :םלכל הבנייני חניה קומותמ סך הכל 02222   

 אין2(: )לפרט חראום חניות במק  ש;ר: בתחום המגכולם   

   2נית המכרכמצוין בתוכ: יקוםמ היתר הבניה פיל: יותחנ מספר : יש,רטית/משותפת()פ לנכים יהחנ 02221  

  ישמרכה ג נת תהצג עםנכה ) כש דירהלרור להיתר, תימכ ניהפח החתוח ובנסה/פייב/סבהמגרשכמסומן בתכנית ם חנייה לנכי   

 נו נכה2שאילדייר ם וגהבית ירי נכה, בין כלל ד שרוכ(, ובהעדר הורבחתמטעם משרד ה   

 2: ישרהמערכת תאו אדריכל2הנחיות י הלפ ,ם משתלבותאבניבטון/  מקורה:א לחניה  מר רצפתג 02229  

 ש2י: הכבישיה מחנה לגיש 02224  

 ת המכר2בתכני וןמסי לפי: םמיקו 2לפחות אחת: רהלדית מספר חניו 02222  

  אין2 :ניהחלה בכניסחסום מ 02220  

    

 גרשמהפיתוח  021 

 וניתהחיצ הרחבה .יןינבל הניסהכ מבואתל עד הרחובמ ניתחיצו יסהכנ תרחב תתוכנן רשמגה בתחום צונית:רחבת כניסה חי   02122 

 .תולפח ר"מ 20 של שטחב לצידו מלווה גינון לעב רמואו, ]יןיבנל הכניסה מבואת בוחבר לפחות[ ףמרוצ  יסהכנ שביל כלולת    

  ה ככלף יהיהריצו כלאדרילפי תוכנית ה חרת/ אבן טבעית/אטון/ אבנים משתלבו: במרמר גוח: דרגות/מיםשביל 02121  

 2הירב גווןעל הניתן ב    

 2כלירדאת הכנילפי תואבן טבעית/ אחר  ת/ם משתלבובני: אמר גמרחו 2: ישצפיםרום ממשטחי 02129   

 במים בהתאם י גינון חסכונ ח(כנית אדריכל הפיתותו פי)על  2יש :חיהצמ2 מצורפת( בתכנית ן)על פי סימו2יש: תחצר משותפ 02124  

  חקלאות2שרד ההנחיות מל    

 עצים רדודים בלבד )לא ם לת שורשיבע ילת צמחיהמותרת שתטון ב קרתמעל ת לה(2)כו בטון2ת תקרועל מ חצר,   

 לשם כך(2  יר בייעוץ מקצועיעזיש לה-שורשים עמוקת יהחמצ ולא   

 יש2  :וחשבכולל ראש מערכת ממרש מגב יהקשה מערכת 02122  

 ח לשט ונההכו לה/חלקה(כו ןת בטול תקרמער, המכר )חצ יתתוכנ לפי :מחדר רציציאה לח; יש :חצררות לדי חצר, צמודה 02120  

ם שים רדודירלת שועתילת צמחיה בת שן מותרבטות רתק מעל) שקיהללא מערכת הלא מגונן ו ס"מ, 2 -עד כ לוי מזערי שילמעם 

 2(בלבד

 וכש בעתי הריעשה ע" יין (נמשולי הב מים ת )להרחקתקרקע בחצרות פרטיוה פניוז פועי ניקור שייד: סההער   

 2 יתרטהפה גינהדור סי    

 ,('וות וכחשו צנרת,ים, זב/מר)ול חלח, םומי ביוב גז,יתכן גישמה/ות, : חצרדירות לה ר הצמודחצותפות, בירוט מערכות משפ .0212  

 (2מכררח יוצג בתוכנית הכהא בושל ןהעניי לפי כל)ה ויכיב קשורת,תמל, חש   

וספת ה ניציא ישש ככל מ'2 122ק לפחות של ובעומ מ"ר2 .-מת חופ לא שטחב : יש,חצררה/ות לדי ף בחצר הצמודהצמשטח מרו 02121  

 ד2צ מכלס"מ  92בתוספת  תח היציאהפרוחב ב' ולפחות מ 2212לי של ניממי ומקבעמרוצף  לחצר הפרטית יהיה משטח

 הרשויות2  יה ודרישתלפי היתר הבנ חומר:: ת של המגרשו/זיתבח גדר 02123  

 2אושרתהמח תוהפיית כנפי תולה ממוצע בגוב   

 2אין(: חלקהב המה פתוחקומפולשת )ת עמודים קומ 021222  
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 תפותומערכות מש .7

 ת גז:כרעמ 22. 

  יקוםובמ ,חברת הגז בתאום עם ,ת בטוןרקמעל תו/או  קעיקר -תת גז /יצובר באמצעות ירכזידור מס ת גז:קהכנה לאספ  2222.  

 צורך במידת ה ת2המקומי שות הרשותיעפ"י דר וו/א חברהחר שיקבע ע"י הא קוםמיו בין אניגרש או הבהמוכנית מתואר בתה   

 הגז2 ת חברתולבעהינם ב ,גז כאמורי הצובר/ יכבזאת  מובהר  2קתהנרת הגז ותחזוצ תנחהל ת הנאהוזיק נהתינת   

 ;: ישלדירה מרכזי ממקוררת גז נצ 2221.  

 (9202)סעיף  4ה בלה טרא :םמיקו2 : ישהדירהגז בתוך ת אספקת רצנ 2229.  

 

 :יבוי אשכסידורים ל 21. 

 חות2יטעץ הבוהנחיות יי ו"י רשות הכיבוע שדריש ככל :תוי מדרג/פעלת לחץ בחדררכת להמע 2122.  

 חות2ועץ הבטיייות והנח ת רשות הכיבויע"י דרישו ל שידרשככ: ות/פרוזדוריםבמבוא ןשע מערכת ליניקת 2121.  

 הנחיות יועץ הבטיחות2יבוי והכ ת רשותע"י דרישו שככל שידר :ינקלרים(מתזים )ספר – יתומטאוטי כיבות מערכ 2129.  

 יועץ הבטיחות2 הנחיותו וידרישות רשות הכיבפי יש2 ל :ןתכולתוי כיבוי רגזכיבוי לרבות א תומדע 2124.  

 הבטיחות2ות יועץ וי והנחיבהכי רשות ע"י ככל שידרש גלאי עשן: 2122.  

 םיפתשומ םבשטחי ייבודרנטים( וארונות כוי )הייבכברזי  ,אש כיבויו גילוי כותמערלרבות דורי הכבאות, סיכל ה: ערה     

 שות הכבאות.ת רדרישו יפמות לכמיקום ו ים,פרטי או    

 ן2יא: בחניוניםולץ רור מאווא 29. 

 אין2 :הדירות( הזנת)ל יתוג אוויר מרכזמערכת מיז 24. 

 2אין ירים:ים לשימוש הדיר/בחדיר אוזוג מימערכת  22. 

   ההכניס תלד ליד הקרקע מתבקו ימוקמו הדואר תויבת :מיקום 2לדואר שגוי 2ד הבית, לווע 2, הכל דירל :ות דוארבתי 20. 

 . 816י"ות יהובני תכנון תקנות יפל אלומיניום יתחז לותעב וויהי ,בנייןל   

 : ים אחריםנמיתק .2. 

 םיניבני תבבניין ולטוב הדייריםש כלל מוי/ים לשחדר תפים(,ובחלקים מש)ת תאורה גר מים, מערכומאם, מי תומשאבו כות סניקהמער  

 2םתכננים והיועצינית המכות לפי מיקום וכמות: 2'וכו יןינבת הבומוכים לטס םבבנייניאו  ם,יכוסמ

 

 למערכות תשתיתחיבור המבנה  .8

 2תהמקומייות הרשות חלפי הנ: רחצל נפרד מונה מיםיש;  :תלבי שיראמים ה מונ: יש; ים מרכזיור לקו מבחי 122  

  2שי חיבור לביוב מרכזי: 121  

 ה2תקנת מונולל הלא כ; יש2 שמלהחת חברת אם להוראובהת ,מלהחשהבניין לרשת ור חיב 129  

 2םיהדירה לחב' הטלפונ חיבורלל כו ר(: לאקשה להית)ב ון והבניהתכנה קנותאם לתבהת :ניםפוהטלשת יין לרבנבור היחלהכנה  124  

  2(92.222 גם סעיףאה )ר נה בלבדהכ 2אין :(אינטרנט/היזיו)טלוהבניין לרשת תקשורת  רובחי 122  

 עם בפועל ביצושדות עבו2 ר הרכישהחיבמ ליםכלוה, ישרכי גד ,ים, ניקוזומכת ה, קירותמדרכ : כביש,במגרש בלללי הגופיתוח כ 120  

 נם באחריות החברה2ית איקומהמ הרשות יעשה ע"י  

  יה2היתר הבנ לפי ,(שיםוך המגרוב ולא בתאורך הרח)ל יםנטמומכלים 2 יש: צירת אשפהאל /יםקןמת .12 

 2המקומית ותהרש ע"י: וי אשפהפינ  

 

 משותף רכוש .9

 :משותףה שיאור הרכות 322 

 המכר2 בתוכנית פיםמנו כמשותם סואב: םשותפית חניה ממומקו 32222   

 אין2: (דים, פתוחה חלקיתומעו היסומת כנק) חלקית ומה מפולשתק 32221   

 ה2חברלפי החלטת ב :ותדירמודים לם שאינם צמחסני 32229   

 ר2מ" 12קומות  3ל מע "ר2מ 24-תמוקו 2-3 2מ"ר 22-ותקומ 4עד שטח: ב 2יש: בקומת כניסה( ה )לובימבוא 32224   

  יש2: תי( קומתילובמבואה ) 32222  

  22(: פר)מס יןיבכל בנ חדרי מדרגות    32220
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 2 2: מספר() ןיבני לבכ ליותמספר מע    .3222

 יש2ג: ק התפוס על ידי מיתקנים על הגלהח פחות: לףשותג מג 32221   

 אין2 :מקלטממ"ק/  32223   

 אין2 :דר דודים משותףח 322222   

 מוסמכת  רשות ששתדרו אחרתקן וכל מי, תולאריוערכות סמ: ןכגו (משותפות ו/או)פרטיות  תיונכט תוכש מערי: מיתקנים על הגג 322222  

 2על פי כל הדין   

 2; ישנוןשטח ללא גי : יש2ומי המגרשתחבוח ר ושטח פתחצ 322221   

  ושנים כרכמסומהניים, טכ יםוחדר ות תקשורתבלר כותערמדרי ח :משותף ל הבית שהינם רכושש יםפוחלקים נוס ניםיתקמ 322229   

 המכר2 ותוכניתבמשותף    

 

 תף:שאין להוציאם מהרכוש המשו (יםמיבאם קי) חלק/ים 321 

 (.טילו, )מתדרגוי מ/דרח 32122  

 קומה טכנית. 32121  

 פת.משות לחניה שהגי 32129   

 כניסה. מתבקולובי  32124  

 .יתבי קומול 32122  

 על הגג. תפים(המשו) םהשוניתקנים המיל גות אדרמחדר מ הישג 32120  

 ות.רגות אל חדר מכונדר מדחגישה מ .3212  

 .ים(שותפ)מ /יםטכני ר/יםלחד תיאו מלובי קומ גישה מחדר מדרגות 32121  

 .על הגג תפיםמשו יםמיתקנל ידי ע התפוס –חלק הגג  32123  

 .ות/מעלי 321222  

  2לטמקק /"ממ 321222  

 משותף2ה כרכוש יוגדרו ע"י החברל שככים קטכניים וחל םת, חדריניון למעט חניות פרטיות חומוק :ראח קחל 321221  

 

 ת משותףבי 329 

 בבית  או תףמשות בבירה די כרמוה כר דירות(,חוק המ –ן )להל 23.4 – דדירות(, התשל") מכרוק הלח 0 עיףלס בהתאם )א(  

 המצוי  תקנוןשל ה משנה הוראה מבטל אושבדעתו להחיל על הבית או ית הב על לחוהתקנון שותף מש תים כבעד להירשוהמי    

 :םלה הענייניעניין; וא אותו המכר פרטים על ף לחוזהצרו לרט אמפל בכלוב לם המנויים להלן, חייענייניה ניין מןמתייחסת לעה    

 וש המשותף;הרכמ חלקת וצאה (2)    

 ה;דירל דצמוה וש המשותףברכ חלקה ו שלשיעור (1)   

 קשר אליו;ים המחויבים בשירותף ובתהבית המשו תבהוצאו שיעור ההשתתפות (9)   

 ף;ותהמשית הב ת החלטות בדבר ניהולרי קבלסד (4)   

 ות;ירר דמכק הלחו( א)9ף יעך האמור בסון בצו בדרכל עניין אחר שקבע שר השיכ (2)   

 יב שהתחיכמי  חוזה המכר,בהאמור  קטן )א( יראוהו, על אף יףבסעם ינוימההעניינים ין מעני לים עמסר פרט אמוכר של )ב(  

  תף2משוה תעניין יחולו על הבי י אותוגבהמצוי לות התקנון שהורא    

 מן:לקכד לווע יד כי נהקוה סכם, מצהירהוראות הה בנוסף ומבלי לגרוע מכל יתר      )ג( 

במיקום  ת אווסומן בתכנימטור לשעת חירום, במיקום הגנר וקםממ ג2גו בא המרתף מתבקו תויושרשת הלפי דרי :גנרטור  32922

 ות י קביעת החברה ובהתאם לדרישלפם, ם בבנייניונים שהגנרטור ישמש להפעלת מתקני2 דרישת הרשויותלפי אחר       

  2ףתהמשוון הבית נהוראה כאמור בתקע בוקל יתרשאהא ת ההחבר 2הרשויות         

 

 משותף הצמוד לדירה:ש הרכוב קהחל לשיעורו ש 324

  2דרישת הרשויותף לשינויים בהתאם לבכפווהמקרקעין  קבהתאם לחו

 

 ית:בל היהוסדרי קבלת החלטות בדבר נ 322

 2רטמיפוב כםסר בהומאובכפוף ל ,2303 -כ"טמקרקעין התשפי הקבוע בחוק הל ה עיהי 
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 :ליור אקשם ביויבחמתים הרוף ובשיתשומהבית הוצאות הבפות שיעור ההשתת 320

 2ם ובמיפרטסכובכפוף לאמור בה ,תאם לדרישת הרשויותם בהיפוף לשינויכבהתאם לחוק המקרקעין וב 

 

 :שותףמש האים מהרכומוצם ההחלקי     .32

    המשותף: ושהרכם מצאימו יםם הבאיחט, השהמכר בהסכםיין מבלי לגרוע מהאמור בענ

 ל החברה2ש תהעף לפי קביתבבית המשוליחידות ותף ויוצמדו משה כושהרם מאיחום המגרש מוצתשב החניה מקומות/עמדות 2א

 ברה2 חה לשקביעתה  לפיתף שבבית המשו ליחידותהמשותף ויוצמדו  ושמחסנים יוצאו מהרכה 2ב

 2לעיל( 32123סעיף במור אכ לקמרפסות וגגות )למעט הח 2ג

 וש המשותף2 כמהרמוצא  (שיהיה לככ) םנאיהש חדר 2ד

גגות ו/או  ביסהכ מסתורי ת, מחסנים,יות חנושותף ולרבמהבית ה ליחידותן להצמדה לאיזו דיפ ע" יתניםו/או זכות הנ טחשל כ 2ה

 )אםזק ב (, חדרשי שמל )אםחברת ח  נימתקנים משותפים על הגג(, מתקוים גג משותפ לקיט חמרפסות המוצמדים לדירות )למע

אית שובמרתפים2 החברה תהיה ר בקומותם חיושטללים כניות המכר, חתובר א, לרבות כמתו(יש ם )אםים טכניירחד( ויש

 2ובכפוף להוראות הדיןה שיקול דעת פיהנ"ל ל את החלקים ידלהצמ/למכור

 

 

 

 ף.שותמהגות הבית ועברו לקונה ולנצישי ים נוספיםסמכמ 'אספח נ

  .הערות כלליות ב'פח נס

 .םיכויזי טבלת      נספח ג'
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 ת בעלי הדירותגוציולנקונה ים נוספים שיועברו למסמכ – 'פח אסנ 

 

 לו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:א ניותתוכ 2222  

 ה2ירדה לת( שניוצו)חיכלליות ר ומידות חדשל כל  דותמילת הכול 2:22 -מ לא קטן תכנית הדירה בקנה מידה 222222   

 ותף בקומה2משה כושון הרהכוללת סימ 2:222 -מן מידה לא קט נהבק ת הדירהצאנמ בהמה ת הקוכנית 222221   

 2בקומההכוללת סימון הרכוש המשותף  2:222 -טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ המת קותכני 222229   

 משותף ה כושהרון ת סימוללהכ 2:222 -מ טןק אל המיד קנהב רתףקומות ממפולשות; ת ה/ קומוניסומת כות קינכת 222224   

 2:1222ה דמיצילום מוקטן לקנה ב רףלצ ניתן מוצמדים; תכניות אלוחים דירתיים טוש   

 2:2222 -תכנית קומת גג בקנה מידה לא קטן מ 222222   

 פתתמשו חצרן מוסי לתלהכו 2:122בקנה מידה יתר בניה ה בלתת לקומית המקלרשו השגהוי שמגרש כפתכנית ה 222220   

 ת2דוצמוינות וג

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פי רולמס , שישרמות ולחומרי הגיורכעהמל לכ שימושו תנו הוראות תחזוקהרת הדירה יינימסעת ב 2221  

 חוק המכר דירות בעניין:   

 ורם2ימרה על גהדיכיבי כל ר תקוחזלת שוטפות פעולות )א(   

 , מערכות מיזוג אוויר רכות בטיחות,עמ בותדירה לרב נותתקהמוירות הש ותכעת של מערונמ הוקזותח ללתכותחזוקה  ב()   

 2באלה אוצאלקטרומכניות וכי ותרכמע   

 תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות2 ג()   

 ר2רת קשיציל ןמספר טלפוו פקסן/רת יצשמות דירה, לרבותקנים במוה ומערכותוד של צייות רחא ותעודטכני ותמפרט  )ד(   

 

 כות וחומרי הגימור של רעל המשוקה זתחתכנית והוראות   ןייבנה בראשונשר לו נמסרת הדירה הלרוכש דירה א ורימסהמוכר  2229  

 ין:עניב ירותד רכהמוק פי ח עלהבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות   

 2םעל גימור יןניבה ירכיבכל ת פות לתחזוקעולות שוטפ )א(   

 זוג ימכות , מערתיוערכות בטיחות, מעלמ ותלרבניין השירות המותקנות בב עת של מערכותנמוקה ת ותחזוללכו קהחזות )ב(   

 באלה2וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי   

 ות2רשאם נד ,יותתקופתות ופטושת ורויון ביקאפתדירות ו )ג(   

 2פר טלפון ליצירת קשרצרן/ ספק ומסית שמולרבות  ה,מבנב ניםהמותקות רכעל ציוד ומש ותיחראדות תעוו מפרט טכני )ד(  

 מיליה2יפקסומספר  רכות והפיתוח לרבות מספר טלפוןעמן, ההבניי שלמת צוות המתכננים שיר )ה(   

 ת בטיחות כוערמ, תקשורות מלחשניטרית, נסטלציה סאילבד של ת בושותפת המוכרעלמ( AS MADE)תכניות עדות  )ו(   

 ר האמו הירולפיה על רוכש הד תבבכיה ם הנחיצרף למסמכים האמוריהמוכר  יתוח2פובנה יות במבכנרומקטאל ערכותומ   

 2היוינם מ( מיד עלמסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות )הראשונה שתמונה   
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 תהרוזכלליות וא הערות –ח ב' ספנ

 הרה ולדיות למבניכללות ערה

  2ניהתר הבים למועד קבלת היקפהת י,ישראלכנון והבניה והתקן השות תקנות התילפי דריו לאכות יההמם וכל המוצרי 22

 12222-( תש"ע9קן לאנטנת תק' )מס' תמי 12

          טנותאנ ניומיתק( מ"אק) משותפת לקליטה ותנטנא קנימית :33. י"ת, ישראלי תקן לפי, ההחוב דורישי יטתלקל לאנטנות יותקן מיתקן בבניין              

 (2א"אק) אינדיווידואלית ליטהלק              

 שבכל המבטיח אחר הסדר קיים אם החובה שידורי לקליטת לאנטנות מיתקן התקנת מחובתרה בהחור את לפט תעדה המקומית רשאיווה 92

 2םתשלו בלא החוב שידורי לוטלק ניתן יהיה רהדי

ות ך לא פחות מהדרישא ותוברהן ע ו/או גובה החלל בהן ישנו את צורתואחרת  ירהו/או סג להה קיכוסו בתקרוכאמור  נו בדירהותקשי ערכותמ 42

  2קינהבת

רזל( ם )בנות מינרליוכן התחמצ ים",יני"ע גידים,ן, גווקם, יתכנו תופעות טבעיות כגון: הבדלי מרובכפוף לתקנים, בן טבעית, בריצוף וחיפוי אב 22

 לכללי המקצועותקינה ת הף לדרישופובכ הכול 2חלודהת בכתמים דמוי ובטאהמת

בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות 2 קנים הישראלייםתב מהנדרשפחות וגות( במידות לא )פם וחיו מרובחיפוי ובריצוף יעש 02

 2)גרונגים(

גישה י הובמרווח ותדרשע במידות הנקה(, עלולה לפגוהחזלת חר קב)לא ע"י הקונה כלים סניטריים לפתהח - רייםניטם סכלי 2.

 2 9חלק  2122 ני תברואה( ובת"יתקלמות )הוראים אלו כאמור בהל"ת ינימליים לכלמה

 יים, אשר ימסרוזרבבאריחים ר(, כתבה )בבתקופת הבדק והאחריות אין לעשות כל שימוש, שלא באישור החבר -אריחים רזרביים  12

 קה2חזוך תלצור מרת,לקונה למש

כות ך מערבזק, כבלים, לצור, מלהחשחברת המבנה ו/או המגרש, לח/ים בתחומי טעמיד שלה רש החברהידם תיודגש כי באלמניעת ספק  32

ובזכות  צורך גישה, כןל ןקני הבנייבמתוש שימ לרבות ניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתות הבניין ו/או בששמהמ

 ים אלו2טחש יןבג ד ביתורים מתשלום מיסי ועגופים אלו פט ן יהיוו כבלים2 כמכ עברות הקרקע למח/ים לרבות רצועבשטול והטיפמוש השי

 ות2סגורחומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או במחסנים דירתיים  סןור לאחור חמחל איס 222

  כלל הבניין2 םהמשרתיר, ת ואוורונרי צקורות ומעברתקרות מונמכות, יו שיהיכול  ריםו ע"י הדיירכששי קיימים(,ל ש)ככ חסניםבמ 222
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