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 תוכן עניינים 
 

 פרטי זיהוי פרק א.
 

 . (1.1-1.2ש )כתובת המבנה ומיקום המגר : 1סעיף 
 .(2.1-2.2) כשקונה רוזכות שה והבעל הקרקע   :2סעיף 
 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה.   : 3סעיף 
 אור הדירה. ית   :4סעיף 
 חישוב שטחה. ואופן  שטח הדירה  :5סעיף 
 (. 6.1-6.7ואופן חישובם )  ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את     לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6 סעיף
 ג(.-)א סטיות קבילות    :7סעיף 
 ל מתכנן הבנייה. כיר אד  טיפר   :8 סעיף
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף 

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

 
 . (1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אורית   :1 יףסע

 . (2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף 
 .אביזריםאור הדירה, חומרי הגמר ו ית   :3סעיף 

 גובה הדירה.           : 3.1 ףיעס
 הצמודים לה. ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים  2)טבלה  : 3.2סעיף 
 (. 3.3.1-3.3.3)בח ורחצה ארונות מט : 3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  : 3.4סעיף 
 ות ותריסים. רשימת דלתות, חלונ  ,(3)טבלה  : 3.5סעיף 
 (. 3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ים(ז רב ,יםואה )כלמתקני תבר   ,(4)טבלה  : 3.6סעיף 
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת )  ,(5)טבלה  : 3.7סעיף 

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

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

 .מערכות משותפות   :7סעיף 
 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז ) : 7.1סעיף 
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש ) : 7.2סעיף 
 חניה.    תפיץ במרולאוורור מא : 7.3סעיף 
 וג אויר מרכזית. מערכת מז  : 7.4סעיף 
 דיירים.וש ה מילש יםר בחדר/: מערכת מיזוג אוי7.5סעיף 
 דואר. תיבות  : 7.6סעיף 
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  : 7.7סעיף 

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

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

 בית משותף )רישום ופרטים(. : 9.3ף סעי
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  : 9.4סעיף 
 הבית.    יהולהחלטות בדבר נ סדרי קבלת  : 9.5סעיף 
 רותים המחייבים בקשר אליו. ישיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובש : 9.6סעיף 

 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  : 9.7ף סעי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 םיחפסנ
 

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

 זיכויים. תנספח ג'   טבל
 

  



 בהיתר בניה  מותנה
ע   נויים ף לשי וכפו נערך לפני קבלת היתר    מפרט   "י רשויות התכנון רק 

 

                                           
 ' , גב'  ם א', חינספ

 47  ך תו מ 3 'עמ 30.05.2021תאריך:  /  32 מגרש  /  12ורה ש מהדמשהב"  –כן תר למשכמט מפר  / ע"מב ות זמרייסדור י /  לאיכות הבניה מסד

 

 __ : מס' חדרים  / מדגםדירה  רמת שלמה ירושלים  האתר:   םש

 __ ה מס': דיר   

 __ קומה:   

 __ : מחסן מס'   

 __ ': מס  חניה  

 __ מס':  בניין  

 32 מס':  מגרש   
 
 
 
 
 

 ר" מכ ט  "מפר

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

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

 ים שונים( י ו בעניין חיובים וזיכ 

 רות הנכונים למבנה ולדירה(התאמות והבה כולל)                           

 

 

 ( "החברה"או  "ת/כר"המו להלן )   מות בע"מ                      ור יזיסדי ר:  ן בי לחוזהנספח 

                                             ת.ז        לבין:  

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

 

       מתאריך:

 

 

 פרטי זיהוי     א.
  

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

 ; 11085לפי תכנית מפורטת מס'  32 :מגרש .189 :מס' חלקה . 30616 גוש מס': 1.1 

 . 11085החלה במקום:  תכניתה 1.2 

 

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

 .חכירה הזכות שהקונה רוכש בדירה:

 .מקרקעי ישראל רשות שם המחכיר:  2.1

  180.208.10: תחילת תקופת החכירה  שנים 98 רה:החכי  תקופת  2.2

 

 ( "הדירה"לן )לה קומה:ו ' מסדירה  .3
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 : 4,5,6מס'   ניםי בבני ותהלן תיאור הדירל .4

 

 : 5D-GANםמי דגמ 1,2 מס' דירות – ן()ג חדרים 5 - 4,5,6: 'סמנים בבניי 

, נה(שמש גם כחדר שימה ד,מ"מ  –מרחב מוגן דירתי )להלן חדרי שינה,  2 ר שינה הורים,דח ,פינת אוכל, מטבח, כניסה, חדר דיור

מרפסת  , (ורבפרוזדנטילת ידיים )פינת  שירותים )בית שימוש נפרד(, )מקלחת(, הורים חדר רחצה  ,( יהאמבט) כללי חדר רחצה, דורזופר

 . מחדר דיור()יציאה   רחבה מרוצפת וחצר, שירות

 

 :  5Dםמי דגמ 3,4 מס' דירות – חדרים 5 - 4,5,6: 'סמנים בבניי 

, המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –ירתי )להלן מרחב מוגן די שינה, דרח 2ים, נה הורחדר שי ,פינת אוכל, חבטמ, ורכניסה, חדר די 

מרפסת   ,(בפרוזדורנטילת ידיים )פינת   שירותים )בית שימוש נפרד(,)מקלחת(, הורים חדר רחצה  ,( האמבטי) כללי חדר רחצהוזדור, פר

   .(ר שינהדיציאה מח) משש תסמרפ, (דר דיורחמיציאה ) מרפסת שמש, שירות

 

 : 4D-GAGםי מדגמ 5,6 מס' דירות – חדרים 4 - 4,5,6: 'סמנים בבניי 

וזדור,  , פרהמשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן שינה,  חדר, וריםינה החדר ש ,פינת אוכל, מטבח, חדר דיורכניסה, 

 . ר(דיו מחדראה )יצי מרפסת שמש, שירותמרפסת  ,(בפרוזדורם )יי ת ידנטיל נתפי  חת(,)מקלהורים צה חדר רח ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה

 

 : 4D1םמי דגמ 9,10 מס' דירות  4D2,םמי דגמ 7,8 מס' דירות – חדרים 4 - 4,5,6: 'סמנים בבניי 

  וזדור,ר, פכחדר שינה( םש גהמשמ ממ"ד,  –)להלן ן דירתי מרחב מוגשינה,  חדר, שינה הורים חדר ,פינת אוכל, מטבח, חדר דיורכניסה, 

, (דר דיורחמאה יצי) מרפסת שמש, מרפסת שירות ,(בפרוזדורנטילת ידיים )פינת )מקלחת(, הורים  רחצהחדר  ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה

 . (ר שינהיציאה מחד) מרפסת שמש

 

  : 5E-GANמדגם 11 מס' הדיר – (גן ) חדרים 5 - 4,5: 'סמנים בבניי 

, ינה(המשמש גם כחדר ש ממ"ד,  –ירתי )להלן מרחב מוגן דה, שינ יחדר 2הורים,  שינהחדר  ,פינת אוכל, חמטב, חדר דיורכניסה, 

מרפסת   ,(בפרוזדורנטילת ידיים )פינת   שירותים )בית שימוש נפרד(,)מקלחת(, הורים חצה ר רחד ,( אמבטיה) כללי חדר רחצהוזדור, פר

 . (מחדר דיור  ה)יציא חצר/פתרחבה מרוצ, שירות

 

 : 3B-GANמדגם 11 מס' הדיר – (גן ) חדרים 3 - 6: 'סמ ן ייבבנ

  חדר רחצה, וזדורפר, ינה(המשמש גם כחדר ש ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן הורים, חדר שינה , מטבח, פינת אוכלו חדר דיורכניסה, 

   .(דיור רמחד ה)יציא  חצר/בה מרוצפתחר, שירותסת מרפ ,דייםנטילת יפינת   ,(דפרנ שימוש בית) שירותים ,(אמבטיה) כללי

 

 : 3A-GANמדגם 12 מס' הדיר – (גן ) םי חדר 3 - 4: 'סמ ן בבניי

  חדר רחצהוזדור, , פרהמשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן רים, חדר שינה הו , מטבח, פינת אוכלו דיורר חדכניסה, 

 .(רדיו  מחדר ה)יציא חצר/פתרחבה מרוצ, שירותמרפסת  ,(בפרוזדורים )ינטילת יד ת  פינ נפרד(, בית שימוששירותים ) ,(אמבטיה) כללי

 

 :  4E-GANמדגם 6ין בבני  , 4F-GANמדגם 5ין בבני  :12 מס' הדיר – (ן ג) םחדרי  4 - 5,6: 'סמ ניםבבניי 

וזדור,  , פר(כחדר שינה המשמש גם ,ממ"ד  –הלן דירתי )ל מרחב מוגן שינה, דרח חדר שינה הורים,, מטבח, פינת אוכלו חדר דיורכניסה, 

  מחדר ה)יציא חצר/פתרחבה מרוצ, שירותמרפסת  ,(בפרוזדורנטילת ידיים )פינת  (,מקלחת) חדר רחצה הורים ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה

 . (רודי
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 , D** 4מדגם 21 מס' הדיר, D* 4מדגם 17,18 מס' תדירו , D 4מדגם 13,14 מס' דירות – חדרים 4 - 4,6: 'סמנים יי בבנ

 : D 4מדגם 13,14 מס' דירות – חדרים 4 - 5: 'סמ ן יינבב

,  וזדור, פרר שינה(המשמש גם כחד ממ"ד,  –להלן מרחב מוגן דירתי )שינה,  חדר, חדר שינה הורים, מטבח, ופינת אוכל כניסה, חדר דיור

 . (דר דיורחמיציאה ) מרפסת שמש, רותמרפסת שי ,(רבפרוזדוים )נטילת ידי ת פינ(, לחת)מקהורים חצה ר רחד ,(אמבטיה) יכלל חדר רחצה

 

 :*6DU מדגם 17 מס'ה דיר – ( לקסדופ) חדרים 6 - 5: 'סמ ן בבניי

, ר שינה(ש גם כחדמשמה ממ"ד,  – להלן)י גן דירת מרחב מו , חדר שינה הורים, מטבח, דיור , חדר(חלל גבוהב) כניסה מפלס כניסה:

נטילת ידיים  פינת   שירותים )בית שימוש נפרד(,)מקלחת(, ים הורחדר רחצה  ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה דרגות פנימי,מגרם  וזדור,פר

 .(מחדר דיור ה)יציא מרפסת שמש, מרפסת שירות ,(בפרוזדור)

 .)מקלחת( הבחדר שינ  הצחחדר ר ,(יהאמבט)  נוסף  חצהחדר רוזדור, פרפינת משפחה, ה, שינ יחדר 3 :עליון ס מפל

 

 :6DU גםדמ 18 מס' הדיר – ( לקסדופ) ריםחד 6 - 5: 'סמ ן בבניי

 ממ"ד,  –להלן ירתי )מרחב מוגן ד ,חדר שינה הורים, (בחלקו בחלל גבוה) מטבח, (בחלל גבוה) ופינת אוכל  חדר דיור, כניסה מפלס כניסה:

שירותים )בית שימוש  )מקלחת(, הורים חדר רחצה  ,(אמבטיה) כללי  רחצה רחד י,ימנ פת גורדגרם מ דור,זופר, גם כחדר שינה(מש המש

 . (מחדר דיור ה)יציא מרפסת שמש, מרפסת שירות ,(בפרוזדור נטילת ידיים ) נתפי נפרד(,

 . (אמבטיה) נוסף  חדר רחצהוזדור, פרשינה,  יחדר 3 :עליון מפלס 

 

  , *5e1מדגם  20מס'  דירה, 5eמדגם  15מס'  דירה ,5e1מדגם   16מס'  דירה, **5e1מדגם  22מס'  דירה –חדרים  5 – 4בבניין מס' 

 :*5e מדגם 19מס'  דירה

 :E**5מדגם  21,22דירות מס'  ,E*5מדגם  19,20, דירות מס' E5מדגם  15,16מס' דירות  –חדרים  5 – 5בבניין מס' 

  , *5e1מדגם  19מס'  דירה, 5eמדגם  16מס'  דירה ,5e1מדגם   15מס'  דירה, **5e1מדגם  22מס'  דירה –חדרים  5 – 6בבניין מס' 

 :*5e מדגם 20מס'  דירה

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

מרפסת   ,(בפרוזדורנטילת ידיים )פינת   ,ד(נפר  שימוש שירותים )בית, )מקלחת(ם ריהורחצה חדר  ,( אמבטיה) ילכל חדר רחצה ,רדוזופר

 . (מחדר דיור יציאה) מרפסת שמש, שירות

 : 3PH6מדגם  23 'מס הדיר– חדרים 6 - 4,6: 'סמנים בבניי 

, (כחדר שינה ש גםהמשמ ד,ממ"  –להלן )ן דירתי מרחב מוגה, ינש  ירדח 3 ,חדר שינה הורים ,פינת אוכל, מטבח, דר דיורה, חכניס

מרפסת   ,(בפרוזדורנטילת ידיים )פינת   שירותים )בית שימוש נפרד(,)מקלחת(, הורים חדר רחצה  ,( אמבטיה) כללי ר רחצהדח, וזדורפר

 . (השינמחדר   ה)יציא מרפסת שמש ,יור(ר דמחד ה)יציא מרפסת שמש, שירות

 

 : 2PH4מדגם  25, דירה מס' 1PH4מדגם  24דירה מס'  –חדרים  4 - 4,6מס': בבניינים 

המשמש גם כחדר שינה(, פרוזדור,  ממ"ד,   –יור ופינת אוכל, מטבח, חדר שינה הורים, חדר שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן חדר ד כניסה,

יים )בפרוזדור(, מרפסת שירות, פינת נטילת יד  פרד(,חדר רחצה כללי )אמבטיה(, חדר רחצה הורים )מקלחת(, שירותים )בית שימוש נ

 ר(. ה מפרוזדור(, מרפסת שמש )יציאה מחדר שינה הורים(, מרפסת שמש )יציא מרפסת שמש )יציאה מחדר דיו

 

 :3PH5מדגם   24 מס' הדיר, 4PH5מדגם  23' דירה מס – חדרים 5 - 5: 'סמ ן בבניי

, שינה( המשמש גם כחדר מ"ד,מ  –רתי )להלן ן דימוג חבמר ה,ינש  ירדח 2 ,יםורה חדר שינה ,אוכל פינת ,מטבח, כניסה, חדר דיור

מרפסת   ,(בפרוזדורנטילת ידיים )פינת   שירותים )בית שימוש נפרד(,)מקלחת(, הורים רחצה חדר  ,( אמבטיה) כללי החדר רחצ ,רוזדורפ

 . (יםרמחדר שינה הו ה)יציא  מרפסת שמש ,(מחדר דיור ותיציא) מרפסת שמש, שירות
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   השטח הדיר .5

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

 רות החוץ של הדירה. יק ל יים של פניהם החיצונ רים עהעוב וויםקהצולע הנוצר על ידי א בתוך המהשטח הכלו )א( 

   –לעניין זה 

  ף טח משות לבין ש נהבי סת השמש,רפמבין להדירה לרבות בין  מה שמחוצה לה, ןביה לר הדי ריד ביןקיר המפ –" ץ חו  קיר" (1)

 רת.דירה או תוכנית אחה לבין או בינה בקומ

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

 וי.פאת החייכללו  הקירפני ן חיפוי אב עםיר ר; בקגימו  לאב פני הקיר –" ץ של קיר חופניו החיצוניים " (2)

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

 ;  קייםופעים והאופחים המששטהמבלבד לפי ההיטל האופקי של כל  תחא עםב פחושך מדרגות בדירה י מהל של כל שטחו (ג)

 ת. המדרגומהלך ס  שממנו עולה  למפף ליצור  חהשט

  1970 –, התש"ל ו ואגרות(יתר, תנאיה לה)בקשבתקנות התכנון והבניה נדרש ל ואםתם שגובהם רק השטחי לוהשטח ייכלב ובחיש (ד)

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

   ירה.כלול בשטח הד נואי שו ,ק ב'בחל  9.4 : ראה סעיף דירהף הצמוד ל שיעורו של החלק ברכוש המשות (ה)

 

 :ירה באופן בלעדי הדאת  ו המשמשיםם לדירה אפים המוצמדי וסנחים טירוט שפ .6

)לא  קרהמוי תד ה למשטח מלאהכוונ ]קירוי ות/ורההשמש מק ות/תמרפס ן /מתוכה ______ מ"ר.  :(1)שמש בשטח  ות/תמרפס 6.1

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

 (; דתהמוצמ ון מקום החניהם סימניה עי החשטח ף תכניתצרל)יש  _____._: מס' מקורה,א ל/הורמק יהחנ 6.2

 ן המוצמד(;המחס  מיקוםימון ת המחסנים עם ס)יש לצרף תכני _ מ"ר._____  :(2)טחשבדירתי מחסן  6.3

 אין. :(3)שטחי בתדיר תףמר 6.4

 . אין: בשטחגג מוצמד לדירה  6.5

 '(;חר רחבה/ות מרוצפות ואילים ובות שבלר מדתוצחצר המה תכנית )ראה ר______ מ": (4)חשטב תדמוצמחצר :  רחצבדירות  6.6

 (.  חטשו)מהות  יש לפרטםן בלעדי  ופ משמשים את הדירה בא נוספים המוצמדים או  ,חלקים/אזורים/אם יש שטחים 6.7

 רצפת הדירה(.  לסממפנמוך ר יהיה מפלס רצפת המסתו. )יתכן ומסומן בתוכנית המכרכל שכ :יסהר כבתוסמ

  

 ם: השטחי  י בו לחיש הערות

  על ידי הקווים המצולע הנוצרוא בתוך הכלשטח הרצפה מרפסת הוא  שטחה של ה;ת לדירימרפסת חיצונ –" מש מרפסת ש" .1

הדירה   של קירותצוניים פניהם החיהבנויים של המרפסת ועל או המעקים וץ ות החיריים של קהם החיצונ ים על פנירהעוב

 פסת.רבמים גובלה

הרקיע   ו לאורלשמש ו/א שיפתהידת חמ אשר לקה, מות או בחרה בשלאו מקו ו/ ופהחש ,נהווהכ "שמש מרפסת"מובהר כי 

שיש בה כדי  לה והן מחוצה  רקעקה  םבתחו הןייה פיזית כלשהי נבובכפוף ל חסית לשושנת הרוחותימיקומה בבניין כפוף ל

 .פת המרפסת לשמשישחפיע על להש

 

ה  נו לבין חלק של דיריב המחסן מפרידשר קיר ות; כאח הקירשט ספתתון במחס ה תקירו וא בין, הוא השטח הכלן חסל מחו שטש .2

 לואו. הקיר במ שטחיכלל י  ן גובל בשטח משותף סר קיר המחהקיר; כאשהרוחב של  רק השטח שמתחת למחצית אחרת ייכלל

 

 ס"מ;   20  ביעוהחוץ בת ולקיר  מתחתי ת שטח תיאורט ספובתתף מרל הץ שהחו ירותהכלוא בין קהוא השטח , שטחו של מרתף .3

יר  כאשר ק חב של הקיר;ות למחצית הרהשטח שמתחייכלל רק חרת ק של דירה אלבין חל נוריד בי כאשר קיר המרתף מפ

 יר במלואו. הק חל שטכלייובל בשטח משותף ף גהמרת

 

רט  במפע המופי ר צחטח השבין   5%שיעור של עד ב יה יסט תותר היקפה; כים בקירות התומאת שטח ה ,כולל חצרשטחה של  .4

 טח למעשה.בין השהמכר ל
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 ת:קבילו  ותסטי  .7

 ט זה:אותן כסטייה ממפר  וא ירא סטיות קבילות ול ות להלן הןורטהמפהסטיות 

ייה גדולה  ט ס ותרחצר תטחה של ש ; ואולם לענייןמעשהשטח לבין הו 6-ו 5שטח כמפורט בסעיפים ין ב 2%ד ע סטייה בשיעור של )א(  

 לעיל. 4ה ערוה 6.6 ף יעט בסרכמפו  יותר

ו על נאי שלא יעלתיאור זה ובתאמה מתאי ה אוחשבו כסטייה ו/למעשה לא יי תויות המכר ובין המידכנ יות במידות המצוינות בתוטס

 לעיל.  6-ו ,5סעיפים חרים )למעט שטח חצר(, המפורטים בם איושטח  רהמשטח הדי 2%

 האותן כסטייה ממפרט זו  הן סטיות קבילות ולא ירא למעשהרים  האבזמידות ו טרבמפ םזריהאב ות בין מיד 5% עדשל ר יעובש טייהס ב()

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

     

 דריכלים. לוי א אלגי "(:האדריכל)"להלן "  תרשם עורך הבקשה להי  .8

 .ליםושיר 33ו פי : כתובת 02-6221893 פקס: 02-6221625 : טלפון  

 office@leviarch.co.il :לא"דו  
 
 

 רון משולמי מהנדסים בע"מ.   "(:דסהמהנ)להלן "  דהאחראי לתכנון השל םש .9

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

 Office@ron-eng.co.il   :דוא"ל 
 

 

 

 יה ר אביזוציודה , המבנה, הדירה תיאור הבניין, ב. 

 

הבניין או  חזית  בתנאי שלא ישנו את יין,בבנ אחריםקים וחל חרותשל דירות א תימ יים בחלוקה פנייס שינו כנ להאי ר רשהמוכ    *

 . תף ש המשושטחים ברכו

   .יההבנ מועד קבלת היתרל , התקפיםיהתקן הישראל היו לפי דרישותת יים והמלאכוצרכל המו *

 

 הבנייןתיאור  .1

הנמצאים בגב מרתפים משותפים  ,"6ן "בניי -", ו5, "בניין "4 יין"בנשם בידועים ה  רדים,רב משפחתיים נפ "היםובג"ם בנייני מגורי 3

 הבניינים יבנו במקביל או בשלבים לפי החלטת החברה. ".32ם ''מגרש הידוע בש דש אחבמגר   כולם (.-2, -1)במפלסים לכולם 

 

 מפורט להלן: מס' הדירות בכל בניין כ 1.1

 ;דירות למגורים 25 :6 בניין  ;םלמגורידירות  24 :5 בניין  ;מגוריםדירות ל 25 :4 בניין 

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(דירות ,בבניין

 

 ו א סק,על ,ריםעדו למגו נו ים שרדמערכת חחדר או  -ה"יר"דנאמר, "הגדרות"  1 סעיף  4197 - ד( התשל"דירות)לפי חוק מכר  )*(

 ך אחר. לכל צור
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 ומה וייעודה של כל קהקומות בבניין   רוטפי  – 1טבלה מס'  1.3

 4,6בניינים 
 

 כינוי או תיאור 

 קומה

חת/מעל  ת מתקומו

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  ייןת לבנהקובע

מספר דירות  

 בקומה
 הערות מוש סוג השי

 עקרק קומת

 התונחת
4- 

2 

 )בכל בניין( 

  מעליות, קומתית, (, מבואהחצרמגורים )

  לא  יקום ומת  ו מחסנים )כמ ת, רגו מד חדר

ות  ומערכ  מתקנים , םזדורי פרו (, יםפיסו 

 . שויותוהר  טכניות לפי דרישת המתכננים

משותף בין   מילוט פרוזדור 

 . יינים הבנ

 -3 קומת מגורים 
2 

 )בכל בניין( 

  ר דח ,ת ו לימע  ומתית,ואה קם, מב מגורי

מחסנים )כמות ומיקום לא   גות,מדר

  ומערכותמתקנים רים, זדו פרו סופיים(, 

 ת. הרשויו ו   יםכננ המתישת דר י פטכניות ל 

משותף בין   וטמיל ר זדו ופר

 . הבניינים 

 ם קומת מגורי

 הניוח
2- 

2 

 )בכל בניין( 

  חדר  מעליות, ית,קומת מגורים, מבואה 

פי  ת טכניות למדרגות, מתקנים ומערכו 

 ויות. ם והרש י כננ המתדרישת 

--- 

--- 

מחסנים )כמות חניות, מיסעות, מעברים, 

חדר  ם ו מי  י גר מא ,יקום לא סופיים( ומ

כות ם ומערמתקני  ל,מחשדר בות, חשאמ

 ת. רשויו ם והטכניות לפי דרישת המתכנני 

 רמפת כניסה לרכב ליד  

 . 6 פת יציאה ליד בניין מ רו  4 בניין 

 קומת מגורים 

 ניהחו
1- 

2 

 ן( )בכל בניי 

  חדר  מעליות, ,ואה קומתית מב ים, מגור

ות  מתקנים ומערכם, פרוזדורי מדרגות,  

 ות. וירש וה  ניםמתכנה שת י י דר טכניות לפ

--- 

--- 

מחסנים )כמות עות, מעברים, , מיס חניות

מתקנים ומערכות  פיים(, לא סו קום  ומי 

 שויות. המתכננים והררישת לפי דטכניות 

 כב ליד  רמפת כניסה לר

 . 6יין בנ ד ה לי איצי פת ורמ  4ן ייבנ

קומת הכניסה הקובעת  

 לבניין

0 

 (קע רק)

4 

 ין( )בכל בני

  ( בי לו ה )ניס את כ בומ , (חצרמגורים )

ם ומערכות , מתקני מדרגות ר דח ת, מעליו 

 והרשויות. ננים  המתכ טכניות לפי דרישת 

 ילות. רג ת דירו  2-, ו וחצרדירות   2

 

 1 מגורים קומת 
4 

 )בכל בניין( 

  ר דח ,יות מעל ית,ואה קומתב ממגורים, 

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 שויות. שת המתכננים והרדרי 

---  

 2 רים וגמ תקומ
4 

 ניין( ב )בכל

  חדר  מעליות, ,קומתית מבואה , םרימגו 

טכניות לפי  רכות ומע   מדרגות, מתקנים

 . ות ם והרשוי דרישת המתכנני 

--- 

 

 מגורים  קומת 

 

3 
3 

 )בכל בניין( 

  ר דח ,יות מעל ית,ואה קומתב ממגורים, 

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 שויות. שת המתכננים והרדרי 

--- 

 נה ליוים עורמג קומת

 (האוזנט)פ
4 

2 

 ( בניין  כלב)

  ר חד מעליות, מבואה קומתית,מגורים, 

ומערכות טכניות לפי  מתקנים   ת,רגו מד

 כננים והרשויות. מתה דרישת

--- 

 גג עליון

 ()ראשי
--- --- 

טכניות    רכותומע  ים נמתק ת, חדר מדרגו 

  )משותפות/ פרטיות(, לפי דרישת

 יות. המתכננים והרשו 

--- 

 ת  מוקו סך הכל 

 ים ורגמ
9 --- --- --- 

 מות  הכל קו ךס

 בבניין 
 )הראשי(.  יוןג העלל הגבמניין הקומות לא נכל 9
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 5בניין 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה ה מתקולמפלס 

 )ד(  ןבנייעת להקוב

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 קרקע קומת

 תחתונה
4- 2 

  ות,לי מע  ת,תי מאה קו (, מבוחצרמגורים )

)כמות ומיקום לא   יםמחסנ  ות, ג דרמ חדר

ומערכות   ים קנתמ סופיים(, פרוזדורים, 

 ים והרשויות. נ נטכניות לפי דרישת המתכ 

ין  משותף ב  מילוט פרוזדור 

 . נים הבניי

 2 -3 ם ריגות מקומ

  חדר  מעליות, מגורים, מבואה קומתית,

ום לא  מחסנים )כמות ומיקת, מדרגו 

ערכות  ומים קנמת ורים, פרוזד סופיים(, 

 תכננים והרשויות. שת המי דרי לפ תיוטכנ 

  יןף ב ותמש מילוט פרוזדור 

 . הבניינים 

 קומת מגורים 

 וחניה
2- 

2 

  ר דח מעליות, מגורים, מבואה קומתית,

לפי   ות טכני כות ומער  ניםת, מתקמדרגו 

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

--- 

  י מאגר מחסנים, ברים, חניות, מיסעות, מע 

מתקנים   ל,חשמ, חדר ותב שאמ  חדרמים ו 

כניות לפי דרישת המתכננים  מערכות ט ו 

 ת. יו והרשו 

 רמפת כניסה לרכב ליד  

 . 6 -ו  4בניין 

 קומת מגורים 

 וחניה
1- 

2 

  ר דח ות,מעלי תית,בואה קומ מגורים, מ

מתקנים ומערכות  פרוזדורים, ת,  גו דרמ

 יות. דרישת המתכננים והרשו טכניות לפי 

--- 

--- 

  ם,מחסני ים, רבע מ ת,עו ס י ת, מחניו 

כניות לפי דרישת  מערכות ט מתקנים ו 

 ת. יו המתכננים והרשו 

 רמפת כניסה לרכב ליד  

 . 6 -ו  4בניין 

קומת הכניסה הקובעת  

 לבניין
 4 קרקע 

  בי( )לו  ניסהואת כ (, מבחצר)מגורים 

מדרגות, מתקנים ומערכות  חדר  מעליות, 

 והרשויות. ננים  כניות לפי דרישת המתכ ט

 ת. ו רות רגילדי  2-ו  , צרוחות  דיר  2

 4 1 ים ורמגקומת 

  ר דח מעליות, מבואה קומתית,מגורים, 

  מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי 

 רישת המתכננים והרשויות. ד

---  

 4* 2 מגורים ת קומ

  חדר  מעליות, מתית,ה קו מבוא, ריםמגו 

טכניות לפי   מדרגות, מתקנים ומערכות 

 ת. נים והרשויו תכנדרישת המ

 ות. סי למפ ו ת דדירו  2* 

 פלס זה. דירות ממלה כניס  

 

 מגורים  קומת 

 

3 *4 

  חדר  מעליות, קומתית,אה ו ב ממגורים, 

פי  ומערכות טכניות לם  מדרגות, מתקני 

 ת. והרשויו   דרישת המתכננים

המפלס העליון   ןן הנייבברות די  2* 

 של הדירות הדו מפלסיות. 

 מגורים עליונה  מתקו

 וז(טהא)פנ
4 2 

  חדר  ות,לימע  ת,תי קומ ואה ב מ, ריםמגו 

רכות טכניות לפי  קנים ומע רגות, מת דמ

 ת. ויו הרש ו   דרישת המתכננים

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  חדר מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות

ישת  י דר(, לפ ת/ פרטיות)משותפו 

 ויות. המתכננים והרש 

--- 

 סך הכל קומות  

 ים ורמג
9 --- --- --- 

 סך הכל קומות  

 בבניין 
 )הראשי(.  ג העליוןגה ת לא נכלל מו ו הקן יני במ 9

  :והבהרות הערות

  .הבניה יטבלה בהתאם להיתרב וייםיתכנו שיני (א)

   בניהן והונ התככהגדרתה בתקנות ן ]הקובעת לבניי  ות היא הכניסהזו מהכניס ן אייי לציש  לבניין, אחת כניסהמ ריותה שיש קרמב )ב(

 [. ה להיתר(קש)ב  

 

 .1חדר מדרגות ניין בכל ב :4,5,6בניינים  :ן בכל בניי( שי רא) ףמשות גותדרמ  י חדרמספר  1.4

 .ליוןלגג העועד  -4 מקומהה ורמק ת:ו רג דמחדר  אפיון כל  

    אין. :חדרי מדרגות נוספים



 בהיתר בניה  מותנה
ע   נויים ף לשי וכפו נערך לפני קבלת היתר    מפרט   "י רשויות התכנון רק 

 

                                           
 ' , גב'  ם א', חינספ

 47  ך תו מ 10 'עמ 30.05.2021תאריך:  /  32 מגרש  /  12ורה ש מהדמשהב"  –כן תר למשכמט מפר  / ע"מב ות זמרייסדור י /  לאיכות הבניה מסד

 

  חדר עם  א ו/אוללת וחשמלי  ינהיותה 24.81מס' ת ישראלי למעליוה  ןות התקישלדר  אמנהתת ותהמעלייש;  :בניין כל ב מעליות 1.5

 .  מכונות 

 

 . מעליות 2 :בניין  לכב ותהמעלי פר סמ 

   ות. חנת 9 : בכל בניין  מעליתלת מספר התחנו        

 . ה()אלונק נוסעים 13 ית שניה נוסעים ומעל 6ת אחת ליעמ  :בכל בניין  מעליתלם נוסעי מספר 

 

 .  (וראות כל דיןאם לה, בהתבכל בניין )באחת בלבד .יש :)*(בתש קודפי  מנגנון 

התא ולכל  קרתלת ועדרי תותקן מראה מגובה המעקה  יר באחו קהיים. על וחות אנכבל "םו פלביצופ   תאת הקירו :תא לכ גימור

ר או  בתנו  צבוע סופי בועה בצבעיה צתקרת התא תה לפחות.מ"מ  27ניט או שיש בעובי של ר גהתא תצופה בב התא. ריצפת רוח

  יפה.רה או עק ן בה תאורה ישיותותק  מונמכת תכוסה ע"י תקרה

 אסף לשני הכיוונים(.  ת הקרקע ממלא )בקומ אסף מטהה מהיי ות:ית/י ל עמד הפיקו 

 ש'. /מ' 1.0מהירות  – קומות 3-14 הקומות: למספרהתאם ב נקבעת מעליתהות מהיר

 

 . ןאי מר:שו  דתעמ 1.6

סעיף  לאם בהת  ליהו הנחב'  ו/או  יןבנידיירי ה נציגות לתו תקבע ע"ינון פיקוד שבת, שהפע עלת מנג מעלית בב הכוונה  מובהר כי  –ת" שבמעלית  "  )*(

 . 1969-שכ"טהמקרקעין ת  ז' בחוק  59

 

 : ין(י )בכל בנ רמדות גיין ועבו הבנרי חומ .2

 .השלד סמהנדתכנון לפי  ,ןו/או בטו רגילה או/ו מתועשת :השיטת הבני ; השלד מהנדסות לפי תכני  ין:הבני  שלד 2.1

  ;השלד מהנדס לפי חישובי :עובי  .םטרומייים/ועשמת טים מנ אלוין מן מזו בטאו ו/  בטון מזוין :חומר :עת קרקת קומרצפה ותקר 2.2

    . 1 חלק 1004' מס לפי תקן ישראלי :י וסטדוד אקי ב 1045 מס' לאן ישר לפי תק  :תרמי ד דוי ב

 קן  לפי ת  :בידוד תרמי ; השלד נדסלפי חישובי מה  עובי: .מתועשו/או בטון   ןמזוי בטון  :מרו ח :יתה קומתרצפה ותקר 2.3

   .1חלק  1004' מס אליישרלפי תקן  טי:. בידוד אקוסיועץת הלפי החלט :טהבשי  .1045 מס' יראלשי 

  .יעת החלקההישראלי למנהתקן ישות לדרנגד החלקה בהתאם  יהיה גורים צוף בניין המי ר

  ד.השל סנדבי מה חישו פיל :עובי השלד.  מהנדס  תכנוןלפי  מתועשים מבטון,או אלמנטים  בטון מזוין, :חומר ין:יהבנ גגות 2.4

   .1045מס'  יאל שרי תקן לפי :ד תרמי ודבי  .םרלובנטיינים הקתה  שותודרי  ת היועץלפי הנחיום: ז ואיטו עי ניקו פו שי 

  באם מכלול .לדהש מהנדס  והנחיות ליהאדריכ התכנון לפי נלית(ו בנצי)קונ רגילהלוב שיב למחצה, מתועשת/שתועמת ץ:חוות קיר 2.5

     .ונגאיט או תאי לוק  ב או ,סבגבלוקי גבס, לוחות רות, דיפונה לובצד הוץ הח  קירשל ת מין פניבדופ ,המחצמתועש ל/מתועש

 .  1045' ישראלי מס   תקן לפי :י בידוד תרמהמהנדס. תכנון  יפ: לעובי  ת.נטירלבתקינה הבעמידה ל וף בכפ לוהכ

 לי.אשרהי  ירוק" של מכון התקנים בעלי "תו תקן ת פנים יהיו ות וקירו צבעי תקר

 ץ: חו רותקי  ורמי ג 2.6

 . היבהיתר הבנ איםל לפי התנכהמיקה. קרת ח דוגמוי קשיאו חיפ/וית,  מלאכותן אבו/או    תעיבטאבן  :עיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1

   ים;יים אחרעם חיפו בלמשו שכבות( 2טיח ) :טיח חוץ  2.6.2

 . מיתמקות הרשוה עםתאום ים בי פוהציוחלוקת  , גווןלשנות סוג יהיה רשאיהאדריכל  :חיפוי אחר 2.6.3

השלד    מהנדס   ת נחיו ה י שולב, לפמ או/ו נגו או איטו/י תאלוק  או בו/י בטון  לוק ב אוו/  ויןמז בטון  :ומרהדירות: חין קירות הפרדה ב 2.7

 .  1חלק  1004על פי ת"י  קוסטי הנדרש  ר הבידוד הא את שיעו   ה יעניקו ר מק   ובכל   , האקוסטי   ץ והיוע 

 .כנון האדריכללפי תה ס, גובהמהנד נוןתכ או משולב לפיבלוק ו/ן ו/או טו ב :ובהוג  מרחו יש(: כל שכ) סותמרפקיר הפרדה בין 

 :מדרגות י /רחד 2.8

רגות  טי לחדרי המדהבידוד האקוס ;הנדסבי המחישולפי  :בי עו ו משולב. מזוין או בנוי א ון בט ומר:מעטפת: חת רו י ק 2.8.1

 הוראות כל דין.והמעלית יבוצע על פי 

מטעם מכון   ק"רוי קןת בעל "תורילי )בע אקצ+ טיח וריצוף ת הוגמם )פנלים( כדשיפוליחיפוי ב :חומרם: י נפ תו רר קי גימו 2.8.2

 לתקרה. לי( עד שראהי ניםקהת

 י(. הישראל תקניםמכון ה ירוק" מטעם "תו תקןל בע) נטטיסיוסיד טיח   ה: חומר:גימור תקר
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  ,בנטייםהרלים לדרישות התקנ בהתאםלבן  צמנטאצו טר  און  צלט פורגרני אורה המדרגות יהיו מאבן נסות: מדרגו  2.8.3

 ד החלקה. סים כנגם מחוספסטים( ופסיפודם )ית ומשטחי הבניגודרהמ  ךרואלים תואמים לשיפו תובעלו

 יבוצע על פי כל דין. תת והמעלית/יו המדרגו  וסטי לחדר/ידוד האק ביה י:קוסטא בידוד 2.8.4

 . 1142י , בהתאם לת"(דאחז יבות מ)לר שולבו מא/ ו  ויאו בנ ת ו/כמת :דמאחז י  /מעקה 2.8.5

   ות.גדרהמ חדרמצעות אב :גגלעליה  2.8.6

 : תיתקומ( י מבואה )לוב  2.9

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

  מכון התקניםעם  מטן ירוק" ל "תו תקעב) וצע טיח וצבעביח יהקש  חיפוימעל ה ,תופחל  דלתותפי הושקה מפורצלן, עד לגוב

 עד לתקרה.  (ראליישה

ה מונמכת לא  במקרה של תקר. לי(הישרא יםנקן התמכו עםירוק" מט בעל "תו תקן)טטי ינ ס סיד+ טיח  חומר:ה: רקתגימור 

   .רצלןט פוי רנו גאבן נסורה א: ריצוףיבוצע טיח מעל תקרה זו. 

 :יתאשר ניסהובי( כ)ל ואהבמ 2.10 

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

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

 רטיבית. ה דקוראו תק התקרת משנ וא /ו קן ירוק"(,ל תו תי )"בענטטסי דסי  + חיט :חומר :רהקת רמוגי 

ם בתקן  מדיהעוו מ"ר,  0.64-מ חתיפודד לא טח האריח הברצלן. שרניט פוחים מסוג גאריאו   אבן נסורה )שיש(: חומר :ריצוף

 . החלקהלמניעת  2279הישראלי 

י צבוע ען טבבטו מר:ו ח תקרה:ר מו יגינטטי. ין סבמלבצבוע ב, או משולו/ ו/או טיחי  בעון טטבה: י חנות גימור קיר  חניה מקורה: 2.11      

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

 לבת. משת  ןאבאו ו/ עץ התנועהר ושילוט לפי הנחיות יופוחניות, מס כולל סימון

 יד יסולוגמת פ ינטטי דן סבימלע צב +טיח  :קרהות אחרים: קירותים ו ירים טכנים, לחדנ סחם למדורי וזפר

  :ם לשימוש משותףרי דח  2.12   

 ( וכדומה. יהיויים )ככל שחדר/ים טכנ

   - ייםם טכנרידחב :הרר תקו מיג .('ונות חשמל, מים וכורא  ומחות,)למעט גיסיד, לת פודוגמטטי סינ צבעב ועבצח טי :קירותגימור 

 תקנים. מכון ה מטעםקן ירוק" ו ת"ת ל בעבעים, טטי. כל הצבצבע סינ בטון צבוע       

 . או משולבאו פורצלן צו אריחי קרמיקה או טרא :ר רצפהמו י ג       

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

 

  :תרו הע

 .הישראלי  מכון התקנים " מטעםקתקן ירו  צבוע בצבע, בעל "תו  בבטון  או  םפני  יחטב ו יעש תקרהת/רו ת קי עצבי  .1

אלי  הישר קן התשות דרי ם להתאיהיה ב ם()בדירות ובשטחים המשותפי השונים  חלקי הבניין בריצוף  החלקה של הה ניעתדרגת מ .2

    .לקהלמניעת הח 2792

על ידי נשלטת חשמלית ה בעלת פתיחהמזוגגת,  אלומיניום היה דלת תן בנייסה לינכהדלת  :ן י י בנכל ל תראשי  דלת כניסה 2.13

  ת בדלת הכניסה.מנעול עם לשונית שב ר החרדי:גזמל .ןר שמם ומחזיאינטרקומערכת 

 .חזיר שמןכולל מ ש,ת או לתד :רגותדמדלתות חדר  2.14

 .ת פחתו דל ניים:תות חדרים טכלד  

   ן.י א :י תומי קלובדלתות  2.15

 .יש :תפיםשו מ קים וחל  חדרים ,כנייםט ים/חדר חניות, ,ותתי בואות קוממדרגות, מ לובי, חדר, ן בניי לכלניסה כב, תאורה 2.16

ולחצן   קומתיתה ואמב/גותועה בחדר המדרלה קבתאורת לישבת ל נוןמנג, ובכל קומה המגורים יהיו לחצן הדלקת אור ייןבבנ              

   .מתיתמבואה קו/ותדר המדרגחב אור  דלקתהל ירההד  מתוך

  האדריכל. עיצובפי החיצוני בלבד(  בגוון ל לקם)בח אחר או ציפוי ור בוע בתנפח מכופף צ ר:ם: חומל, גז ומי ארונות חשמדלתות  2.17

 סן, חמ ד לכלנפר  הונת מתקנאו לחילופין ה ,נפרדד אחונה כל המחסנים למל של נות החשמחיבור הז :יםירתדי סנים חמתאורה ב 2.18

 . טתור והחלמוכחירת הב עפ"ין משויך המחס תי אליוירהדלמונה   וא  
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 ם  ן/ישל הבניי  ממערכת החשמל של הרכוש המשותף  נההז : יש.קטרומכניות משותפותאל תכו ערלמלתאורה ו  חשמלור חיב 2.19

   הסמוך ייןוקמו בבנמי  מוך ו/אוסה  בנייןקמו בו ימך א,  אשר ישרתו הבניין ותתפ ות משול )יתכנו מערכהחשמ סון מהנדלפי תכנ  

 ות(. הרשויות השונ  לאישור ן, בכפוף וישרתו גם הבניי  

 קומית. המ  שותהר י דרישתפלחיצוני ומואר. עיצוב המספר יהיה ית הבניין יותקן מספר בניין חזב ין:מספר בני  2.20

 

 פרטי זיהוי(  –' א רק בפ מורלא ירה )בנוסףור הדתיא .3

 *: הדירה בהגו  3.1

 מ'. 2.50-לא פחות מ ת התקרהתחתי ף עד ני הריצו פמ הדירה בהו ג   

 מ';  2.05 -לא פחות מ :רוזדורי שרות ופחדר  גובה   

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

שטח בה ירדה נה. בכל מקרה גובהמשת  ותקרו נמכות מקומיותות, הות, בליטמערכ, רותקו תחתלמעט : הרהע *

 . פי דין בוע עלמלי הקיובה המינתקנות לא יפחת מן הגל פי הה עחלקי דיר ביהקבוע לג לימינימה

 

 המשמשים אותה.לה או ים המוצמדים בדירה ובשטח  ם וגימוריםחדרי ימת שר – 2טבלה מס'  3.2

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

 

 

 ק א'  פר 4לפי תיאור הדירה בסעיף   ל בדירהעופב. הקיים םליייונפצ או יםרואזים/חללים/להלן רשימה כוללת של חדר

 כר. ת המג בתוכניומוצ י הפלו
 

 (1)רותחומר קי ר או תי 

 ( 2)גמר קירות ותקרות
 (4)ויריחי חיפומידות א

 )בס"מ( 

 (4)וי יפוח (3)ריצוף
 ם )בס"מ( חי רי א   ת ו ד י מ 

 ףצויר
מ"א  וי למ"ר/ מחיר לזיכ

 בשקלים חדשים 
 תרועה

 ה יס כנ 
 טוןי ב בלוק  ון, טב

 ( 1)ראו אח
 ך. ות בהמשראה פרוט בהער אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 דיור חדר  
 ןי בטווק בל בטון, 

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

 מטבח 
 ןבלוקי בטו בטון, 

 ( 1)או אחר

 אין ( 3)ראה  ( 2) הרא

 ת בהמשך. ה פרוט בהערו אר

 אין ( 4)ה רא ון חת ת ן  ארו חיפוי מעל משטח  

 פינת אוכל 
 וןי בטבלוק  ון, טב

 ( 1)או אחר
 . משך הערות בהרוט בראה פ  ןיא ( 3)ה רא ( 2) ראה

 וזדור ר פ 
בטון או  קי ו בל , בטון 

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

 ם י ור ה ה חדר שינ 
 ןבלוקי בטו ן, בטו

 ( 1)או אחר
 . ך שמהבת רו בהע ראה פרוט  אין ( 3)ראה  ( 2) הרא

 שינה   י / חדר 
 וןטב  י וק בל בטון, 

 ( 1)או אחר
 . ת בהמשך בהערו  ראה פרוט ןיא ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ד ממ" 
   ןוי מזבטון 

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

 ף וס נ / ללי צה כ רח   חדר 
 ( יה ט ב אמ ) 

 טוןב י בלוק  ון, טב
 ( 1)או אחר

 ןיא ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . ךמשבה  רות ע בהוט ראה פר

 אין ( 4)ראה  ןלצרוגרניט פחיפוי 

  / ם רי הו חדר רחצה  
 בחדר שינה 

 ( ת לח מק ) 

 וןי בטק בלו  , בטון 
 ( 1)או אחר

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . בהמשך ראה פרוט בהערות 

 ןיא ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

 ם תי רו י מבואה לש 
או    וקי בטון , בלן בטו

 ( 1) אחר

 ןאי ( 3)ה אר ( 2) הרא

 . שךרות  בהמ בהע  פרוט האר

 אין ( 4)ראה  לןגרניט פורצ חיפוי
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 (1)רותחומר קי ר או תי 

 ( 2)גמר קירות ותקרות
 (4)ויריחי חיפומידות א

 )בס"מ( 

 (4)וי יפוח (3)ריצוף
 ם )בס"מ( חי רי א   ת ו ד י מ 

 ףצויר
מ"א  וי למ"ר/ מחיר לזיכ

 בשקלים חדשים 
 תרועה

 אורחים   ותי שיר 
או    ון לוקי בטבטון, ב
 ( 1) רחא

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 הערות  בהמשך. רוט בראה פ 

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

 ת שרו פסת  ר מ 
  ואן  וטב  קי ו בטון, בל
 ( 1) חרא

 . שך מבהות בהער פרוטראה  ןיא ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ש  שמ   ות / סת מרפ 
 וןי בטק בלו  בטון, 

 ( 1)ראחאו  
 אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 

 . 2.6סעיף י ראה נחיצו קיר ציפוי  חיפוי/
 רות בהמשך. רוט בהע גם פראה 

 רחבה מרוצפת  
   ( וחצר בדירות  ) 

 בלוקי בטון בטון, 
 ( 1)חראו א

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

 ך. שמבהערות בהוט ר גם פ האר

 

 : הלבטלוהבהרות ת ו ערה
 

  :תחומר קירו  ( 1)

 בטון תאי/בלקי גבס או לוחות גבס בתנאים להלן:  וקיבל/קי בטוןבטון/בלו  :יים מיו עשו ה יהפנים בדירקירות ומחיצות ה

 .תפחו ל מ"מ 0.6ים ל פיהפרו עובי דופן -

 מ"מ לפחות. 70 הפרופילים חברו -

 י(.לא נריזכוכית / מ ר סלעים /מצ"ג למ"ק )ק 12ות חל לש ותבצפיפ 2בידוד " -

 אלה:ו אחד מיצת הגבס יהימכל צד של מח

ה בעל  פגיפר לנמ"מ לפחות, מחוזק ומשו  15.9מית(, או לחילופין לוח בעובי קרוו )מחיצה דמ לפחות מ" 12.5בעובי חות לו 2 -

 (. לפחות ק"ג/מ"ק 1000ה )הוגב תוצפיפ

 ק הלוחות. פסטי היצרן/מפרות ואור לה בהתאם היוע יהביצופרטי 

 ו. ילמפרט  התאמתםאת  יאשר בכתבהתקנת הלוחות ואחר   צמוד יבצע פיקוח  תווחיצרן ספק הל 

 

ות אלו קיר של  םפניה תן שמעטפתינ, למחצהרוויה, כאשר קירות החוץ מבוצעים בשיטה המתועשת / מתועשת יה בבנ :ץ ת חוקירו 

בידוד ": 1045"י נטית לרבות בתבהרל נהלעמידה בתקי הכל בכפוף  .לוק תאיב או בטון וקבל י גבס,לוקת גבס, בעשויה מלוחו  היתה

   ן.י בטובבלוקים המוגדרים ע"י היצרן "כעמידים למים" או מבלוקייבנו  צה הקירותחר בחדרי ,מקרהל בכ(. " םניי של בנייתרמ

 

 :תתקרו /רותי קגמר  ( 2)

 בהתאם יההמוגן הגמר יה חברמב ת.של הקירו  הלחומר הבני  או בהתאם יליאקר עצב+  טיח יהיה,ציונלית  : בבניה קונבנתגמר הקירו 

 : לבן. ן גוו  .י ליע אקר+ צב וד העורף הנחיות פקל

 לבן.  :ון ו ג  .ילי+ צבע אקר ף ורוד הע הנחיות פקל בהתאם במרחב המוגן הגמר יהיה+ סיד סינטטי. טיח  :מר תקרותג

 . אקריליבע : צפוי(יח ללא )בתחום םושירותי  בחדרי רחצהות רקי גמר 

 

 :במרפסות תגמר קירו 

 נוסף.  לום ות ללא תשחזיתיה כדוגמת כלל הירות במרפסות יההק רמג

וי  בנ  וא יםי טהרלבנקנים תה  רישותנקבע אחרת(. מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית התואמת לד ם לא)בא :סותרפהממעקות עיצוב 

 ית. זכדוגמת הח

 

 . י לאשרי ן התקנים הו " מטעם מכקו תו תקן ירי "בעל והי ם י קירות פני התקרות ו כל צבעי 
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   :ריצוף ( 3) 

 דרישות התקינה והחקיקה הרלבנטיות. ב צלן(, סוג א' העומדור)גרניט פפורצלן  גים מסוו אריחותקנ ם בדירה ימערכות החדרילכל  

 וי קשיח. פיהקירות ח גמרוין בצן ם כאלא אות, לפח ס"מ 7יצוף בגובה ר ת מחומר הירוהק  ף קהי לכשיפולים ב לולכוף יהריצ

  פולים.יח אין צורך בשיי קשחיפו החוץ מחופה ב רקיקומות בהם מב

  רה התואמיםדס ם מכלדוגמאות/גווני 3-סדרות של ריצוף ו 4יציג לקונה, לכל הפחות, ר וף, המוכועד לריצח, המי ירידת אל מכל

 ר ניטרלי. י הם בגוון במה  ת אחדופח, לגוריםות מבדירוש ושכיחים בשימ  םנים נפוציגוו ות/אמדוגל

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

 נה. הקו "י חר עשל האריח שנב טוון השולר לגביות  רובק אחרת בגווןה ו אפור פוגות, בין אריחים(. אחת בגוון -מישקים 

  והצהרת הספק(  פקה )עפ"י אישור ס אל   נו ניתן אי   מ ס"  45/45  ת ו יצוף במידלר  ואריח  דה במי   
יועד מה   אריח  לכל מידת    ונה סדרה נוספת סדרה נוספת של ריצוף חייב להציע לק ה  אולם יהי   ות אלו דיח במיצגת ארר מה פטו  יהיה  המוכר 

 ים מאות/גוונים נפוצג ו לדמים  ים התוא נות/גוו גמאו ד  3-ו     צוף רי   ות של רסד   5  פחות, כל ה ה, ל קונ המוכר יציג ל   , מידת אריח כל  ל  ר מ ו כל  , ף לריצו 

 רלי;יט ן בהיר נ מהם בגוו  ות אחד לפח  ,  ורים בדירות מג בשימוש    ושכיחים 
 

 . סוג א'   . ס"מ   60/60  ת במידו אריחים  (:  תווני צימרוצפות ח  תבוורח תו ת/מרפסשירותים, ,)למעט חדרי רחצה  בכל הדירהריצוף  -

 להחלקה דות  ג דרגת התנ נטיות וב ביקה הרל החקודרישות התקינה ו  2279י  רישות ת"דהעומד ב . ( ן ט פורצלניגר)  לן רצ ופ   סוג אריחים מ 

R-9   חות לפ. 

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

 בחדרי  -  ות להחלקה יות ובדרגת התנגדטנ ב ל ר והחקיקה ה ה שות התקיני רוד   2279י  ת"  רישות ד ב   ד ומהע . ( רצלן ניט פו רג )   פורצלן 

 .לפחות   R-9בשירותים  ,  לפחות   R-11מקלחת  תא    צפת ובר  , ת לפחו   R-10  צה ח ר 

 ג ו ס .  ס"מ   25/33"מ,  ס   33/33ס"מ,    45/45  ידות ממ ייר ד ה רת י ח לב  :(בחצר) יתחיצונ מרוצפת   וברחבה שמש ות/ריצוף במרפסת -

ת התנגדו  ובדרגת ת יו נט ב קה הרל ינה והחקידרישות התקו  2279ת"י  רישות  דב ד  . העומ ( רצלן וגרניט פ )  ן ל פורצ מסוג  ים  חארי   . א' 

 ת. לפחו R-10   להחלקה 

 המוכר.   ת יר "י בח אריחים במידות עפ (: שהוצמדככל דירתי או ) ריצוף במחסן  -

 

  קירות:וי פי ח ( 4) 

ם  התואמי סדרה גמאות/גוונים מכלוד 3-של ריצוף ו סדרות 4, תו, לכל הפחונהיג לקצי וכרוי, המ חיפמיועד לדת אריח, המי ללכ  

 הם בגוון בהיר ניטרלי. ים, לפחות אחד מורדירות מג בשימוש ב שכיחיםוצים ום נפ ניאות/גוו לדוגמ

  יבה )למילו רו ים שלנוו י גשנ  רה ביןונה בחיהמוכר יציג לק   (.LAPPATO" )קיתלחיק רבבגימור "מ ההירות ת לפחות אחת מבין הסד   

 . נהע"י הקו  יח שנבחררשל הא השולט גווןב ביותר לוהאחרת בגוון קרוור אפ  ם(. אחת בגווןיח ריות, בין א וג פ –מישקים 

 

,  ציעלה אייהא רשהמוכר ס"מ.    /0630או  מ  ס"   33/52  ת במידו .  ( לן צ ור ט פני גר)   פורצלן סוג א'. אריחים מסוג   :רותיםי וש רחצה י /בחדר -

  ירה.במחיר הד ס"מ ללא שינוי 33X33ס"מ,   20X50ספות ונ ת כן במידוט ורפודות דומות למאריחים במי, הנוקהמת בהסכ

  - הרקלתוי ועד פיהח מעל .לפחות רת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה משקוף הדלתת לבחיבמידו רחצהבחדר/י  ירותי קחיפו

 ילי. רע אק+ צבטיח 

 . צבע אקרילי   ירות: טיח + י ובקופ חי מעל ה מ'.  1.50חצה עד גובה  ט בחדרי הרפורמכ תו ידקירות במ רותים חיפוייבחדר הש

          ס"מ לרבות   25/40השירותים בתוך גומחה, במידות של  וך לחדראך בסמ חוץים, יתוכנן מידינטילת ר יוכ – הדתי למגזר

 .לאדריכנון התכפ "ע קירפוי  יח

חיפוי קירות   -  BIיחידת  ר אינו ב ו נהת .  כאשר  ( ון ת בודה )מעל ארון תחרך משטח הע ו א   ל לכ   ס"מ לפחות   60בגובה  : בחטמחיפוי ב - 

 טיח +   ת: קירוב מ' מעל הריצוף(. מעל החיפוי ו   1.50ד הרצפה )גובה  י הקרמי וע ן של החיפוו בקו הסף העליווסביב  תנור מאחורי ה  תואם 

 . ילי רק א   ע צב 

 . תקה זהה לגמר הקירוחיפוי קרמיו יט סקול בידוד אמובנית כול הירסגוצע לויה תבגנרת צל

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

 חדרים סמוכים. ו/או  בניין
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   : ( ות מפלסי   ו ד   ת ו דיר )ל   ים נ פ ת  מדרגו        (5)

ן טבעית המיועדים  אב   ם י מלוחות עשוי   . גמר המדרגות יהיה ן קה ולדרישות כל די החל למניעת    2279י   דרישות ת" אמה  ל היה בהת גמר המדרגות י 

 . 2חלק    1554ם, העונים לדרישות ת"י  ות פני לחיפוי מדרג 

בדירה.    ף ו ריצ ון ה ה לגו בהתאמ   ל האפשר יהיה ככ   האבן: גוון    וחב(. הר ל  כ ל חד  )לוח א   ות המדרג כל רוחב  ות יהיו מיחידה אחת ל חיפוי רום ושלח המדרג 

 ני האבן יהיה מט. ר פ גמ 

 

  הערות:

 עת מעבר ילבנטיים למנרת התקנים הדרישו ידין ולפה ת וא הור יפאטמו ליים רים הרטוביות והנקזים באזו, הרצפ ותיר הק ם:ו טאי 

 . סמוכים.  בניין/חדריםי לקלחם ימ  

 . מס" 2 -עד כייתכן הפרש של  ,םוכימם סחלליבין ל  ומרפסת שרות, בכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"ד – לסיםהפרשי מפ

 לפי כל דין. גובה  דע )מדרגה( ךמנמו/מוגבה ףן סכיתגג, /מששת פסו רמל ביציאה 

 עד גובה "אריחים שלמים". לפחות, או לגובה המצוין בטבלה  עדעשה גובה חיפוי הקירות י   - י קירותפוחי  

  ברה. י החלטת הח לפ   ס"מ,   60  -ת מ חו פ   ן ות שאורכ ר ו ש פינות קמ ם י א ב   , PVC  ו א   ום יני מ אלו רופיל  פ מ   ת פינו   יבוצעו   –בחיפוי    פינות   פיל פרו 

 ה. ף בדירהריצו  של ו/או הברקהבצע ליטוש ת אלרה החב פק יודגש כילמניעת ס - הקש/הברטו לי  

ו  ו/א  דהפל וא ו/ וןטב ואו/ ץעמ  היועש יהתה  ןשתותק ל, וככת המכרכניבתו ,תסומן מובהר כי לא בהכרחבאם תותקן, – , קורה/ותרגולהפ

  יכל.רהאד  ןלפי תכנו או משולב,/ום ומיניואל

 מטבח, ארונות למערכות ב ארוןשולי קירות וחזיתות מחופים, בגט בלמעס"מ לפחות,  7בגובה   ,ריצוף ה רמ)פנלים( מחו  –ם לי פו י ש

 גרונג(. )פינות  קיטוםלים, ללא יפוואזורים טכניים. חיפוי וש 

נדרש   טראצוף ו צלרי לפחות. מ"מ 3 של ת()פוגו יחיםר אווח בין ביצוע מרש נדריפוי, חף ויצולר ניםקת ת ה דרישו ילפ – ות(ג ו פ) יםוח מרו 

 ות.מ"מ לפח 1 מרווח של

 

 (ר זהט מכרבמפר חא סעיףאו ב טבלה ך ברק אם צוין כ התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועלהם יש )מובהר כי ציוד ומתקנים לגבי 

 

 ת:ו נרו א 3.3

   ון:תחתח מטב ארון    3.3.1

יים  הכנה לכיר ,תקנה שטוחה של הכיורהל וך פתח המתאיםחית ר, לכיושבת ו, תים ת, מדפ ירודלתות, מגול יכלון האר -

  כלים.נה למדיח כ, הנקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה(תקנה שטוחה, אים לה)תושבות וחיתוך פתח מת  מובנות

 מ. ס" 60-כ יהיהות, תלדה יתחז כוללארון, העומק  •

  וף. פני הריצ  מעל מ ס" 90-ה כעבודה יהיח השל משטן יועלסף  בהוג •

 מ"מ לפחות. 17-18 ד )סנדוויץ( בעובייהיו מעץ לבו םיגוף הארון והמדפ  •

 מ"מ לפחות. 5-6וד )דיקט( בעובי מעץ לבגב הארון יהיה  •

   .מינגסטפורופת חולו / MDFיץ( /ו)סנדו  דץ לבועשויות מע ינהדלתות הארון תהי  •

סילות  ות מלעגירות תהיינה בהמ קו.עומ ולכל בהוגו, לכל חותלפ ס"מ 60חב ות ברומגיר יחידת ול כליון האר •

 טלסקופיות ממתכת. 

ם  נות מכנייו פתרון, יותקנו נדרש ולא יותר. ביחידת הפינה של האר  בד, אםמטבח התחתון יכלול פינה אחת בלן ה ארו •

 ך. רעה ווש או  רנורק 'יקגמת מגכדו ף נשל  ןוסלאח

 : טים להלןרמפוה ם לרכיביםיהיו בהתאבח ות המטארונ ציפוי גיסו    -

 פורמינג. ידיות מתכת.קה / פוסטיי פוי חיצוני: פורמיצ •

 יקה. פורמי  ציפוי פנימי וגמר מדפים: מלמין או •

 ן:הלל רטכמפו רהמוכבחר שי יםפק הס ו/אוהמוכר  שיציג םגווניך סוגים וומת סוגי הציפוי וגווניו יהיו לבחירת הקונה   -

צבע לבן ואחד מהם בגוון  מהם ב דירה, אחנים לבחשו ניםגוו  5ות חלפ הנ בפני הקו וכר להציגהמ ני: עלחיצו ציפוי  •

 טרלי. ני

  ציפוי פנימי: בגוון לבן. •

 ;ראה הערה בהמשך מידות: ( 1)  
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 א פחותבי לבעו עבודה חמשט הקונה ירתחלבקן תוי  תוןתחלכל אורך הארון ה ח תחתון: תיאור:ב מט משטח עבודה מעל ארון 

לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440  דרישות ת"יל העונה(, ערך האו שוו ררית )כדוגמת אבן קיס מיפולו א בעיתן טמאב "מס 2-מ

  שטחהמנה שטוחה של כיור. בהיקף תאם להתקוח יהמשטחס לחזית הארונות בכל היקפם. ס"מ בי 2טה של ם בהבלעם שוליי

 חזיתבבוד עי עם מוגבה קנה ללא קנטת העדיף להי שאה רקונ)ה המוכר בע ע"יו יקיבוד ופן עא ש גבהמו ןו יעל טקן קנת וי

 אי ביצוע זה(.  י בגין. לא יינתן זיכו כל היקף המשטחים באף מלל כו ,שככל הנדר שטחהמ

    ם גווני  3ה  בפני הקונ  גציי  המוכר  דו.יו על  /רבחשי  יםו ע"י המוכר ו/או הספק/מאות שיוצגגדו   מגוון  לבחירת הקונה מתוך    גוון:

  וח בודד אחד(.ולא ל בהדבקה אבן קיסר יהיו או עיתטבן באחות ה ול)ה בהיר ניטרלי. יהי ואל יםונ אחד מגו , ותחולפ

 

 ן.י א עליון: בח טמן ארו  3.3.2 

 2 -ב וןחתתן מטבח מ"א ארו 1עד  מירהל המוכר יהיה רשאיבח המט תכנון לש ותמסיבחדרים ומעלה,  4.5 רותבדי: הערה

 מ"א.  2יהיה  העליון "א ואורך המטבחמ 5הא ן יו התחת טבחך ארון המ, אורכלומרן. ו עליח טבארון מ מ"א

 רט להלן: הארון העליון כמפוהצעת המוכר יתוכנן  אתהחליט הקונה לקבל 

 יף והמשכי ללא פינות.רצ היה י  וןהאר  •

 . ותפחמ לס" 30ו ועומק  לפחות ס"מ 75יה ה י ןו ליהע ןרו אה של גובהו  •

 ו.כאורדף אחד לכל לול לפחות מכיון יבח עלן מטארו  •

 חתון.תההמטבח  וןם לדרישות המפרט לגבי אראהיה בהתעליון יוי ארון המטבח היפ וצ מבנה  •

     .'ג חספראה נ :פוי הכיור, הסוללה, החי  ה,דו בהעח , משטהמטבח ותארונ מחיר לזיכוי בעד 

 

 (,סנדוויץ'לבוד ) עץ מעשוי ון תתח  ארון שירותים(, יותקןה בחדר )למעט ירהבד רחצה יחדרמ בכל אחד ם )ציין(:רי אחארונות  3.3.3 

   MDF   5או סיבית עמידה במים ברמהP 310ן קת לפיENת הכולל  ו"מ לפחס  80 שלאורך מינימלי . הארון יהיה תלוי או מונח ב

 . רבכיו משולב ורץקו יאונ /יש ש מחרס / ירל ודה אינטג, משטח עבםי ליד מח לתים ביר יצ מדפים, ות,דלת   

     אין. :הרחצהון אר בעדכוי  לזי  רמחי                    

 

    :תרו הע

 מידת . מטר אורך 6 :הלעומ .54דירת , בךורא מטר 5 :חדרים 4-ו  3בדירת  חבמט ות נו רא כללית של אורך מדידת ( 1)

   למדיח, תנור, םעדי יו המ  חללים הארון.רך באו ם עמיי בת פמחוש . פינהר המטבחקי  ורך אלימדד ן תו תחהתרך הארון ו א

    באורך הארונות.  יכללו  ותך הארונהמשולבים בתו רר( קט מ)למע בו"י וכ  כיריים

  מיםקיי  בחהמט תו וניר שבגב אר ן כי יתכן ובק בו חת בחשקל נהקו וע עצמי, על הזיכוי עבור ארונות המטבח וביצ קרה שלמב ( 2)

 תחזוקה. ורךצל אלו לפתח/ים  ר גישהאפשש לי  משותפים.ים לקולטן/  ח/י גישהתפ

 .הנו קה להחלטת נתונה תחתון  בארון  ניםובמ 'וכו  תנורח, מדי של קנההת לצורךון רהא תכנון  ( 3)

 דו שיוע תומו קמ ב ,ת ומדפיםתו דל לרבות, בשלמותו  חטבמה ון אר לספק את וכרמה על ,להתקינם שלא הקונה ליטחה -

 .תרשו דהנ ותות ההכנרבול ( חללים אלל (המובנים שמלייםם החהכלי  תקנתהל

 .שכו החברה את הר בו תנחה תקבע ובמועד  שהחברה פי הלוח זמנים על ותו בחיר על  חדוו באחריות הקונה ל

 

 מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

 יצוני לתליית כביסה. ח ןק מתן רות יותק ת השיממרפס

               סהיכב חבלי 5ס"מ,  160לי של מימינ אורךים  בוגלגל (ת ווונ ולמגמתכת ) בעל זרועות: )קטנה( הכביסליית תלן תקי מ      3.4.1

ס"מ   120-קן מתרומם שאורכו לא יפחת מת מותקן יש  ס"מ ובתנאי 160-תקן יהיה קטן מהמ  ורךן שא נית מפלסטיק.

 . מס" 800-פחת מלי הכביסה לא יבר של חבטצהמך והאור

ר  ל קיענת ו מתקן ממתכת מגולומעו ששמ ,ששמ מרפסת/ך בחצרער ווהש תקן מתקןאפשר שיו :גג/חצרות רי לד      3.4.2

  ס"מ.  160אורך מינימלי של יסה בבכ חבלי 5המתקן יכלול לפחות  ע לקיר.ב ומקובהמתקן יהיה יצי ה.בנמה 

 3פחות ד הכולל למוע ( עםלהסו)קר מסתובבקן תמבה מיר מתקן זי החלטתו, לה"אי, עפרש הייה ר הדיי חצר תבדיר -

 מרוצף.למשטח  משטח בטון ו/אוע לקובב ומ יצי היהיהמתקן מתכת מגולוונת. מם או מאלומיניו מתקפלות עותורז

 . UVותיים, עמידים לקרינת כ ו איי היבכל המתקנים החבלים  3.4.3
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 יתבתחת "מ.ס 60-יפחת מביסה לא כ יתליה לתיש הנ מקעו .5100מס'  עמיד העומד בת"י מחומר הייה : מסתור כביסה 3.4.4

 המשטח לן שלס עליו הבניין. מפל ש גשםי הוף מ איס תערכשינוקז למ הפרדה מבטון משטח יותקן יסהתור כבמס כל

 מפלס רצפת הדירה.   ימפנ תוחס"מ לפ 30-יהיה נמוך ב

 .סהית כביליתלמ"ר  1.7ל י שנו ח פ שיישמר שט י הכביסה ובתנאיבמסתור  תוניטכלשלב מערכות  תןני 3.4.5

 

  פות בהמשך.גם הערות נוסאה ר. )מידות בס"מ(  ם בדירהי ותריסחלונות  ,תותלימת דרש – 3טבלה מס'  3.5

 : 5D-GANםמי דגמ 1,2 מס' דירות – )גן( חדרים 5 - 4,5,6: 'סמנים בבניי 

 

 ריסיםת ונותלח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 ( )גובה/ רוחב 

עץ ר )חומ
ום/  מיניאלו

 ( רתכת/ אחמ

  ר)ציחה סוג פתי
נגרר/    /(כ"עכ

 ר(חא

דת  ימכמות ו
  תחפה

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
יניום/  מאלו

 אחר( מתכת/  

יחה  פת סוג
כע"כ/  /)ציר

 יס/אחר( ר/כ נגר 

כמות ומידת  
  הפתח

 ( )גובה/ רוחב

  /חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 ת/ אחר( כמת
 חומר שלבים 

ה)ציר/  סוג פתיח
  רר/נג.ע.כ/כ

 ר( חשמלי/אח/סכי

 יסה נכ

1 

 ה רגילר צי  בטחון דהלפ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/210 --- --- 

 ור די רחד

1 

 רר כ.ע.כ גנ אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 ידנ כולל גיבוי י
220/210 --- 220/210 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   זוגג אלומ' מ

---  

--- --- ---  

--- 100/100 ---  

--- 

--- ---  

---  

מכני אוורור   --- 

--- 

---  --- --- 

--- --- --- 

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ.ע.כ   ררנג וגג אלומ' מז 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

 ממ"ד  
מש  שמ)

 כחדר  
 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  "הג
(.  להרגי ציר )

 וץ חה פתיח

1 

 ג ג ו מז  ' מו לא

או   לה גי ר ר י צ
 כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  רר לכיס גנ אלומ'  ' ומאל

 100/100 -כ 100/100 -כ 80/200

--- 

--- --- 

--- 

   לכיס.   רסיסים, הנגררת/ים ו   דףכנף אחת, פלדה נגד גז, ה --- ---

--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ילה רג ציר עץ

1 

 .ע.כ ר כרנג מזוגג מ' אלו 

1 

 ה ידניגליל ' ומאל ' מאלו 

80/210 120/100 120/100 

 4חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 .ע.כ ר כנגר אלומ' מזוגג 

1 

 ה ידניגליל ' ומאל אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

  רחצה ח.
 כללי

1 
 + עץ 

 אור  -צו /רהצו 
 לה ציר רגי 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 ( פי ק)

--- 

--- --- --- 

80/210 60/75 --- 

ח. רחצה  
 יםהור

1 
 + עץ 
   אור -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

שירותי  
 רחיםאו

1 
 + ץ ע 

 אור  -צוהר/צו 
 לה י רגיר צ

--- 

 --- יר מכנ אוורו 

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 



 בהיתר בניה  מותנה
ע   נויים ף לשי וכפו נערך לפני קבלת היתר    מפרט   "י רשויות התכנון רק 
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 47  ך תו מ 18 'עמ 30.05.2021תאריך:  /  32 מגרש  /  12ורה ש מהדמשהב"  –כן תר למשכמט מפר  / ע"מב ות זמרייסדור י /  לאיכות הבניה מסד

 

 ריסיםת ונותלח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 ( )גובה/ רוחב 

עץ ר )חומ
ום/  מיניאלו

 ( רתכת/ אחמ

  ר)ציחה סוג פתי
נגרר/    /(כ"עכ

 ר(חא

דת  ימכמות ו
  תחפה

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
יניום/  מאלו

 אחר( מתכת/  

יחה  פת סוג
כע"כ/  /)ציר

 יס/אחר( ר/כ נגר 

כמות ומידת  
  הפתח

 ( )גובה/ רוחב

  /חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 ת/ אחר( כמת
 חומר שלבים 

ה)ציר/  סוג פתיח
  רר/נג.ע.כ/כ

 ר( חשמלי/אח/סכי

  תספרמ
 ות שר

1  
 עץ 
 

 גילה ציר ר 

1 

 נגרר כ.ע.כ  ומ' מזוגג אל

1 

 ע.כ  .כנגרר   אלומ'  אלומ' 

80/210 140/100 140/100 

 דירתי  מחסן  
 וצמד ככל שי

 ח עץ/פ 1
לפי החלטת  

 החברה
 ה גילציר ר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 

 

 

 :  5Dםמי דגמ 3,4 מס' דירות – םדרי ח 5 - 4,5,6: 'סמנים י ני בב

 ריסיםת ונותלח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 ( רוחב /)גובה  

חומר )עץ 
ומיניום/  אל
 ר( כת/ אחמת

  רציחה )סוג פתי
נגרר/  כע"כ(/  
 ר(אח

כמות ומידת  
  הפתח

 ב( חוה/ ר)גוב

חומר )עץ 
  /אלומיניום

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /יר)צ

 ר( רר/כיס/אח ג נ 

ידת  מת ווכמ
  חהפת

 )גובה/ רוחב( 

  /)עץ ר חומ
ום/  אלומיני

 ת/ אחר( כמת
 ר שלבים חומ

ה)ציר/  סוג פתיח
רר/  .ע.כ/נגכ
 חר( לי/אחשמ/כיס

 כניסה 

1 

 ילה גר  ציר פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג ג אלומ' מזו 

--- 

--- --- 

1 

 ' ומלא אלומ' 
 חשמלילה י גל

 כולל גיבוי ידני
180/210 --- 180/210 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

   כ.ע.כנגרר   אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

--- 100/100 --- 

--- 

---  --- 

--- 

מכני אוורור   ---  

--- 

--- ---  --- 

--- --- --- 

ר שינה  דח
 1הורים 

1 

 ה ילרגציר  עץ

1 

 ע.כ כ.  ררנג ג ג אלומ' מזו 

1 

 דניה י ילגל אלומ'  ומ' לא

80/210 120/100 120/100 

 ממ"ד  
  )משמש
 כחדר  

 ( 2 שינה

1 
פי  פלדה ל 

 א  הג"
(.  ציר )רגילה
 וץ פתיחה ח

1 

 אלומ' מזוגג 

  או  לה גי ר ר י צ
 ע.כ כ.

חיות  לפי הנ
 ג"א ה

1 

 .  ס לכי רר  גנ ' אלומ אלומ' 

 100/100 -כ 100/100 -כ 80/200

--- 

--- --- 

--- 

   לכיס.   סים, הנגררת/ים נגד גז, הדף ורסי פלדה  אחת,  ף  כנ --- ---

--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  ץע 

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג מזוג  אלומ' 

1 

 דניה י גליל ' ומאל אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

 4נה חדר שי

1 

 ה ילציר רג עץ

1 

 כ . .ע נגרר כ ג מזוג  אלומ' 

1 

 גלילה ידני ומ' לא אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
שמלי  גלילה ח

 כולל גיבוי ידני
180/210 --- 180/210 



 בהיתר בניה  מותנה
ע   נויים ף לשי וכפו נערך לפני קבלת היתר    מפרט   "י רשויות התכנון רק 
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 ריסיםת ונותלח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 ( רוחב /)גובה  

חומר )עץ 
ומיניום/  אל
 ר( כת/ אחמת

  רציחה )סוג פתי
נגרר/  כע"כ(/  
 ר(אח

כמות ומידת  
  הפתח

 ב( חוה/ ר)גוב

חומר )עץ 
  /אלומיניום

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /יר)צ

 ר( רר/כיס/אח ג נ 

ידת  מת ווכמ
  חהפת

 )גובה/ רוחב( 

  /)עץ ר חומ
ום/  אלומיני

 ת/ אחר( כמת
 ר שלבים חומ

ה)ציר/  סוג פתיח
רר/  .ע.כ/נגכ
 חר( לי/אחשמ/כיס

ה  חצר ח.
 כללי

1 
 + עץ 

 אור  -הר/צו צו 
 רגילה  רצי 

1 

 זוגג ' מומאל
 נטוי

 ( פי ק)

--- 

--- --- --- 

80/210 60/75 --- 

ח. רחצה  
 הורים

1 
 +  עץ

 ור  א-הר/צו ו צ
 ציר רגילה 

--- 

 --- ור מכניוראו

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

ירותי  ש
 רחיםאו

1 
 + ץ ע 
 אור  -ו ר/צ צוה

 לה יר רגי צ

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

  מרפסת
 שרות 

1  
  עץ
 

 ציר רגילה 

1 

 ע.כ נגרר כ. אלומ' מזוגג 

1 

 .כ  כ.ע נגרר   מ' ו אל מ' אלו 

80/210 140/100 140/100 

 דירתי  מחסן  
 וצמד ככל שי

 ח פ/ץע  1
לפי החלטת  

 החברה
 ה ציר רגיל

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 

 
 : 4D-GAGםי מדגמ 5,6 מס' דירות – חדרים 4 - 4,5,6 :'סמנים בבניי 

 ריסיםת ונותלח   דלתות ---

 חדר 
מידת  וכמות 

  הפתח
 בה/ רוחב( ו)ג 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 ר( מתכת/ אח

  חה )צירסוג פתי
נגרר/  כע"כ(/  
 ר(אח

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב( )גובה/ 

חומר )עץ 
  /אלומיניום

 מתכת/ אחר( 

ה  חיפתג סו
  / כע"כ/יר)צ

 ר/כיס/אחר( ר ג נ 

כמות ומידת  
  הפתח

 חב( רו)גובה/ 

  /חומר )עץ 
ום/  ניאלומי

 ת/ אחר( כמת
 ם ישלב מרחו

  /רה)ציסוג פתיח
רר/  .ע.כ/נגכ
 חשמלי/אחר( /כיס

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  טחוןה ב פלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 .כ .ע כ  נגרר ג אלומ' מזוג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 ידני ויכולל גיב 
220/210 --- 220/210 

 מטבח 

--- 

---  --- 

1 

ר כ.ע.כ  רנג ג ' מזוג ומאל  

--- 

--- --- --- 

--- 100/100 --- 

--- 

--- --- 

---  

מכני אוורור   --- 

--- 

--- --- --- 

---  --- ---  

ינה  ר שדח
 1ם וריה

1 

 לה י ציר רג עץ

1 

 כ.ע.כ   ררנג מזוגג אלומ' 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 שינה

1 
פי  פלדה ל 

 א  הג"
ציר )רגילה(.  

 ץ יחה חופת

1 

 גג אלומ' מזו 

או   לה גי ר ר י צ
 ע.כ .כ

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  רר לכיס גנ ' אלומ ' אלומ

 100/100 -כ 100/100 -כ 80/200

--- 

--- --- 

--- 

   ס.  כי ל ת/ים ורסיסים, הנגררכנף אחת, פלדה נגד גז, הדף   --- ---

--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  ץע 

1 

 .כ כ.ע   נגרר ג אלומ' מזוג 

1 

 יה ידנגליל ' ומאל ' אלומ

80/210 120/100 120/100 



 בהיתר בניה  מותנה
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 ריסיםת ונותלח   דלתות ---

 חדר 
מידת  וכמות 

  הפתח
 בה/ רוחב( ו)ג 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 ר( מתכת/ אח

  חה )צירסוג פתי
נגרר/  כע"כ(/  
 ר(אח

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב( )גובה/ 

חומר )עץ 
  /אלומיניום

 מתכת/ אחר( 

ה  חיפתג סו
  / כע"כ/יר)צ

 ר/כיס/אחר( ר ג נ 

כמות ומידת  
  הפתח

 חב( רו)גובה/ 

  /חומר )עץ 
ום/  ניאלומי

 ת/ אחר( כמת
 ם ישלב מרחו

  /רה)ציסוג פתיח
רר/  .ע.כ/נגכ
 חשמלי/אחר( /כיס

רחצה   ח.
 לילכ

1 
 + עץ 

 ר  או -הר/צו צו 
 רגילה  ציר

1 

 לומ' מזוגג א
 נטוי

 ( קיפ)

--- 

--- --- --- 

80/210 40/70 --- 

--- 

--- --- 

--- 

 --- מכניאוורור 

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

ח. רחצה  
 םריוה

1 
 + עץ 
 ר  או -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

--- 

 --- ניר מכוורו א

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

ת  מרפס
 שרות 

1  
 עץ 
 

 גילה ציר ר 

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג ז ממ' אלו 

1 

 כ.ע.כ  נגרר   אלומ'  אלומ' 

80/210 140/100 140/100 

 דירתי  מחסן  
 וצמד ככל שי

 ח עץ/פ 1
לטת  לפי הח

 ברההח
 ה ציר רגיל

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 

 
 

 

 : 4D1םמי דגמ 9,10 מס' תדירו  4D2,םמי דגמ 7,8 מס' דירות – חדרים 4 - 4,5,6: 'סמנים בבניי 

 ריסיםת ונותלח   דלתות ---

 ר דח
דת  ומי כמות

  הפתח
 רוחב( בה/ )גו 

חומר )עץ 
ניום/  אלומי

 ר( אחמתכת/  

  צירחה )פתיג סו
נגרר/  כע"כ(/  
 ר(אח

מידת  כמות ו
  תחהפ

 רוחב( ה/ בגו)

 ץ ע) מרוח
ניום/  ומילא

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר
 כיס/אחר( נגרר/ 

כמות ומידת  
  פתחה
 ( ה/ רוחב)גוב

  /ץ עחומר )
ום/  אלומיני

 ת/ אחר( כמת
 בים חומר של

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

 כניסה 

1 

 ילה רג ציר בטחוןפלדה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/210 --- --- 

 דיור ר דח

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 לומ' א אלומ' 
 מליגלילה חש

 דניגיבוי יכולל 
220/210 --- 220/210 

 מטבח 

--- 

---  --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   זוגג אלומ' מ

--- 

---  --- --- 

--- 100/100 --- 

--- 

---  --- 

--- 

יכנ מ ר אוורו   --- 

---  

--- --- --- 

--- ---  ---  

ה  חדר שינ
   1 הורים

1 

 יר רגילה צ עץ

1 

 כ.ע.כ   ררנג ומ' מזוגג אל

1 

 ידני גלילה  מ' אלו  ומ' אל

80/210 120/100 120/100 

 ממ"ד  
  שמ)מש

   כחדר
 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

   א הג"
)רגילה(.   ירצ

 ה חוץ פתיח

1 

 אלומ' מזוגג 

או   לה י גר  רי צ
 כ.ע.כ 

ות  י ח הנ לפי
 ג"א ה

1 

 .  ס לכי רר  גנ ' אלומ אלומ' 

 100/100 -כ 100/100 -כ 80/200

--- 

--- --- 

--- 

   ס.  לכי  גררת/ים גז, הדף ורסיסים, הנפלדה נגד כנף אחת,   --- ---

--- --- 



 בהיתר בניה  מותנה
ע   נויים ף לשי וכפו נערך לפני קבלת היתר    מפרט   "י רשויות התכנון רק 
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 ריסיםת ונותלח   דלתות ---

 ר דח
דת  ומי כמות

  הפתח
 רוחב( בה/ )גו 

חומר )עץ 
ניום/  אלומי

 ר( אחמתכת/  

  צירחה )פתיג סו
נגרר/  כע"כ(/  
 ר(אח

מידת  כמות ו
  תחהפ

 רוחב( ה/ בגו)

 ץ ע) מרוח
ניום/  ומילא

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר
 כיס/אחר( נגרר/ 

כמות ומידת  
  פתחה
 ( ה/ רוחב)גוב

  /ץ עחומר )
ום/  אלומיני

 ת/ אחר( כמת
 בים חומר של

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

 3שינה ר חד
 7,8ירות בד

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  זוגג ומ' מלא

1 

 יניד ה גליל ' ומאל ' ומלא

80/210 120/100 120/100 

1 

 .ע.כ נגרר כ וגג ז מ אלומ' 

--- 

--- --- 

1 

 ' ומאל אלומ' 
גלילה חשמלי  
 כולל גיבוי ידני

180/210 --- 180/210 

  3 ינה ר שדח
 9,10בדירות 

1 

 לה רגי  רי צ עץ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

1 

 ע.כ .ר כנגר ג מזוג  אלומ' 

--- 

--- --- 

1 

 ' ומאל אלומ' 
גלילה חשמלי  
 כולל גיבוי ידני

180/210 --- 180/210 

  רחצה ח.
 כללי

1 
 + עץ 

 אור  -הר/צו צו 
 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 ינטו 

 ( קיפ)

--- 

--- --- --- 

80/210 40/70 --- 

--- 

--- --- 

--- 

 --- ימכנ  אוורור 

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

ח. רחצה  
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ילה ציר רג

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

פסת  רמ
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ילה ציר רג

1 

 .ע.כ רר כגנ אלומ' מזוגג 

1 

 כ  . כ.ע נגרר   אלומ'  ומ' לא

80/210 140/100 140/100 

 דירתי  מחסן  
 מד צושי ככל

 ח עץ/פ 1
ת  חלט לפי ה

 החברה
 ה ציר רגיל

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 

 
  : 5E-GANמדגם 11 מס' הדיר – (גן ) ריםדח 5 - 4,5: 'סמ ניםניי בב

 ריסיםת ונותלח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  חהפת
 רוחב( בה/ )גו 

חומר )עץ 
  /אלומיניום
 ר( מתכת/ אח

  ציר) החפתיסוג 
נגרר/  כע"כ(/  
 ר(אח

ידת  כמות ומ
  חהפת

 חב( )גובה/ רו

חומר )עץ 
  /לומיניוםא

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
"כ/  כע/)ציר

 ( ר נגרר/כיס/אח 

דת  ומי כמות
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /עץ )מר וח
ום/  אלומיני

 ת/ אחר( כתמ
 חומר שלבים 

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

 כניסה 

1 

 לה ר רגי י צ חוןפלדה בט

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 .כ נגרר כ.ע  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

220/210 --- 220/210 

 מטבח 

--- 

---  ---  

1 

.ע.כ  ר כנגר גג מזו מ' אלו   

--- 

--- --- --- 

---  100/100 --- 

--- 

--- ---  

--- 

כנימ אוורור   --- 

---  

--- --- --- 

---  --- --- 
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 ריסיםת ונותלח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  חהפת
 רוחב( בה/ )גו 

חומר )עץ 
  /אלומיניום
 ר( מתכת/ אח

  ציר) החפתיסוג 
נגרר/  כע"כ(/  
 ר(אח

ידת  כמות ומ
  חהפת

 חב( )גובה/ רו

חומר )עץ 
  /לומיניוםא

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
"כ/  כע/)ציר

 ( ר נגרר/כיס/אח 

דת  ומי כמות
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /עץ )מר וח
ום/  אלומיני

 ת/ אחר( כתמ
 חומר שלבים 

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

  חדר שינה 
 1הורים 

1 

 ילה ציר רג עץ

1 

 כ.ע.כ   ררנג אלומ' מזוגג 

1 

 ניה יד גליל מ' אלו  אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

   "דממ
ש  שממ)

 כחדר  
 ( 2 נהשי

1 
לפי   דהפל

   א הג"
  לה(. גי ציר )ר

 חה חוץ פתי 

1 

 אלומ' מזוגג 

או   לה גי ר ר י צ
 .ע.כ כ
י הנחיות  לפ

 הג"א 

1 

 .  רר לכיס גנ אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100 -כ 80/200

--- 

--- --- 

--- 

   לכיס.   ים ת/ גררהנ  ורסיסים,נגד גז, הדף  דה  , פלכנף אחת  --- ---

--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ילה גר ר י צ עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  מ' מזוגג ו לא

1 

 יה ידנגליל ' ומאל אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

 4שינה ר חד

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג אלומ' 

1 

 ה ידניגליל ' ומאל אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

ה  חצר ח.
 ילכל

1 
 + עץ 

 אור  -הר/צו צו 
 ילה ציר רג

1 

 גג ו ז אלומ' מ
 נטוי

 ( פי ק)

--- 

--- --- --- 

80/210 60/75 --- 

ח. רחצה  
 הורים

1 
 +  עץ
 אור  -צו /צוהר

 לה י ציר רג

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

שירותי  
 םאורחי

1 
 + עץ 

 אור  -הר/צו ו צ
 ילה רג ציר

--- 

 --- ור מכניוראו

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
  ץע 

 
 ציר רגילה 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 כ.ע.כ  נגרר   אלומ'  ' אלומ

80/210 140/100 140/100 

 תי  דיר מחסן  
 ד וצמככל שי

 ח פ/עץ 1
לפי החלטת  

 החברה
 ה לי רגר י צ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 

 
 

 : 3B-GANמדגם 11 מס' הדיר – (גן ) םחדרי  3 - 6: 'סמ ן בבניי

 ריסיםת ונותלח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 רוחב( בה/ )גו 

חומר )עץ 
  /אלומיניום

 ר( ת/ אחכמת

  רחה )ציסוג פתי
נגרר/  כע"כ(/  
 ר(אח

ת  ידכמות ומ
  חהפת

 חב( רוה/ )גוב

חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 מתכת/ אחר( 

  חהתיפסוג 
כע"כ/  /)ציר

 ס/אחר( נגרר/כי 

דת  ומי מותכ
  הפתח

 רוחב(  / )גובה

  /עץ חומר )
ום/  אלומיני

 ת/ אחר( כמת
 חומר שלבים 

  /ה)צירסוג פתיח
רר/  .ע.כ/נגכ
 שמלי/אחר( ח/כיס

 סה יכנ

1 

 לה גי ציר ר  טחוןה ב פלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/210 --- --- 

 ור חדר די

1 

 ע.כ .ר כרנג גג אלומ' מזו 

--- 

--- --- 

1 

 מ' אלו  לומ' א
 גלילה חשמלי

 יבוי ידניכולל ג
220/210 --- 220/210 
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 ריסיםת ונותלח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 רוחב( בה/ )גו 

חומר )עץ 
  /אלומיניום

 ר( ת/ אחכמת

  רחה )ציסוג פתי
נגרר/  כע"כ(/  
 ר(אח

ת  ידכמות ומ
  חהפת

 חב( רוה/ )גוב

חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 מתכת/ אחר( 

  חהתיפסוג 
כע"כ/  /)ציר

 ס/אחר( נגרר/כי 

דת  ומי מותכ
  הפתח

 רוחב(  / )גובה

  /עץ חומר )
ום/  אלומיני

 ת/ אחר( כמת
 חומר שלבים 

  /ה)צירסוג פתיח
רר/  .ע.כ/נגכ
 שמלי/אחר( ח/כיס

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

.ע.כ  ר כנגר אלומ' מזוגג   

1 

' אלומ אלומ'   גלילה ידני 

---  100/100 0/10010  

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ילה ר רגי צ עץ

1 

 כ.ע.כ   ררנג אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני ' אלומ אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 שינה

1 
לפי   דהפל

 א  "הג
  גילה(. ציר )ר

 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 

או   לה גי ר ר י צ
 כ.ע.כ 

  נחיות לפי ה
 א הג"

1 

 .  יס כל  ררגנ אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100 -כ 80/200

--- 

--- --- 

--- 

   לכיס.   הנגררת/ים רסיסים,  ו ה נגד גז, הדף  ת, פלדכנף אח --- ---

--- --- 

רחצה   ח.
 יכלל

1 
 + עץ 

 אור  -הר/צו צו 
 ילה ציר רג

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 ( פי ק)

--- 

--- --- --- 

80/210 60/75 --- 

  ישירות
 םאורחי

1 
 + עץ 

 ר  או -ו צ /הרו צ
 ר רגילה י צ

1 

 אלומ' מזוגג 
 ינטו 

 ( פי ק)

--- 

--- --- --- 

70/210 60/75 --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
  ץע 

 
 ציר רגילה 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 כ.ע.כ  נגרר   אלומ'  ומ' אל

80/210 140/100 140/100 

 דירתי  מחסן  
 וצמד שיל ככ

 ח פ/עץ 1
טת  לפי החל

 ברההח
 ה ציר רגיל

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 

 

 

 : 3A-GANמדגם 12 מס' הדיר – (גן ) םי חדר 3 - 4: 'סמ ן יני בב

 ריסיםת ונותלח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 גובה/ רוחב( ) 

חומר )עץ 
  /אלומיניום

 ר( אחכת/  מת

  )ציר החיפתסוג 
נגרר/  כע"כ(/  
 ר(אח

ידת  ומ ותכמ
  הפתח

 ( חברובה/ ו)ג

חומר )עץ 
ניום/  יאלומ
 ר( אח  /מתכת

סוג פתיחה  
"כ/  עכ/ירצ)

 נגרר/כיס/אחר( 

ת  דמות ומיכ
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
  /םואלומיני

 ת/ אחר( כמת
 חומר שלבים 

יר/  צה)סוג פתיח
רר/  .ע.כ/נגכ
 לי/אחר( שמח/כיס

 ה יסכנ

1 

 ציר רגילה  ןחופלדה בט

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/210 --- --- 

  דיור  חדר
 אוכל ופינת

1 

 כ.ע.כ נגרר   ג אלומ' מזוג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 גיבוי ידני לל כו 
220/210 --- 220/210 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

.כ  נגרר כ.ע  זוגג ומ' מלא  

--- 

--- ---  ---  

--- 100/100 --- 

--- 

--- --- 

---  

מכני אוורור   ---  

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 
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 ריסיםת ונותלח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 גובה/ רוחב( ) 

חומר )עץ 
  /אלומיניום

 ר( אחכת/  מת

  )ציר החיפתסוג 
נגרר/  כע"כ(/  
 ר(אח

ידת  ומ ותכמ
  הפתח

 ( חברובה/ ו)ג

חומר )עץ 
ניום/  יאלומ
 ר( אח  /מתכת

סוג פתיחה  
"כ/  עכ/ירצ)

 נגרר/כיס/אחר( 

ת  דמות ומיכ
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
  /םואלומיני

 ת/ אחר( כמת
 חומר שלבים 

יר/  צה)סוג פתיח
רר/  .ע.כ/נגכ
 לי/אחר( שמח/כיס

חדר שינה  
 1ורים ה

1 

 גילה ציר ר  עץ

1 

 כ.ע.כ   ררנג לומ' מזוגג א

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

 ממ"ד  
)משמש  

 חדר  כ
 ( 2 ינהש

1 
לפי   דהפל

 א  הג"
ציר )רגילה(.  

 תיחה חוץ פ

1 

 אלומ' מזוגג 

  או  לה גי ר ר י צ
 ע.כ כ.

הנחיות   יפל
 הג"א 

1 

   .רר לכיס גנ אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100 -כ 80/200

--- 

--- --- 

--- 

   .  לכיס  ררת/ים ם, הנגורסיסי נגד גז, הדף    כנף אחת, פלדה --- ---

--- --- 

ה  רחצ ח.
 ליכל

1 
 + עץ 

 אור  -הר/צו צו 
 ה רגילציר 

1 

 אלומ' מזוגג 
 ויט נ
 ( קיפ)

--- 

--- --- --- 

80/210 70/75 --- 

שירותי  
 םרחיאו

1 
 + עץ 

   אור -ר/צו צוה
 ה רגיל ציר

1 

 מזוגג מ' אלו 
 נטוי

 ( קיפ)

--- 

--- --- --- 

70/210 60/75 --- 

סת  מרפ
 ות רש

1  
  עץ
 

 ה ציר רגיל

1 

 נגרר כ.ע.כ  גג מ' מזו ו אל

1 

 כ.ע.כ    נגרר אלומ'  אלומ' 

80/210 140/100 140/100 

 דירתי  מחסן  
 וצמד ככל שי

 ח עץ/פ 1
חלטת  הלפי 

 החברה
 ה ציר רגיל

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 

 

 

 

 :  4E-GANגםדמ 6ין בבני  , 4F-GANםמדג 5ין ני בב :12 מס' הדיר – (ן ג) םחדרי  4 - 5,6: 'סמ םני בבניי 

 םסירית תונולח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 רוחב( )גובה/  

ומר )עץ ח
ומיניום/  אל
 ר( אח  /תמתכ

  חה )צירסוג פתי
גרר/  נ  כ(/כע"

 ר(אח

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  /וםניאלומי

 ר( כת/ אחתמ

סוג פתיחה  
כע"כ/  /יר)צ

 אחר( ס/ י כ נגרר/ 

מידת  ת וכמו
  הפתח

 ב( רוח )גובה/ 

  /חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 חר( א  ת/כמת
 חומר שלבים 

ה)ציר/  סוג פתיח
ר/  רע.כ/נג.כ
 לי/אחר( חשמ/כיס

 ה סכני

1 

 לה ציר רגי  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/210 --- --- 

  ור דיחדר 
 וכלנת איופ

 בדגם    
 4F-GAN 

1 

 כ נגרר כ.ע.  ג אלומ' מזוג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 לימגלילה חש

 ינ די ויגיב  לל כו 
220/210 --- 220/210 

  דיור  רחד
 וכלנת איופ

 בדגם    
 4E-GAN 

2 

 כ . ע כ.  נגרר אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

2 

 אלומ'  אלומ' 
 לימגלילה חש

 דניגיבוי י לל כו 
220/210 --- 220/210 

ח במט  

--- 

--- --- 

1 

ר כ.ע.כ  נגר אלומ' מזוגג   

---  

--- --- ---  

---  100/100 --- 

--- 

--- --- 

---  

מכני אוורור   --- 

--- 

--- --- ---  

--- --- --- 
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 םסירית תונולח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 רוחב( )גובה/  

ומר )עץ ח
ומיניום/  אל
 ר( אח  /תמתכ

  חה )צירסוג פתי
גרר/  נ  כ(/כע"

 ר(אח

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  /וםניאלומי

 ר( כת/ אחתמ

סוג פתיחה  
כע"כ/  /יר)צ

 אחר( ס/ י כ נגרר/ 

מידת  ת וכמו
  הפתח

 ב( רוח )גובה/ 

  /חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 חר( א  ת/כמת
 חומר שלבים 

ה)ציר/  סוג פתיח
ר/  רע.כ/נג.כ
 לי/אחר( חשמ/כיס

שינה   חדר
 1ם ריהו

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ.ע.כ   ררנג אלומ' מזוגג 

1 

 ילה ידניגל ' לומא אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 שינה

1 
י  לפ פלדה

 א  ג"ה
  . ציר )רגילה(

 תיחה חוץ פ

1 

 אלומ' מזוגג 

  או  לה גי ר ר י צ
 ע.כ כ.

ת  לפי הנחיו 
 הג"א 

1 

   .יס לכ  ררגנ אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100 -כ 80/200

--- 

--- --- 

--- 

   לכיס.   נגררת/ים ורסיסים, ה  נגד גז, הדף  הדפל  ,כנף אחת  --- ---

--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ילה רגר י צ עץ

1 

 כ.ע.כ   ררנג זוגג מאלומ' 

1 

 ידני גלילה  אלומ'  אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

  רחצה ח.
 כללי

1 
 + עץ 

 ר  או -ו צ הר/צו 
 ה רגילציר 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 ( קיפ)

--- 

--- --- --- 

80/210 40/70 --- 

--- 

--- --- 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

  חדר רחצה 
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 ( פקי )

--- 

--- --- --- 

70/210 60/75 --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 גילה ציר ר 

1 

 כ.ע.כ   רנגר אלומ' מזוגג 

1 

 כ.ע.כ    נגרר ומ' אל ' לומא

80/210 140/100 140/100 

 רתי  די מחסן  
 מד וצככל שי

 ח עץ/פ 1
חלטת  לפי ה

 החברה
 ה גילציר ר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 

 

 

 

 

 , D** 4מדגם 21 מס' הדיר, D* 4מדגם 17,18 מס' דירות, D 4מדגם 13,14 מס' דירות – יםחדר 4 - 4,6: 'סמנים יי בבנ

 : D 4דגםמ 13,14 מס' דירות – םחדרי  4 - 5: 'סמ ן ייבבנ

 יסיםרת ונותלח   דלתות ---

 חדר 
ומידת  כמות 

  תחפה
 רוחב(  /ובה )ג 

)עץ חומר 
אלומיניום/  

 ר( מתכת/ אח

  חה )ציריפת סוג
  גרר/ נכע"כ(/  
 ר(אח

כמות ומידת  
  הפתח

 ( )גובה/ רוחב

חומר )עץ 
  לומיניום/א
 תכת/ אחר( מ

יחה  סוג פת
"כ/  עכ/רי)צ

 נגרר/כיס/אחר( 

ומידת  מות כ
  הפתח
 חב( )גובה/ רו

  /חומר )עץ 
  /םואלומיני

 אחר(   /תכמת
 ים ר שלבחומ

ר/  ה)ציתיחפסוג 
רר/  .ע.כ/נגכ

 חשמלי/אחר( /יסכ

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  טחוןפלדה ב 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/210 --- --- 

  חדר דיור 
 אוכל ינתופ

1 

 .כ כ.ע   רנגר ג מזוג  אלומ' 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  ומ' אל
 גלילה חשמלי

 דניכולל גיבוי י
220/210 --- 210/220 
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 יסיםרת ונותלח   דלתות ---

 חדר 
ומידת  כמות 

  תחפה
 רוחב(  /ובה )ג 

)עץ חומר 
אלומיניום/  

 ר( מתכת/ אח

  חה )ציריפת סוג
  גרר/ נכע"כ(/  
 ר(אח

כמות ומידת  
  הפתח

 ( )גובה/ רוחב

חומר )עץ 
  לומיניום/א
 תכת/ אחר( מ

יחה  סוג פת
"כ/  עכ/רי)צ

 נגרר/כיס/אחר( 

ומידת  מות כ
  הפתח
 חב( )גובה/ רו

  /חומר )עץ 
  /םואלומיני

 אחר(   /תכמת
 ים ר שלבחומ

ר/  ה)ציתיחפסוג 
רר/  .ע.כ/נגכ

 חשמלי/אחר( /יסכ

בח מט  

--- 

--- ---  

1 

 נגרר כ.ע.כ   מזוגג מ' אלו 

--- 

--- --- --- 

--- 100/100 ---  

--- 

--- --- 

--- 

מכני אוורור   --- 

--- 

--- ---  --- 

--- --- --- 

שינה  חדר 
 1ם יהור

1 

 ר רגילה י צ עץ

1 

 כ.ע.כ   ררגנ ג אלומ' מזוג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

 ממ"ד  
ש  )משמ

 כחדר  
 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
.  ר )רגילה(צי 

 ץ ופתיחה ח

1 

 אלומ' מזוגג 

ו  א  לה גי ר ר י צ
 ע.כ .כ

נחיות  לפי ה
 א הג"

1 

 .  ס רר לכי גנ אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100 -כ 80/200

--- 

--- --- 

--- 

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

--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 .ע.כ כ  ררנג מזוגג אלומ' 

1 

 יידנ ה גליל אלומ'  אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

רחצה   ח.
 כללי

1 
 + עץ 

 אור  -ו הר/צ צו 
 לה רגי ר צי 

1 

 וגג ז אלומ' מ
 נטוי

 ( פי ק)

--- 

--- --- --- 

80/210 40/70 --- 

--- 

--- --- 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

ח. רחצה  
 יםהור

1 
 +  ץע 
 אור  -ו צ צוהר/

 יר רגילה צ

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

סת  פמר
 שרות 

1  
 ץ ע 

 
 יר רגילה צ

1 

 ר כ.ע.כ נגר גג ומ' מזו לא

1 

 כ  כ.ע. נגרר   אלומ'  אלומ' 

80/210 140/100 140/100 

 דירתי  מחסן  
 וצמד כל שיכ

 ח עץ/פ 1
לפי החלטת  

 החברה
 ה לי ר רגצי 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 

 
 :*6DU מדגם 17 מס'ה דיר – ( לקסדופ) חדרים 6 - 5: 'סמ ן בבניי

 יםסרית ונותלח   תותדל ---

 חדר 
כמות ומידת  

  פתחה
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
  /אלומיניום

 ר( תכת/ אחמ

  חה )צירפתי סוג
נגרר/  כע"כ(/  
 ר(אח

ת  כמות ומיד
  תחפה

 בה/ רוחב( )גו

ומר )עץ ח
  /אלומיניום

 אחר( מתכת/  

ה  יחפת סוג
ע"כ/  כ/יר)צ
 כיס/אחר( / ר נגר 

כמות ומידת  
  פתחה

 )גובה/ רוחב( 

  /עץ ) חומר
ום/  מיניולא
 אחר(   ת/כמת

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

 פלס כניסה מ

 יסה כנ

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/210 --- --- 
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 יםסרית ונותלח   תותדל ---

 חדר 
כמות ומידת  

  פתחה
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
  /אלומיניום

 ר( תכת/ אחמ

  חה )צירפתי סוג
נגרר/  כע"כ(/  
 ר(אח

ת  כמות ומיד
  תחפה

 בה/ רוחב( )גו

ומר )עץ ח
  /אלומיניום

 אחר( מתכת/  

ה  יחפת סוג
ע"כ/  כ/יר)צ
 כיס/אחר( / ר נגר 

כמות ומידת  
  פתחה

 )גובה/ רוחב( 

  /עץ ) חומר
ום/  מיניולא
 אחר(   ת/כמת

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

 דיור חדר 

1 

 רר כ.ע.כ נג ג מזוג ומ' לא

--- 

--- --- 

1 

 ומ' אל אלומ' 
 גלילה חשמלי

 ינ וי ידיב כולל ג
220/210 --- 220/210 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

ר כ.ע.כ  נגר אלומ' מזוגג   

1 

' אלומ אלומ'  ידני לילה ג   

---  120/100 120/100 

שינה   חדר
 1הורים 

1 

 יר רגילה צ עץ

1 

 כ.ע.כ   ררנג אלומ' מזוגג 

1 

 ידני לילה ג ' אלומ אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

   ממ"ד
משמש  )

 כחדר  
 ( 2 שינה

1 
דה לפי  פל

   א "הג
גילה(.  ר) ציר

 חוץ  פתיחה 

1 

 אלומ' מזוגג 

או   ה לגי ר ר י צ
 כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  ס י לכ  ררגנ אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100 -כ 80/200

--- 

--- --- 

--- 

   לכיס.   ם, הנגררת/ים ורסיסי הדף  נגד גז, ה  ת, פלדאח  כנף --- ---

--- --- 

רחצה   ח.
 ליכל

1 
 + עץ 

 ר  או -ו הר/צ ו צ
 ה ציר רגיל

1 

 אלומ' מזוגג 
 וינט 

 ( קיפ)

--- 

--- --- --- 

80/210 40/70 --- 

--- 

--- --- 

--- 

 --- מכניאוורור 

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

ה  חצח. ר
 הורים

1 
 + עץ 
 ור  א-צו צוהר/

 ציר רגילה 

1 

 ג אלומ' מזוג 
 נטוי

 ( קיפ)

--- 

--- --- --- 

70/210 60/75 --- 

שירותי  
 םיאורח

1 
 + עץ 

   אור -הר/צו צו 
 ציר רגילה 

--- 

 --- ינ אוורור מכ

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

סת  מרפ
 רות ש

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 רר כ.ע.כ גנ מזוגג  אלומ' 

1 

 כ.ע.כ  נגרר   אלומ'  ומ' אל

80/210 140/100 140/100 

 ס עליוןמפל

 3 חדר שינה 

1 

 ה לציר רגי  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ניה יד גליל ' ומאל ומ' אל

80/210 120/100 120/100 

 4ר שינה דח

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 רר כ.ע.כ נג וגג ' מז אלומ

1 

 ה ידניגליל ' ומאל אלומ' 

80/210 120/100 100/120 

 5חדר שינה 

1 

 ר רגילה צי  עץ

1 

 כ כ.ע. נגרר   אלומ' מזוגג 

1 

 ידני ה גליל ' מו אל אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

רחצה   ח.
 נוסף 

1 
 + עץ 

   ור א-הר/צו צו 
 לה י רגר צי 

1 

 ע.כ נגרר כ. אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

80/210 140/100 --- 
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 יםסרית ונותלח   תותדל ---

 חדר 
כמות ומידת  

  פתחה
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
  /אלומיניום

 ר( תכת/ אחמ

  חה )צירפתי סוג
נגרר/  כע"כ(/  
 ר(אח

ת  כמות ומיד
  תחפה

 בה/ רוחב( )גו

ומר )עץ ח
  /אלומיניום

 אחר( מתכת/  

ה  יחפת סוג
ע"כ/  כ/יר)צ
 כיס/אחר( / ר נגר 

כמות ומידת  
  פתחה

 )גובה/ רוחב( 

  /עץ ) חומר
ום/  מיניולא
 אחר(   ת/כמת

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

ה  ח. רחצ
 ינה בחדר ש

1 
 +  ץע 

 אור  -צוהר/צו 
 ציר רגילה 

1 

 מ' מזוגג אלו 
 נטוי

 ( פקי )

--- 

--- --- --- 

70/210 60/75 --- 

--- 

--- --- 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

פינת  
 משפחה

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  מ' מזוגג אלו 

1 

 ידני ה גליל ' מו אל אלומ' 

--- 160/100 160/100 

 כללי

 דירתי  סן  מח 

 וצמד ככל שי

 ח עץ/פ 1
החלטת  לפי 

 החברה
 ה יר רגילצ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 

 

 :6DU מדגם 18 מס' הדיר – ( לקסדופ) חדרים 6 - 5: 'סמ ן נייבב

 ריסיםת ותנולח   תתודל ---

 חדר 
כמות ומידת  

  פתחה
 )גובה/ רוחב(  

)עץ מר חו
ם/  יוומינאל

 ר( אח  /תכתמ

  חה )צירסוג פתי
  / רנגרכע"כ(/  
 ר(אח

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ם/  לומיניוא
 ת/ אחר( כתמ

סוג פתיחה  
כע"כ/  /רי)צ

 נגרר/כיס/אחר( 

מידת  כמות ו
  הפתח

 וחב( ר)גובה/ 

  /חומר )עץ 
ום/  ומינילא
 ת/ אחר( כמת

 חומר שלבים 
ה)ציר/  חפתיסוג 
  /רר .ע.כ/נגכ

 ( חרלי/אשמח/יסכ

 כניסה  פלסמ

 כניסה 

1 

 לה י גציר ר  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/210 --- --- 

 דיור  חדר

1 

 גרר כ.ע.כ נ אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  ' אלומ
 לימגלילה חש

 נילל גיבוי ידכו 
220/210 --- 220/210 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

ר כ.ע.כ  רנג מזוגג ומ' אל  

1 

לומ' א אלומ'   גלילה ידני 

---  120/100 120/100 

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 .ע.כ כ  ררנג ג ג ו מז  אלומ' 

1 

 גלילה ידני לומ' א ' אלומ

80/210 120/100 120/100 

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 שינה

1 
לפי   דהלפ

 א  הג"
ה(.  גיל)ר ציר

 חוץ ה פתיח

1 

 ומ' מזוגג אל

או   לה גי ר ר י צ
 כ.ע.כ 

הנחיות  י לפ
 "א הג

1 

 .  רר לכיס גנ מ' ו אל ומ' לא

 100/100 -כ 100/100 -כ 80/200

--- 

--- --- 

--- 

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

--- --- 

רחצה   ח.
 לילכ

1 
 + עץ 

 ר  או -ו הר/צ צו 
 לה ציר רגי 

1 

 מזוגג  לומ' א
 נטוי

 ( קיפ)

--- 

--- --- --- 

80/210 40/70 --- 

--- 

--- --- 

--- 

 --- מכניאוורור 

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 
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 ריסיםת ותנולח   תתודל ---

 חדר 
כמות ומידת  

  פתחה
 )גובה/ רוחב(  

)עץ מר חו
ם/  יוומינאל

 ר( אח  /תכתמ

  חה )צירסוג פתי
  / רנגרכע"כ(/  
 ר(אח

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ם/  לומיניוא
 ת/ אחר( כתמ

סוג פתיחה  
כע"כ/  /רי)צ

 נגרר/כיס/אחר( 

מידת  כמות ו
  הפתח

 וחב( ר)גובה/ 

  /חומר )עץ 
ום/  ומינילא
 ת/ אחר( כמת

 חומר שלבים 
ה)ציר/  חפתיסוג 
  /רר .ע.כ/נגכ

 ( חרלי/אשמח/יסכ

רחצה   ח.
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צו צוהר/

 רגילה ציר 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 ( קיפ)

--- 

--- --- --- 

70/210 60/75 --- 

שירותי  
 םאורחי

1 
 + עץ 
 ר  או -צוהר/צו 

 רגילה  רצי 

--- 

 --- ורור מכניאו

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

פסת  מר
 ות שר

1  
 ץ ע 

 
 גילה ר ציר 

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג זוג ממ' אלו 

1 

   כ.ע.כ  ררנג אלומ'  ומ' אל

80/210 140/100 140/100 

 וןמפלס עלי

 3 חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  ץע 

1 

 ע.כ נגרר כ. אלומ' מזוגג 

1 

 ה ידניגליל ' ומאל אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

 4 ר שינה חד

1 

 ציר רגילה  ץע 

1 

 .ע.כ כנגרר   וגג ז ' מומאל

1 

 דניה י גליל ' מו אל אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

 5חדר שינה 

1 

 ר רגילה צי  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג ' מז ומאל

1 

 יה ידנגליל ' ומאל ומ' אל

80/210 120/100 120/100 

רחצה   ח.
 נוסף 

1 
 + עץ 

 ר  או -הר/צו צו 
 רגילה  ציר

1 

 .כ נגרר כ.ע  זוגג מ אלומ' 

--- 

--- --- --- 

80/210 140/100 --- 

 לליכ

 דירתי  ן  מחס 
 וצמד כל שיכ

 ח עץ/פ 1
י החלטת  לפ

 ההחבר
 ה רגילציר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 

 

 

  , *5e1 מדגם 20מס'  דירה, 5eמדגם  15ס' מ דירה ,5e1מדגם   16מס'  דירה, **5e1מדגם  22מס'  רהדי  –חדרים  5 – 4' בניין מסב

 :*5e מדגם 19מס'  דירה

 :E**5מדגם  21,22דירות מס'  ,E*5מדגם  19,20דירות מס'  ,E5מדגם  15,16מס' דירות  –ים חדר 5 – 5בבניין מס' 

  , *5e1מדגם  19מס'  דירה, 5eמדגם  16מס'  דירה ,5e1מדגם   15מס'  דירה, **5e1מדגם  22מס'  דירה –חדרים  5 – 6בבניין מס' 

 :*5e מדגם 20' מס דירה

 ריסיםת ותונלח   תתודל ---

 חדר 
  ומידתכמות 

  הפתח
 בה/ רוחב( )גו 

)עץ  רומח
יום/  אלומינ

 ר( מתכת/ אח

  חה )צירסוג פתי
רר/  נג כע"כ(/  
 (ראח

ת  כמות ומיד
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

)עץ  חומר
  /םאלומיניו

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 אחר( / ר/כיס נגר 

ת ומידת  וכמ
  תחהפ

 וחב( בה/ ר)גו

  /)עץ חומר 
  ם/ומיניולא
 ת/ אחר( כמת

 ים חומר שלב
  /רציה)ג פתיחסו

  ר/ר.ע.כ/נגכ
 חר( חשמלי/א/כיס

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/210 --- --- 

 ר חדר דיו

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 ' אלומ ומ' אל
 שמליגלילה ח

 י ידנייבו כולל ג
220/210 --- 10220/2 
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 ריסיםת ותונלח   תתודל ---

 חדר 
  ומידתכמות 

  הפתח
 בה/ רוחב( )גו 

)עץ  רומח
יום/  אלומינ

 ר( מתכת/ אח

  חה )צירסוג פתי
רר/  נג כע"כ(/  
 (ראח

ת  כמות ומיד
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

)עץ  חומר
  /םאלומיניו

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 אחר( / ר/כיס נגר 

ת ומידת  וכמ
  תחהפ

 וחב( בה/ ר)גו

  /)עץ חומר 
  ם/ומיניולא
 ת/ אחר( כמת

 ים חומר שלב
  /רציה)ג פתיחסו

  ר/ר.ע.כ/נגכ
 חר( חשמלי/א/כיס

 מטבח 

---  

---  --- 

1 

ר כ.ע.כ  גרנ ג אלומ' מזוג   

--- 

--- --- --- 

--- 100/100 --- 

---  

--- ---  

--- 

מכני אוורור   --- 

--- 

---  --- --- 

--- --- --- 

ינה  שחדר 
 1הורים 

1 

 יר רגילה צ עץ

1 

 ע.כ כ.  ררגנ אלומ' מזוגג 

1 

 דנילילה י ג ' אלומ לומ' א

80/210 120/100 120/100 

 ממ"ד  
  )משמש
 כחדר  

 ( 2 שינה

1 
לפי   דהפל

 א  הג"
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 ' מזוגג אלומ

או   לה גי ר ר י צ
 כ.ע.כ 

י הנחיות  פל
 הג"א 

1 

 .  רר לכיס גנ אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100 -כ 80/200

--- 

--- --- 

--- 

   כיס.  ל ם י נגררת/ סים, ה, הדף ורסי ד גזדה נגת, פלכנף אח --- ---

--- --- 

 3 חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ.ע.כ נגרר   אלומ' מזוגג 

1 

 ה ידניגליל ' ומאל אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

 4חדר שינה 

1 

 רגילה  ציר ץע 

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג  ' אלומ

1 

 יה ידנלי גל ' ומאל אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

  צהרח ח.
 כללי

1 
 + עץ 

 ר  או -הר/צו ו צ
 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 ( קיפ)

--- 

--- --- --- 

80/210 60/75 --- 

ח. רחצה  
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ה גילר  ציר

--- 

 --- רור מכניו או

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

י  רותשי
 םאורחי

1 
 + עץ 
 ור  א-צוהר/צו 

 לה י יר רגצ

--- 

 --- מכני ור אוור

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 כ.ע.כ  נגרר   אלומ'  אלומ' 

80/210 140/100 140/100 

 דירתי  מחסן  
 וצמד ככל שי

 ח ץ/פע  1
חלטת  לפי ה
 רהבהח

 ה ציר רגיל

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 
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 : 3PH6מדגם  23 מס' הדיר– חדרים 6 - 4,6: 'סמנים בבניי 

 ריסיםת ונותלח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 ה/ רוחב( )גוב 

ומר )עץ ח
אלומיניום/  

 ר( אח  /מתכת

  )ציר חהסוג פתי
  נגרר/   כע"כ(/
 ר(אח

ת  ת ומידכמו
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

ר )עץ חומ
ניום/  ומיאל
 אחר( כת/  מת

פתיחה   וגס
כע"כ/  /ציר)
 יס/אחר( ר/כ ר נג 

  כמות ומידת
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /מר )עץ וח
ום/  אלומיני

 ת/ אחר( כמת
 חומר שלבים 

  )ציר/הסוג פתיח
ר/  ר.ע.כ/נגכ
 חשמלי/אחר( /כיס

 ה כניס

1 

 יר רגילה צ פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/210 --- --- 

 דיור דר ח

2 

 כ גרר כ.ע. נ מזוגג  לומ' א

--- 

--- --- 

2 

 ומ' אל אלומ' 
 חשמליגלילה 

 ניכולל גיבוי יד
240/210 --- 240/210 

 מטבח 

--- 

--- ---  

1 

 נגרר כ.ע.כ   ג ג אלומ' מזו 

1 

' אלומ אלומ'   גלילה ידני 

--- 120/100 120/100 

ינה  חדר ש
 1רים הו

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ.ע.כ   ררנג אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני ' אלומ מ' אלו 

80/210 120/100 120/100 

 ממ"ד  
מש  )מש

 כחדר  
 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
  רגילה(. ) ציר
 יחה חוץ תפ

1 

 אלומ' מזוגג 

או   לה גי ר ר י צ
 כ כ.ע.

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  ס רר לכי גנ אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100 -כ 80/200

--- 

--- --- 

--- 

   לכיס.   ים / נגררתה  ם,ורסיסי דה נגד גז, הדף  כנף אחת, פל --- ---

--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 לה ציר רגי  עץ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 ' מו אל אלומ' 
לה חשמלי  גלי 

 ידני ולל גיבויכ
220/210 --- 220/210 

 4חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ . ר כ.ע נגר מזוגג ' אלומ

1 

 ה ידניגליל ' ומאל ' ומאל

80/210 120/100 120/100 

 5חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ נגרר כ.ע.  וגג מז אלומ' 

1 

 ה ידניגליל ' ומאל ' ומלא

80/210 120/100 120/100 

רחצה   ח.
 יכלל

1 
 + עץ 

 אור  -הר/צו צו 
 יר רגילה צ

1 

 גג מ' מזו ו אל
 נטוי

 ( פקי )

--- 

--- --- --- 

80/210 60/75 --- 

צה  ח. רח
 יםרהו

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 רגילה  ציר

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

שירותי  
 םאורחי

1 
 + עץ 

 אור  -הר/צו צו 
 ציר רגילה 

--- 

 --- יאוורור מכנ 

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 כ כ.ע.   נגרר לומ' מזוגג א

1 

 .כ  ע כ.נגרר   לומ' א אלומ' 

80/210 140/100 140/100 

 דירתי  מחסן  
 מד וצכל שיכ

 ח עץ/פ 1
לפי החלטת  

 החברה
 ה יר רגילצ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 
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 : 2PH4גם מד 25, דירה מס' 1PH4מדגם  24 מס' הרדי  – םי חדר 4 - 4,6: 'סמנים בבניי 

 םריסית ונותלח   תותלד ---

 חדר 
ת ומידת  כמו

  חתהפ
 וחב( )גובה/ ר 

ומר )עץ ח
  ם/אלומיניו

 ר( אח  /כתמת

  חה )צירסוג פתי
נגרר/    /כע"כ(

 ר(אח

מידת  מות וכ
  הפתח

 ב( )גובה/ רוח

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 אחר(   מתכת/

  סוג פתיחה
  / ככע"/)ציר
 כיס/אחר( נגרר/ 

כמות ומידת  
  הפתח
 חב( )גובה/ רו

  /חומר )עץ 
ום/  לומיניא
 חר( ת/ אכמת

 לבים מר שחו
ה)ציר/  חיתסוג פ

ר/  ר.כ/נג.עכ
 ( חשמלי/אחר/כיס

 ה יסכנ

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/210 --- --- 

  חדר דיור 
 כלואופינת 

1 

 ע.כ .כנגרר   וגג אלומ' מז 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 ינ ל גיבוי ידכול
240/210 --- 240/210 

טבח מ  

--- 

--- ---  

1 

   ר כ.ע.כנגר גג אלומ' מזו 

1 

ילה ידנגלי  אלומ'  אלומ'   

--- 120/100 120/100 

נה  שיחדר 
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  ץע 

1 

 כ.ע.כ   ררגנ אלומ' מזוגג 

1 

 ילה ידנגלי  אלומ'  אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

1 

 ציר רגילה  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 ומ' אל אלומ' 
חשמלי  לה גלי 

 כולל גיבוי ידני
 80/210 --- 80/210 

   "דממ
)משמש  

 ר  כחד
 ( 2 שינה

1 
דה לפי  פל

 א  "הג
  ה(. ציר )רגיל

 פתיחה חוץ 

1 

 מ' מזוגג אלו 

או   לה גי ר ר י צ
 כ.ע.כ 

  לפי הנחיות 
 הג"א 

1 

 .  יס רר לכגנ אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100 -כ 80/200

--- 

--- --- 

--- 

   לכיס.   ים / גררתים, הננגד גז, הדף ורסיס ת, פלדה  כנף אח --- ---

--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ילה רג ציר עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג זוג ' מאלומ

1 

 ה ידניגליל ' מו אל אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

 רוזדור פ

1 

 ציר רגילה  ומ' מזוגג לא

--- 

--- --- 

1 

 ' ומאל ' אלומ
חשמלי  ה גליל

 כולל גיבוי ידני
80/210 --- 80/210 

רחצה   ח.
 כללי

1 
 + עץ 

 אור  -הר/צו צו 
 גילה יר ר צ

1 

 מזוגג  מ' אלו 
 נטוי

 ( קיפ)

--- 

--- --- --- 

80/210 60/75 --- 

  ח. רחצה
 וריםה

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 רגילה ר צי 

--- 

 --- וורור מכניא

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

  שירותי
 םאורחי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

--- 

 --- רור מכניאוו 

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 גילה ר יר צ

1 

 .כ .ע נגרר כ אלומ' מזוגג 

1 

   כ.ע.כנגרר   לומ' א לומ' א

80/210 140/100 140/100 

 תי  דיר מחסן  
 וצמד ככל שי

 ח ץ/פע  1
החלטת   לפי
 חברהה

 ה ר רגילי צ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 
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 :3PH5מדגם   24 ס'מ הדיר, 4PH5מדגם  23' סדירה מ  – חדרים 5 - 5 :'סמ ן בבניי

 ריסיםת נותולח   דלתות ---

 דר ח
ידת  מכמות ו

  הפתח
 ובה/ רוחב( )ג 

ץ חומר )ע
יום/  אלומינ

 ר( מתכת/ אח

  יר)צ חהג פתיסו
ר/  רנג "כ(/  כע

 ר(אח

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב( ה/ )גוב

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

  פתיחהסוג 
כע"כ/  /ר)צי
 אחר( יס/ כ נגרר/ 

מידת  כמות ו
  הפתח

 רוחב( בה/ גו)

  /ר )עץ חומ
  /וםאלומיני

 ר( ת/ אחכמת
 ם חומר שלבי

ר/  ה)ציסוג פתיח
רר/  .ע.כ/נגכ
 חר( חשמלי/א/כיס

 כניסה 

1 

 רגילה יר צ בטחוןפלדה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/210 --- --- 

 חדר דיור 

2 

 כ רר כ.ע. נג אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

2 

 אלומ'  מ' אלו 
 ילה חשמליגל

 ידני גיבוי כולל 
240/210 --- 0240/21 

ח מטב  

---  

--- --- 

1 

רר כ.ע.כ  נג אלומ' מזוגג   

1 

מ' אלו  אלומ'  ה ידניגליל   

---  120/100 120/100 

חדר שינה  
 1ים הור

1 

 גילה ציר ר  עץ

1 

 .כ כ.ע   ררנג מזוגג  אלומ' 

1 

 לילה ידניג מ' אלו  מ' אלו 

80/210 120/100 120/100 

1 

 ה גילציר ר  מזוגג  ' אלומ

--- 

--- --- 

1 

 מ' אלו  אלומ' 
חשמלי  גלילה 
 יבוי ידניכולל ג

80/210 --- 80/210 

 ממ"ד  
מש  )מש

 כחדר  
 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
גילה(.  יר )רצ

 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 

  או  לה גי ר ר י צ
 כ.ע.כ 
יות  לפי הנח 
 הג"א 

1 

 .  רר לכיס גנ מ' אלו  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100 -כ 80/200

--- 

--- --- 

--- 

   .  לכיס  ים גררת/ נ, הורסיסים   דףלדה נגד גז, הכנף אחת, פ --- ---

--- --- 

 3נה חדר שי

1 

 ה ציר רגיל עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  לומ' מזוגג א

1 

 ניד ה י גליל ' מו אל אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

 4דר שינה ח

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 .כ .ע כנגרר   לומ' מזוגג א

1 

 ה ידנילי גל ' ומאל מ' ו אל

80/210 120/100 120/100 

רחצה   ח.
 יכלל

1 
 + עץ 

 אור  -הר/צו צו 
 גילה ר ציר 

--- 

 --- ור מכניאוור

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

. רחצה  ח
 יםהור

1 
 + ץ ע 

 אור  -ר/צו הו צ
 רגילה ציר 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 ( קיפ)

--- 

--- --- --- 

70/210 60/75 --- 

שירותי  
 םיחאור

1 
 + עץ 

 אור  -והר/צו צ
 ציר רגילה 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 כ.ע.כ  נגרר   ' מאלו  מ' אלו 

80/210 140/100 140/100 

 י  ת דיר מחסן  
 וצמד כל שיכ

 ח פ/עץ 1
ת  לפי החלט 
 החברה

 ה רגיל ציר

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 
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 : תואחרו  טבלהל ערותה

רר גני ,ה+ משתפלתרגיליחה פת = (קיפי י )דר טוי סב נ טוי(,נת )לפ= פתיחה משתקיפ = סוג פתיחה, להרגי  צירם,  = אלומיניואלומ'  :םרי מילי יאו ב .א

 לה,עמ = תריס נגלל כלפי להגלי  ,על כנף קבועה ועה אנכיתבתנ אחת כנף  =נה גיליוטי יר, בק יס()כ חהוך גומנף ו/או לתכ ת על= כנף נגרר .ע.ככ

   .מליו/או חש )ידני( צועהמצעות רבא

 תות/דל"כ התתאים לסה הבדירלית להכ תלבד שהכמווב בטבלהים חדרד מחאשל  ראובתי עלהופי לותוכים לשני חדרים י, משותפ ת/חלונותדלתו  .ב

  לה.בטבות ינת המצוחלונו

לים  הננעבויים בעלת מערכת בריחים חיטחון( )ב שיתאמגן מפלדה לכניסה ר לתדתהיה בהתאם למפורט להלן:  -רת המגורים י דל הכניסהדלת  .ג

  ת הצצהעינינוסף, י  פנימסגר בטחון  הלן:רט לומפכו 5044מס' ישראלי   תקןת לואמ תהן גליל נגנו מידי  לם עילה כיוונים ומופעלפחות בארבע

לדה משקוף בניה מפ .דירהומספר  דלתור צתחתון, מע מברשת סף  , "נעה ו"רוזטותידית צילינדר,   צירים, מגן תוערכמ, (לסקופיתטת/רמיפנו)

 ר. בחירת המוכ לפי גווןור מגסה תהיה בדלת הכניר. תנוה בעיהיו בצבוף יק והמש תהדל ף מ"מ לפחות. כנ 1.25נת בעובי של ולוו מג

על  23ס' י מלדות בהתאם לתקן ישראבוכניסה לחדרים תהיינה דלתות לדלתות ה לן:הלרט בהתאם למפו  היו ם י ורי מגדירת הות הפנים בלתד .ד

נף  כ. תוס"מ לפח 7ת בגובה הדלית  תחתב יד למיםר עממט מחו נת קנ קלמים ויכללו הת ת תהיינה עמידותדלתוילה. הלקיו ובפתיחת ציר רג ח

 ,וזק, אקוסטיקה, קייםח –שווה ערך בכל היבט תפקודי  ו מילוי אחרא/ד ולוי פלקסבורמי עם גרתמסים על וחות מודבקל משתיהיה עשויה תדלת ה

 –בקים וחות והדת לרבות ללד. כנף הפחותלדדים צ 3-ב )קנט( מצופה –ת ף. היקף כנף הדלמשקו דלת והותקנו בהתאמה לסוג ה צירים י ר. אח

ני הצדדים. משבמים, עם מנעול וידיות מתכת ים לעמידות א תהמ יצוני מתועשי חיפו בצ אומייקה בע או בפורבצהיה  י הדלתות: רגמ. למים יםדיעמ

קנתו  הת  אחרף לוק מה. המשאטי י ול פסלויכ תלדלובגוון תואם ולימרי או בגמר ות פל הלבש, בע23לתקן ישראלי  ה בהתאםיהי ת:למשקוף הד

  יה: יהגוון דלתות הפניםהדלת.  אור בכנף-צו/רצוהפנוי" ו-פוס"ת מויי דובול סיב רותים, מנעשי ת והטיה, המקלחבהאמ חדריב. םיה עמיד למיהי

  ירהחבשונות ליות ואפשר  3נה וקכר להציג בפני ה ר המוכר. על המושיבחספקים שיציגו המוכר ו/או הוגמאות ך דמתו  בהתאם לבחירת הקונה

 ן.ן לבוגו ב ת מהן היא, אשר אחחותלפ

 חותלו יהמורכבים משנ , התקן ותלפי דריש רגיל/בטיחותי( Double Glazing) לכפו זיגוג שקוף  עםום יניומאל סוג : חלונות מד(ממ" )למעטונות לח .ה

 תקן ות ילם יהיו בעורכיביה נותחלוה. (ממ" 6של ויר ארווח מעם  , משני הצדדים חותלפמ"מ  4 בעובי יגוג )ז יהםעם מרווח אוויר בינ זכוכית

תקין  י מיד לה. החלונות יותקנו עילת מובנות, מנגנוני פתיחה ונעלגלים, ידיו ג ים,ציר ,EPDMי גוממי אט ג,י זיגוכללם: סרגלובים, זרים מקורייואב

ם ומיני אלו  גסומ יהיה חלון :בממ"ד לון . חכנף  לר כנף עונגר מזוגג יוםני רינה, מסוג אלומיהיה בעל ויטר: הדיו ן חדר חלו  רשה מטעם היצרן.מו

   .תוכני העד ד העורף פקו ותוראלהבהתאם , נגרר לדהפ כנף  מזוגג עם

 .אחת רשת נף לכ הכהכנ במסילה נוסף  יבנת  יותקן ההזזה בכל חלונות. יןא :רשתות .ו

 ם. יסבעלי תרי רה( יהיוהדיור תיא ב י הקייםלפל כהבח )טומ ה צשירותים, חדר רחרי אמבטיה, חדר ט חדה, למעפתחי הדיר  :תריסים .ז

 פחהאטימה מוגברת. עובי ל צף כולל אטם גומי בין השלביםיאוריתן מוקלוי פ יניום במילולומ ח אם פיייס עשו ו שלבי התרהי זה ילילה או הזגיסי בתר 

 . ינפתיחה יד  ומנגנון מליחש נוןגנ "ל עם מס כניבי תרלם שע ארגז תריס גלילהחדר דיור יורכב . בןת היצרלמידות הפתח והוראו  ה בהתאםיהי

למרפסת שירות גם  ם ר החוץ, לרבות במטבחים הפוניישיר לאווי  רווור טבחים ללא אובמים טרי נידרים סשירות, בח ריבחד - ויר החוץ ו ר לא וורו א .ח

 י. כיסו רפפת תרבול ני עד לקיר החוץצויד במאוורר מכור מצינ  צעיבוריס ו/או בחלון,  גורה בתה סיננאאם 

ולבים בזיגוג ן פתחים המש כתי .האלומיניום ועץי  וו/א להאדריכפ"י תכנון ע וון,פרופיל, גה דגם .יוםנ מיולעשויים א והתריסיםות לונ הח תו מסגר .ט

 . סךממחסום, ו/או קירות /קהקבוע המשמש כמע

 כל.דריהא ןולפי תכנ"(, ב)"חל המומע שקופה או ,חותיתבטיזכוכית  ותקןת (,חלונות)באם יש ושירותים ה רחצדרי בח .י 

ת כיבוי  שו ודרי   הנחיות יועץ הבטיחות פי  ת קבועות, ל ו פ רפ   או / ו   ה בדלת סבכ או  ו/   ני רור מכ ו/או אוו ן  לו ות ח יעשה באמצע   ( חסן כש מ ר שנ   ל ככ )   המחסן אוורור   .יא 

 . אש 

  אש./חוןבט תותלדיותקנו כן ותרקע י קמת וק בכניסה לדירות בת רשות הכבאות, נחיולפי ה ומת היציאה מהבניין:ה/ות בקדירה לסדלת כני  .יב

  ., אין לקבוע סורג קבועקומה(ל הדיירים בלכאת אמור לשמש  רום)בח תיומק ילוץכרז כפתח חמוה רהבדי ו חלוןאו/ דממ" ןלו חב -ח חילוץ פת .יג

 ה.תיחהפ ןו יחה וכיהפת גות סובלר , ס, סוג החלון/תרייים במידות הפתחשינו יתכנו  "פתח חילוץ"סמכות כיות המורשוי ה"בפתח שיוכרז ע נוסף,ב

 2 -וף הממ"ד גבוהים כף הדלת וריצס  ית.חיצונ גררת,נ/תפתחהנ ה,ה אטומנה דלת פלדהי וגן סה למרחב מי ת כנדל :ףורעהפיקוד ות לפי דריש .יד

ם  גליועוורור מחי א תפ וכן גוגיזון אלומיניום + פיים לפתיחה. חלכנ 2ו/או  שתיים, הנגררות לכיסאחת או נף ה כדמפלס הדירה. חלון פלל ס"מ מע

פתח  וליד ע"ג הקיר  ף(,פיקוד העור  תונחי לפי ה )אויר ון סינ כתערמ תקנתה ם לפרוק.ניונית)פלנצ'(,  הפלד  קאותסדיב חסומים ם,רים שוניקוטב

  יהר נון, הסי ןמתקה רהחב יע"גש שבאם סופק יוד (.2010מאי  הג"אתקנות ) לפי מידות היצרן. המערכת דותמי .הפרעה מקומית רו צתי ורהאוור

שהוסמכו לכך ע"י  יםת ע"י הגורמפסנו  נות ואטימותתקי קת בדיב , יחייע"י הרוכש קורויפלכן עורף, הקוד י פי"ע וראושובדקו  נהתקנתו ו וינתתקש

 לע צוע בפוהבי רל יגבעבפו עהמכר לבין הביצומכר ו/או במפרט ות הבתוכני ל סתירה בין המצוין מקרה ש בכלכי  למניעת ספק יודגש ף.ורפיקוד הע 

 רף. העו דקויפדכנות של חיות מעוהנ ואםהת
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  ריםזאבי הצורך בהתקנתקב ע ,"נטו"ן מבטאות מידות פתחים אינ ובס"מ,  תווערמש בניה דות מי ינן, ה3 מס'לה פורטות בטבהמדות המי – ידותמ .טו

  מסך ותר ייטרינות/ק חלונות/ו ת/ לתוי דנבשל מל ,ניהםי ים למי יקפה פרופיליםקופים ומש ת סמויות וכןסגרוו/או מגון: מלבנים סמויים כלימים מש

   בתקנות התכנון והבניה.נדרש כפתחים אלו ל טח,ממידות/שחת יפ לא יםלקבים המתגודל הפתח רהל מקבכ .הענין( )לפי

 

 

 ו.רות לאחר טבלה זגם הע ראה - וכלים סניטרים בדירה רואהתב קני תמ – 4טבלה מס'  3.6

    

 ' אפרק   4יף בסע דירהתיאור ה לפי הל בדירבפוע םם. הקייליאופציונ יםראזו/םים/חלליל חדרשללת  וכ מהילהלן רש

 . כניות המכרבתו מוצגי הפול
 

 יתקןמ
 מיקום 

 שרותי אורחים  ח מטב
 חדר רחצה 

 קלחת()מ

רחצה  חדר 
 ף סנו /כללי 

 יה( )אמבט

 רחצה  חדר 
 )ללא אסלה(

 ( חדרים 3דירת )ב

ת פינת נטיל
 ידיים 

מרפסת 
 ותשר

 ראח

   ור מטבחכי 
 (פרדיםנ 2 /ל ו פכ)

ות  ידמ
 (מס"ב)

  2או  80/46
 40/60דים נפר

 כל אחד 
--- --- --- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- --- --- א'  סוג 

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

 כיור רחצה 

מידות  
 ()בס"מ

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

 --- --- --- 3.3.3ה סעיף רא 3.3.3 ה סעיף רא 3.3.3יף עס האר --- --- סוג 

 --- --- --- ןי א יןא אין --- --- י ₪  יכו ז

 ור לנטילת ידיים כי 
 '( ג'( )א)

ידות  מ
 )בס"מ(

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

 --- --- א'  --- --- --- --- --- סוג 

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

וארגז  להאס
 )ב'( יפהטש

ת  ו דמי 
 בס"מ()

 --- --- --- --- (ברה )ראה הע (ב) הערה הרא (בה )הער הרא ---

 --- --- --- --- א'  ' א א'  --- סוג 

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

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

מידות  
 )בס"מ(

--- --- 
 מקלחת

 (ב)רה הע ראה
170/70 170/70 --- --- --- 

 --- --- וג ס
 ע ריצוף משופ

 (תלח)מק
יה  אמבט)א' 

 ( פח ואת י קרילא
יה  מבטא) א'

 ( ו פחאקרילית א
--- --- --- 

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

קרים   יםלמ  להסול
 כיור,חמים ל/

 )ג() ד( מהמשטח

 (ג)ה אה הערר (גערה )ה הרא (גראה הערה ) ---  (גראה הערה ) דגם 
ראה הערה 

 (ג)
--- --- 

 --- --- א'  א'  ' א א'  --- ' א סוג 

 'פח גנס ראה נספח ג'אה ר נספח ג'אה ר --- 'ח גפנסה רא   ₪יכוי ז
ה נספח אר

 'ג
--- --- 

בטיה סוללה לאמ
  םקרים וחמי  יםלמ
 )ה( 

 --- --- --- (גראה הערה ) (גראה הערה ) --- --- --- גםד

 --- --- --- א'  א'  --- --- --- ג סו 

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

 מקלחתללה ולס
  יםמם וח קרי  מיםל

 )ה( 

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

 --- --- --- --- --- א'  --- --- סוג 

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

 שרותי אורחים  ח מטב
 חדר רחצה 

 קלחת()מ

רחצה  חדר 
 ף סנו /כללי 

 יה( )אמבט

 רחצה  חדר 
 )ללא אסלה(

 ( חדרים 3דירת )ב

ת פינת נטיל
 ידיים 

מרפסת 
 ותשר

 ראח

ונת כ מל )קרים( יםבור מחי 
ת נזהו  ניקוזל חיבורכביסה 
 )ז(חשמל

 --- יש  --- --- --- --- --- ---

  רוולשל ניתיצו בדופן ח 4" פתח
 ,ז()ש כביסהבייממ  םאדי  ליטתפ
תריס הגנה  , שמלהזנת חלל כו
 . סגירה תשקולומ

 --- יש  --- --- --- --- --- ---

לחיבור  יקוז, ר למים ונ בו חי נה הכ
 )ח( םכלי ח מדי 

בניקוז כיור   תההכנה משולב)
 .(חטבהמ

 --- --- --- --- --- --- --- יש 

 --- --- --- --- --- --- --- אין  ( ניל)ברז  ק' מים למקררנ

 --- --- --- --- --- --- --- 1 ( )הכנה י()ולשלבי  ת גזקודנ

 --- --- --- --- --- --- --- --- ה()הכנ )י(מים ז לחימוםדת גנקו 

 

 : ואחרות טבלהל תרו עה

 הרכישה(. סכםצורף להחר שאאו במסמך  ,ה בטבל  ין צו בפועל רק באם ם י )הקי 

חרס/ סילי   מר:מחו  .פרדיםנשני כיורים  או ול ור כפכי  -: הקונהירת לבח ג ר יציכהמו. קנה שטוחהת מטבח בהתקער בח תותקןבמט: טבחמכיור  (א)

רש באם נד) ייםד ור נטילת י י כ החברה.י פק, שיבחר ע"ן/סר ידות לפי היצבמ (:רלי טג לחני )אינשו רחצה כיור רוסטה. רניט/ניקוורץ/קוורץ ג

 . "מס 25/40ידות במ .חרס :(הב"ששות מבהנחי 

 יפוי קיר ע"פלרבות ח  ס"מ 25/40 -מחה, במידות של כגו ים בתוךתרו ילחדר הש מוךבס וץ אךמח  ןכניתו ,וראמה יםילת יד יט כיור נ – הדתילמגזר 

 . האדריכלן תכנו

ולת בעל קיבי )מות כדו  חרס :חההד  כלי מ .טהס נירוצירי על ב  ,כבד :סלה אה מושב( חתנו מלוק" )ב-תהיה מחרס "מונו אסלת שירותים: סלהא ()ב

 . 1385"י י תעפ"( יטרל 6של ה וכאר טר ויל 3ל ש הדחה קצרה

   ר.ם ציפוי פוליאסטעקפי, שלד עץ וק היחיזת וגני, בעלוממ"מ ה 3.5י בעובי  ר אקרילתהיה מחומהאמבטיה ס"מ.  70/170ת במידו  :האמבטי 

  ייל.א מלפחות מצופה אמ"מ   2.5י עובבפח פין מילולח .ןומגלו לברז ופילימפרתמיכה  מיטתועץ בפינות  ימילו 

 ח המשט יקוזלנ ועיםשיפ עם 2272 י"ת שותבדרי העומד בגמר ,דין כל ראותבהו הנדרש יפ על המידותמ תיפח לא תקלחמה תא טחש ת:מקלח

 .(תע במקלחופכחלופה למשטח מש התקנת אגנית תותר )לא

 ( תזרת ידית אחבע ריםמים/קם חימ סות וי) תיכמו  ורמי דק סר בעל מנגנוןמערבל /מיקגם דל, ם ניקכרויפוי צהיו בי מיםוח יםקר ות למיםסוללהכל   (ג)

 .לוונטית בארץנה הרתקי ה כל דרישותב  ומדיםלמים חמים הע סדרות 3לבחירת הקונה מתוך חסכמים". ו "ויכלל

ג ויה מס היר. ברז המטבח דה או הכיועבוהטח ור משמיש ו על מימוק םח והפר-קסמי מדגמים רזיםביותקנו  בחטמבכיור הו בכיורי הרחצה -

  ס"מ. 15ק ס"מ עומ 15דות ברז רחצה תהיינה גובה מי ס"מ. 25 ס"מ, גובה 20ק עומהלן. ת לוידבמ לף נשז בר

 . קליפוי כרום נ יצב, יקסרמ מערבל דגם:  :("שבבהנחיות משה נדרש באם) ילת ידייםנטברז  -

 כוונן, מוטמת תלהרי, מרשושר ינו צ ללכו יר,ק קס מהימ ,דרך( 3רפוץ דרך )אינט רב - יםם וקר חמילמים  סוללה ותקןת :חתמקלה בתא -

  רבקוט חתקלס"מ וראש מ 30ך רוע מהקיר באו ר, זרדייה לפי בחירתו  לופיןלחיאו מזלף. לפחות וס"מ   60פי ומוביל אנכי באורך סקוחלקה טלה

 "מ.  ס 15

ונן מוט  תכוה מ, מתלוריששרור ינ צ  כןיה וט האמב יואה תחתית למיל הכוללת יצי ר, ימהק מיקס ם, וקרי םם חמי יה למסולל תקןתו  :טיהבאמב -

 ף.ות ומזלס"מ לפח 60ומוביל אנכי באורך פי  ה טלסקוקהחל

 .ילנ  יברזולביוב,  ר: חיבוכוללת אסלה יפתשטארגז/י ו  יםכיור התקנת (ד)

 .לבן :ן הקבועותוו ג (ה)

 ניתפן חיצו ובד  4פתח ", שמלת ח: הזניסהבכ יבשמי ל נההכ .לת חשמנזבור לניקוז, ה)קרים(, חיים מ דת נקו :ללתסה כו י נת כבו למכ חיבורנת הכ (ו)

 .לת סגירה קוה ומש ולל תריס הגנ, כביסהכהמייבש מ פליטת אדים לשרוול

 המטבח. קערת  ב, ולסיפוןוייבור לבלחברז והכנה ללת: ולמדיח כלים כ הכנה (ז)

 קצה. ילבד ללא אביזררת נחושת בצנ ,חרתאמר אא נבאם ל :' גזקה לנהכנ (ח)

 ת. ונישת העיר רהמסופקת מה ורהפרט ם בטממי יקר: םרי ק יםמ (ט)
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 או הכיור.   הר משטח העבודמישו על  קםברז הממו רי= ק חפר קבוע. וולמתוך שר ראש ברז הנשלף נשלף =  (י)

   אחת. תידי בעזרתם, ים /חמילקר  ם= ויסות מי ()מיקסר בלמער

 הם. יברז ו/או שנית לפי ו/או חת למקאש  לר, יםם/קריים חממ יסה/יציאה, של= חלוקת כנץ( וטרפ )אונ דרך-רב

 

 ברצפה, ,בניין(ה למשותפים לכלוכן ת)בחלקם יוב יטני בלקול חי ביקורתפתנרת וצ: אחר צורך רה, לכלאביזרי אינסטלציה נוספים בדי    3.6.1

 ש(.  י איבו שות כדרי "יכמות, עפו קוםי)מ י,ו יתכן מתזי כיב אינסטלציה.ה דסחלטת מהני הת עפ"וום וכמבמיק ,קרהלת ו בסמוךות א רקיב

 בין   כבלי פיקודולהעברת גז  תוצנר פוצלמו/או  כזימריני מניקוז למזגן טלציה. לפי החלטת מהנדס האינס  ,מיקוםב חלקי מיםמארון ל

חדר  דרון סו במא ות ו/רשבמרפסת  פוצל,מו/או  כזיי מרמינמזגן ל דמיוע ם. מיקואיידמלעד מיוהמיקום עד ה ה,ועד למעבי מיקום המה

   ,םאו שירותיאמבטיה 

פוף לת"י כלטני ביוב בודוד קבי .הרחבההנדס מ החלטתלפי  ביסה,עליון ו/או במסתור כ בגג  מעבהל מיועדום קת החברה. מיחלטי העפ"

 ה.וסטיקאק הות יועץ ינחוה 4 לקח  1004

 

 ה:הער

"  קורותעמודים או "דמוי ליטות ו ביצרטטי ו ואס דדיסוי מבוכקנת תהיבו ירשו(, יתכן ויחידככל ש, )בוי י ב/מתזי כביו מים/ תבר צנרבמע ךהצור

קנו  ותי י תכנון  צלו ומאי  נו , או שסומכרת המי בתכנ יסומנו  בהכרחשלא  פה,ות ורצירוך לק בסמו/או קרה ירות ותבסמוך לק ,או "ספסלים"

 .כניתו מהת ונהמיקום שב

יקורת, ולכן  פתחי ב רשו דיתכן וי   ן יי הבנבה ם לגוברי ו העקולטנים בציה לאינסטהוהנחיות מהנדס לפי הת"י, כי  ת בחשבון לקחיש  ,ףבנוס

 תחזוקה.  י כגישה לצר שרפיש לא ותם ו ם אן לחסו אי אלו, פתחי ביקורת ביצוע  שיידרבדירות בהם 

 

  התאםבהיה ת קנתה תרכת סולארית, הנדרשה מע. דין וראות כלי היה לפהתערכת ות מעבאמצות ים לדירים חממ  תהספק :יםמ ם חימו    3.6.2

 .  579י ראלקן ישת ת וישלדר

  נןלתכ מאפשרהמפסק  יימר( הכוללטזמן )קוצב קן לי והתשמעזר חום עם אלמנט חימ וללהכירה יותקן מכל אגירה )דוד( לכל ד     3.6.2.1

 ה. עלפזמני הה תא מראש

 חימום  עי אמצמים בם הוימ, יעשה חתלארי ורכת סעבאמצעות מחמים לספק מים  ניתןדין לא  כל וראותהם לפי שלה תדירול   3.6.2.2

 . )טיימר( םלחימום המי ןצב זמקן קוהת לרבות ם.עניינים הקיימים בים בתקנשהמים המסופקים באמצעותם עומדים, ובלבד ראח  

 יהם. מבנ י המחמירלפ להלן טמהמפוראו  ןל דית כמהוראו  יפחת לא ל האגירהכמינפח  3.6.2.3

 ;ליטרים 150 -חדרים 4,5,6בדירות  ם,י ליטר 120 -םדריח 3 דירתב :תולבקיב מיםחמים לדוד( )כל אגירה י מ 3.6.2.4

      סטלציה.האינ  דסנמה תכנון פיון ליעלגג  או בסמוך לה שירות אוסת פן במרש כגונגי תר אך  וסקום מ במ :קום הדודמי  3.6.2.5

 .לת ידייםיר נטוכית. חה, אמבטיה, מקלמטבח ורחצ ערותק :לכליםים ים חמ מחיבור   3.6.3

 ת חצר/גן.ובדיר .יש :"דלי "ז בר   3.6.4

 .ה(החבר ום לפי החלטת)מיק יש  :הכנה למונה מים לדירה 3.6.5

  ,אינסטלציההנדס הן מופי תכנל, PPR, S.Pגול, ספקנת, ו לופלדה מגו  :וקרים  ת: מים חמיםו צינור ומר הח 3.6.6

 ר.טי או אח: פלסםשפכי אחר,  י אופלסט: ין ח לו ד  

 . יש: טבחמנקודת הגז בעד ז ו ור הגממק  הגז בדיררת צנ 63..7

 . : ישנה גז לדירהמו הכנה ל 3.6.8

 

  רה:הע

או במיקום  ,גרשהמ בתכנית מתוארוה ים במגרשיהקיקום במ ם חברת הגז ו ם עו רכזי/ים בתיאים מ/קרקעי תת צובר/ים צעות באמ  סידור

 . הקתותחזו  חת צנרת הגזהנ יין , לענגזה תאימה לחברתאה מ נה קתזי ך תינתן במגרש רבמידת הצו רה. ע"י החב קבעחר שי א
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 אחר טבלה זו(רות להע)ראה  תקשורתשמל ו מתקני ח – 5טבלה מס'  3.7
 
 'ה נספח גאר לפון,ט ע ונקודותבית תק  נקודות מאור,כוי ליר זי חמ
 

 א'    פרק 4בסעיף רה י דיאור הבדירה לפי תעל הקיים בפו לים.אופציונ ריםם/אזוילחלים/של חדרלת  כול ימה רש להלן 

 כר. מבתוכניות ה  וצגהמ ולפי

 
 

 ם מיקו 
 נקודת מאור 

 ,תקרה /קיר
 מפסק  כולל

 ע תק בית
 רגיל 

 תקע  בית
גת  ר, דרגיל

 נההג
44IP     

 ע תק בית
 מעגל ב כוח

 נפרד

 ק'נ
 ;זיהי ווטל

 ;שורתתק נק'
 .פון ' טלנק

 ת דו נקו  3 כ"הס

 ותהעראחר/ 

 רה י לד הכניס
 אה מבו  או 

1 1 - - - 

 ןלחצ  +פעמון  -
 ם טרקו אינ -

  חדר לרה תאומפסק  -
 . מדרגות 

כולל   ל דירתילוח חשמ -
 יה בסמיכות ן שיה סגירה )נית 

 ו למבואה( יסה אכנל
 . לל שקע רת כו תקשו  ן ארו -

 יהיה/טלוויז טלפונ   ןארו -

 ור יד חדר
 כלאו  ופינת

2 3 - 

 
 
1 

1 

  ספתתו   - י ל שמס ח תרי נן  תוכ
הפעלת  לשמל  נקודת ח 

   יס התר
 ( ששמ  פסת )ראה גם מר

 ים / רוזדורפ

 
1-2* 

1 - - - 

  מ'  3ך מעל רפרוזדור באו ב*
ת  או בפרוזדור הכולל פניי 

ות  ר לפחאו נקודות מ  2, "ר"
 + מחליף. 

 1 ח במט

 
 
 
4 2 

  ל , כ"א במעג3
 עבור:  נפרד,

מקרר   ר, , תנו יחמד
ור  עב פאזי  תלת 1+

 ת חשמליוים  יריכ

- 

  מעל תקע יהיה י הום בתקי מ
ככול  דה  משטח העבו 

ון  תכנל ובהתאם האפשר  
  בור תקע ע תי הב .חהמטב

ועבור    תריים חשמליוכי 
יח ימוקמו מתחת  המד

 בודה. למשטח הע 

 1שינה  חדר
 יקרי  ע

 ( הורים)

1 
  ף מחלי  מפסק כולל)

 (  למנורה

4 
יים ליד  )שנ 

 ה( המיט
- 1 1 - 

 ממ"ד
הנחיות   לפי  הנורמ

 "ר נות פקע תק  ילפ - 1 - 3 רף וד העו פיק 

    חצהר רחד
 הורים 

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

 ר( ו לתנ ע  בית תק)
- 

 . ת תקע לתנור חימוםבי 
יכן  ני + מפסק האוורור מכ

 שנידרש 

 משני שינהחדר/י 
 ים( לד)י 

 
1 3 - 1 1 - 

 - - - - - 1 פינת משפחה

 חדר רחצה 
 ( )אמבטיה

1 
 ם( מי  גןו )מ

- 1 
1 

 לתנור( תקע   בית)
- 

+  םר חימו לתנו  ע תקבית 
סק  מפלל הכו זמן  תקן קוצב ה

  פ"ים ע יקו במשמש לדוד ה 
 התכנון.  

ן  סק היכ+ מפ מכני  אוורור 
 רש דשני 

 

 - - - - 1 םרותי שי 

 דר חלון, הע ב
+  וורור מכני הכנה לנק' א 

 רש. נידהיכן ש מפסק 
היכן   ק פס + ממכני  וורור א

 שנידרש 

  י הדת זרבמג
ת  לטי כיור נל עמ

  יים )מחוץ דהי 
 ( םשירותי ל

1 
 פסק( א כולל מ)ל 

- - - - - 
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 ם מיקו 
 נקודת מאור 

 ,תקרה /קיר
 מפסק  כולל

 ע תק בית
 רגיל 

 תקע  בית
גת  ר, דרגיל

 נההג
44IP     

 ע תק בית
 מעגל ב כוח

 נפרד

 ק'נ
 ;זיהי ווטל

 ;שורתתק נק'
 .פון ' טלנק

 ת דו נקו  3 כ"הס

 ותהעראחר/ 

 פסת שרות רמ
1 

 ם( מי  וגן)מ
- - 

2 
  44IPנה הג רגת בד
מכונת כביסה  ל

 יבש ולמי

- - 

 תו /רפסתמ
 / שמש

 תרוצפרחבה מ

1 
 )מוגן( 

- 1 - - 
+ מפסק  כולל תריס חשמלי 

 יחה ידני. גנון פת מנ +

 ןחסמ
 ( מדשהוצל )ככ

1 - 1 - - 

כל  של   למהזנות החש
מונה  לברו ו סנים  יח מחה

חסנים  לממשותף ונפרד 
ה  ילופין יותקן מונח ל ובלבד א

  החלטתן, לד לכל מחס פרנ
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  אחרותהערות לטבלה ו 

 "מ. מ  2.5לים בכ עם נפרדק למפסולוח  שירות לי ברמחוהנמצא שקע  = רד"במעגל נפ תקע כח בית" (א)

  ד(.רכל שקע בנפ נספר אחד, עים או יותר בפנלשק שני) יל.ל רגמזרם חשמ וןניזה בור מתקן חשמליילח " בודד= "שקע (אור )רגילית תקע מב (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5יבוצע בכבלים בור החי

 שקעיםם עוד ע יות מחובריכול לה לרגי למזרם חשמ ןו ניזה לי שמור מתקן חלחיב י,וסכיעם  ן מיםמוג דודע בשקן מים:  מוג  יל()רגקע מאור בית ת  (ג)

 . תממ"ר לפחו 1.5ם יבכבל החיבור יבוצע ד(.נפרע בכל שקספר נל אחד, נבפתר יושני שקעים או  יקר)

  – היויזטלו  דתשבים, נקובין מח – רת קשוקודת תיה, נונ טלפ לת נקודת דר וכוללח ה קומפלטנקודות, מגיע 3  פון =טליזיה תקשורת ו טלו  נקודת (ד)

  תה לרשללא חיבור הדיר. דיןכל ל פי רש עהכול כנד ם.בליכ  לקליטת שידורי רבוירות לח, ואפשורחובה, כאמשידורי  תקליטלחיבור 

 י. לל כיסווכ 1ול מוד 55ופסא וק ירההכנה בק ד נקודתוע התקשורת  ור וחוט משיכה מריכוזינקשורת תכלול צת הת ט. נקודנאינטר /פוניםהטל

 ה אחת. לקהד דתורה(, כולל נקוטרמאאהיל/   -יסויוכללא נורה ו תקרה )א קיר  ה על גבירונ ית בור מאנקודת  (ה)

מות  לכ נם תוספתושאי ' הצוינים בסעיף המקרה או קיר(, )בת ת המאורושל נקוד  לקהההד ןלאופ תאור בלבד כפולה=קה הדלמאור ודת נק (ו)

 '. הבסעיף ינות צוהמ מאורה דותנקו

  הגנהבדרגת ים מ  וגןמ אך אביזר הקצה דפרנחשמל  במעגל רחשאינו בהכקע מוגן תבית  או אחר= 44PIה הגנ ותעם דרגיל רגתקע  תי ב (ז)

 ה.גבוה

   מ.מ" 2.5 ליםרד עם כב נפ זרם קית ללוח למפסרו, מחובר ישירדי נפגל חשמלעעל גבי מקע ית תב = רדתקע כח במעגל נפ בית (ח)

ד נקודת ההכנה  עו תתקשור מריכוז( ורת )מחשבלנק' תקש הכנה כה בלבד.ישמוט ( וחל"רת )"שרווונה לצנו כה חרתצוין אם לא בא"=  "הכנה (ט)

 .ירבק

.  )ספירלי(חום" ולא "תנור להט" ר "מפז הדייר(, ריותקן )באחת יודר הרחצה לת חדמעל  תנור חימום נמצאתה להכנבאם ה ם =כנה לחימו ה (י)

 . מוגן מים שקע תמום כולליח  נורה לתכנהה החברה.ים ע"י קפסוא מימום לצעי חאמכי פק יודגש מניעת סל

  תה/םם את אוידליקים/מכבמאך  ,יניהםהנמצאים בריחוק בים שונרדים ם נפני אביזרימשי, בונות להדלקה/ כיתני ה מאור  ודה/ותנק  =חליףמ (יא)

 ר. מאו נקודה/ות

ישירות   רתחוב . הנקודהםיי כירנן לוכלמקום המת , מתחת חבמטן ה ת בארופאזי לתת תותקן נקודתפאזי= לת חיבור ת בדירת מגורים הכוללת (יב)

 . חשמל הדירתיוח הלפסק ברבות בית שקע והמט ליווכל החאת  ודה תכלולנק. ה2.5/5תחווט בכבל ול מוח החשאזי בלפ למפסק תלת

 

   .יש :ורת מאו קוד אה קומתית: בכל קומה: נבו ר מדרגות/ מחד 3.7.1 

  )באם איןהמדרגות  או חדר תי קומת ור במבואהא הדלקתל רהמתוך הדי   צן לח ש.י ר: או  הדלקת לחצני  .יש גופי מאור:

 תפים. ם משויברות, לובי כניסה ומעדרגי מדר/ אורת חיש, לת  .תף(משו ) שעון שבת אין. :(המבוא

 כיסוי.  כולל 1 לוודמ 55ופסא יר וק בקנה ד נקודת ההכרת ועקשומריכוז תכלול צינור וחוט משיכה ת ודת התקשורתנק :וץ פון ח לט 3.7.2

 .ההחבר פי החלטתאו אחר ל ,זמזם ל:י צל .ןלחצ סוג: :ן פעמו  3.7.3

 ות הת"י. רישי דלפ ,טנדרט ס :סוג :שקעקה/אביזרי הדל 3.7.4
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  גיל(,ר שקע)כולל ירתי דורת תקשולוח  (דלפחות לצורך הרחבה בעתי םמודולי 6-ל ם פנוית מקור)כולל השארתי די  מלשח לוח 3.7.5

 .יש :ירתי עון שבת דשיש.  :תחקי פסמפ החשמל. סמהנד ן וכנ לפי ת ום:מיק .יש :רההדי בתוך 

   זמן. וצבל קכול יש. :חשמלי ש/שמ, מים קודת חשמל לדודנ 3.7.6

 . תחולפ אמפר 1×  40ה הכוללת עד שני חדרים ירבד. ראמפ 3 × 40 :פאזיתלת  :רתי ור די בחי גודל  3.7.7

ה  סהכני קום בדלתונית למערכת אינטרצת וחישתית פנימיתוון, פעמ ללתאינטרקום הכו תכמער. : ישוםינטרקרכת אעמ 3.7.8

 ד מחדרידיבור באחע/מ, וכן פומית שלדירה סהו בכניקום במבואה א נטר האי דת ונקאת ש למקם י יקום:מ ראשית לבניין.ה

 גורים בדירה. מה

 ן. י: את()נפרד במעגל סגורת פוסוויזיה נ לערכת טמ 3.7.9 

 .זיה לקליטת טלוויבלים כבור ללחי הכנה :הי וויזטל  י דורכנה לקליטת שי ה 3.7.10 

 : ריםנים אחמיתק 3.7.11 

ש  ילמרפסת שירות,  הפונים םחיבת במטחוץ לרבולקיר  אוורור ישיר ם ללאמטבחיוב ים ירים סניטר בחד בחדרי שירות, -

   .כיסוי ות רפפת, לרבץחוי לקיר נ כוורר מאמביד מצו ור ין צינ התקל

ת  יהישראלהחשמל לרשת אזי וחיבור תלת פאים לל הדירתית. המערכת תתחשמת ה קרה של צריכר ולבניטומערכת ל -

 נים. שתהמ לריפי החשמת תעזנ הותאפשר 

רם ז חיישני הששלו) ישמלזרם ח ודדמה בר מתבססת כל רכירתית אשיהד החשמלדה בלוח דת מדייחי :תכלול תהמערכ

ציג ית ומבצורה מקומ תוניםטי המקבל ומעבד את הנלחו י א, צג דיגיטללחוטיור אתקשורת לשיד יחידת ,פאזי( ח תלתול עבור

  מ' 1.5בה  ובגונגיש  במקום  ,הכניסה/ במבואת  הס הכני לדלת וךבסמ נים הדירהן בפהצג יותק רה.ו ורה ברותם בצא

 ית.  עלותם הכספ תוא "ש()בקוט תמצטברהו השוטפת היהאנרג  תכיצר וני נת  חות אתלפ גצייהצג מהרצפה. 

 .3.5 סעיף בטבלת פתחים  ראה גם ידני פתיחהגנון לרבות מנ, םי/ריסנקודת חשמל להפעלת התלל כו חשמלי ים/יסתר -

 

 ה: חימום, בדיר רור /ני קי תקמ   .4 

 ן. אי  מרכזי  י מיני תירד ווירמיזוג א  4.1

    :תכלול אשר ,זיפא תלת תיסטנדרט  תחא תכזימר מיני תערכמל ההכנ

 זורפי שרהמאפ אחר במיקום או וןהמסדר או האמבטיה חדר רתתק לתחתית צמודב יידלמא מתוכנן יקוםמ .1

 ;הדירה לקיח לכל וקצר לייע  ויראו

 פה הרצ מילויב העונ מוכנסת בקיר מליחש יקודפ ו תנחוש צנרת של "צמה" תלרבו דרשותנה  יותהתשת ועביצ .2

 המאייד וזניק 2.5* 3נפרד  למעג חכו עשק ,ן למעבהנ המתוכ המיקום ועד דיאילמ וכנןת מה יקוםמה בין

 עד ,גבס בלוח ויכיס באמצעות ההסתר יכלולמאייד  ל "צמה"ה מוצא .יסההכב רלניקוז מסתו או הרצפ למחסום

 .בפועל מערכתה להתקנת

 .וןרסדקיר המ לע מוסטטרתה  וםמיקל דע איידהמ םקויממ קיר לפיקוד קרי רוולש תנהתק 3.

 .אוויר מיזוג סהנדמ ייד על מערכתה נוןלתכ בהתאם יהיה תההכנו מיקום .4

 .מעביםה / בההמע םלמיקו ומוסתר צנעמו וםמיק 5

  ניםמזגהתקנת ל הנהככגם צנרת ניקוז  תבוצע( חטבמים וה, השירותהרחצה )למעט בחדרי הדירהחדרי מ אחד בכל .אין :וצלמזגן מפ  4.2

 יה אה יה ר ובמילוי הרצפה ומוצבקיתר הניקוז תוס צנרת חדר.יקוז מחוץ לנ יבוצע הדירתי מוגן הב (. למרחלצם )מפויילעי

אביזר   םע ריוסת צא הצנרתקום מוינסטלציה. מא נדס הון מהכנלת םהכול בהתאור, פון מתחת לכי יפין לסלחילו פה אום הרצעד מחסו 

 פקק. עם  ורגחרושתי מתאים וס

וצע ת כאמור, תב ית אחצעות מערכת מיני מרכזבאמיה זוג לכל חלקשר מימאפ הדירה אינו ןר תכנו ג האווי מיזו סנדביעת מהק שעל פי ל ככ          

 צנרת ניקוז מים.רת גז ונצ ,חשמל בות צנרתשות לרתשתיות הנדרהת כל לול אתכה שרחלקי הדי יתרתם מפוצל/ים לימזגן/נ הכנה לנוסף ב

   .איןין: בבני  תזי כרכת מרמעיזון מהנ רתי די וירזוג אי מ  4.3

   .איןדירה: החימום מים ו  חימוםפרדת ת אפשרות לה, בעלתי עם רדיאטורים למיםדירגז ל ידי תנור ע עלתהפו  מערכת הסקה  4.4

 .ןמוג  קעשימום הכוללת ר ח דה לתנוו נק תבוצעואמבטיה מקלחת בחדרי ה. יןא: שמלעל בחפו ם הו חימתנור   4.5

  .יש  :קונבקטורים חשמליים  4.6

 .: אין"רמ/ק"לק 120-80, רצפתי  חימום תת ערכתמ  4.7

 : אין.קנים אחריםמית  4.8
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  ותטהמפורהחלופות מבין  המוכרת בחיר לטבח, צה ומרח רי ד, לרבות חדריםחימום בכל הח מערכת תותקן  מעלה,מ' ו  700ם בגובה ישובי בי 

 . 4.8 ועד 4.4בסעיפים  

 

 :  ן במחס  ירה,חות בדטיבש ו י אבו י רי כדו סי * .5

 . ש: י)באם נרכש( במחסן  ין.א : הבדיר :ם(רינקלרי )ספ אש אוטומטית בוי מערכת כי  5.1  

 .הכבאות י רשותדרש ע"יל שיככ: ן גלאי עש 5.2  

 יש. (:ד )ממ" המוגן ב מרחבכת סינון מער 5.3 

 

 , תאו בהכרשות ע"י  דרשי י ש לככ ,הםלי ע פוי צי חיפוי/ לרבות ,לו בוי ובטיחות איכ ,גילוי  סידורי  התקנת *  

 תיכנוניות. רישותקנו במיקום אחר עקב דיות ומנו אךיסש , ו/או רהמכ כניתבתו  צגו ו י  חלא בהכר   

 

 

 ות:נוח ושו ות פיתעבוד .6

 ה חני  6.1 

   .ם(ועיפנואות נייים וחות אופנחני ולל)כ הבניהר הית לפי :םלכל הבנייני חניה קומותמ הכל סך 6.1.1   

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

   . המכר וין בתוכניתכמצ: יקוםמ  היתר הבניהלפי : יותחנ מספר: יש, ת(רטית/משותפפ) יה לנכיםנח 6.1.2  

   ישמרכה ג נת תהצג עםנכה )  כש דירהרולר להיתר, תימכ יהנפח החתוח ובנספי/היבסב/כנית המגרשתכמסומן ב םחנייה לנכי   

 נו נכה.י שאם לדייר גוירי הבית נכה, בין כלל ד שרוכעדר , ובה(ורהחבתמטעם משרד ה   

 .: ישורהמערכת תא אדריכל.הנחיות לפי ה  ,לבותם משתאבניבטון/   קורה:לא מחניה  גמר רצפת 6.1.3  

 ש. י: הכבישה מי חנה לגיש 6.1.4  

 ת המכר. בתכני וןמ סי לפי: םמיקו   .לפחות אחת: רהדי לת מספר חניו  6.1.5  

   אין. :ניהחלה כניסבסום חמ 6.1.6  

    

 מגרש ה פיתוח 6.2 

 ונית החיצ ההרחב .יןינבל  הניסהכ מבואתל עד ובמהרח ניתיצוח  יסהכנ תרחב תתוכנן שהמגר בתחום ניסה חיצונית:רחבת כ    6.2.1 

 .תולפח ר"מ 20 לש בשטח לצידו מלווה גינון לעב רמוא ו  ,]יןיבנל הכניסה מבואת בוחבר לפחות[ ף רוצמ  יסהכנ שביל לולכת    

  כל ף יהיה כיצו הר כלאדרילפי תוכנית המשתלבות/ אבן טבעית/אחר  טון/ אבניםב: מרומר ג ח :מדרגות/יםשביל 6.2.2  

 . הירב גווןעל הניתן ב    

 .כליר דאת הני כלפי תואבן טבעית/ אחר  ת/ם משתלבובני: אמר גמרחו .: ישפיםצרו ם ממשטחי  6.2.3   

 מים בהתאם גינון חסכוני ב ל הפיתוח(כנית אדריכות פי)על  .שי :צמחיה. מצורפת( בתכנית ןפי סימו)על .יש: חצר משותפת 6.2.4  

  אות.שרד החקלת מהנחיול    

 עצים דודים בלבד )לא  רם לת שורשיבע חיהילת צממותרת שת ון טב קרתמעל ת לה(.ו)כ בטון. תתקרועל מ חצר,   

 לשם כך(.  יץ מקצועבייעויש להיעזר -שורשים עמוקת יהחמצ ולא   

 יש.  :ערכת ממוחשבכולל ראש מ רשמגב קיהשה מערכת 6.2.5  

 ח  לשט הונהכו לה/חלקה(כו ןת בטול תקרמער, צהמכר )ח תיתוכנ  לפי :מחדר רצאה לחיצי ;  יש :צרחרות לדי  חצר, צמודה 6.2.6  

ודים רשים רדלת שועת שתילת צמחיה במותר ןבטו  תרתק מעל) שקיהללא מערכת הלא מגונן ו ס"מ, 5 -עד כ למזערי שוי ילמעם 

 . (בלבד

 רוכש בעת י היעשה ע" יין (נולי הבמים מש רחקתת )להרקע בחצרות פרטיו הק פני וז ור שיפועי ניקיד: סההער   

 .  יתרטפהה גינהסידור     

 ,(ו'ות וכח שו צנרת,זב/ים,  מר)ל וחלח ,םומי ביוב גז,יתכן גישמה/ות, : חצר דירותל ה ר הצמודחצות, בותפירוט מערכות משפ 6.2.7  

 (.מכרח יוצג בתוכנית הכרא בהושל ןהעניי לפי כלה) ויכיב רת,קשותחשמל,    

וספת ה ניציא ישש ככל .מ' 2.5ק לפחות של ובעומ מ"ר. 7-מת וחפ לא שטח: יש, ברחצירה/ות לד  ף בחצר הצמודהצטח מרו מש 6.2.8  

 ד. צ מכלס"מ  30יאה בתוספת פתח היצרוחב ב' ולפחות מ 1.20י של לנימימ ומקבעמרוצף   לחצר הפרטית יהיה משטח

 הרשויות.   ודרישתהיתר הבניה לפי   חומר:: של המגרש ות/זיתבח גדר 6.2.9  

 . אושרתהמ  חתוהפיית פי תוכנלבה ממוצע בגו    
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 . אין: (חלקהב המה פתוחקו לשת )מפו ת עמודים קומ 6.2.10  

 

 תפותו מערכות מש .7

 ת גז: כרעמ 7.1 

   םובמיקו ,הגזחברת  בתאום עם ,בטון רתמעל תקו/או   קרקעי -תת גז י/צובר תבאמצעו ירכזסידור מ ת גז:קהכנה לאספ   7.1.1  

 צורך  הבמידת  ת. המקומי הרשות שותיעפ"י דר וו/א חברהר שיקבע ע"י החא קוםמיין או בינ גרש או הבהמוכנית מתואר בת ה   

 ת חברת הגז.ולבעהינם ב ,י הגז כאמורי צובר/כבזאת  מובהר   .גז ותחזוקתהנרת הצ  תהנחל ת הנאהוזיק  נהתינת    

 ;: ישהלדיר מרכזי  ממקורת גז נרצ 7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4 הבלה טרא :מיקום .: ישהדירהגז בתוך ת אספקת רצנ .31.7  

 

 :י אשיבו כסידורים ל 7.2 

 יחות. טעץ הבוהנחיות י ות הכיבוי ו "י רשע שידרש ככל :תו י מדרג/פעלת לחץ בחדררכת להמע 7.2.1  

 חות.ועץ הבטיייות  נחת הכיבוי והת רשו ע"י דרישו  שידרש כלכ: במבואות/פרוזדורים ן שע ת ליניקתמערכ 7.2.2  

 הנחיות יועץ הבטיחות. יבוי והכ ת רשותי דרישוע" שככל שידר :ים(ינקלרמתזים )ספר – יתומט אוטכיבוי  תמערכ 7.2.3  

 הנחיות יועץ הבטיחות. ו וי שות הכיבפי דרישות ר: יש. לן תכולתו י כיבוי  לרבות ארגז  כיבוי  תו עמד 7.2.4  

 הבטיחות. ות יועץ וי והנחי בהכי ותע"י רש ידרשככל ש גלאי עשן: 7.2.5  

 םי פתמשו  םבשטחי י יבו דרנטים( וארונות כוי )הי יב כברזי  ,אש בוי כי ו  גילוי  כותמער לרבותורי הכבאות, דסי כל ה: הער     

 ות. ת רשות הכבאי דרישו פמות לכמיקום ו  פרטיים, או     

 . יןא: בחניוניםרור מאולץ ו ו א 7.3 

 אין.  :הדירות( הזנת)ל ויר מרכזיתוג או מערכת מיז 7.4 

 . אין ירים:ם לשימוש הדי י ר/בחדיר זוג או י ממערכת  7.5 

    ההכניס תל ד ליד הקרקע מתבקו ימוקמו הדואר תותיב :מיקום .לדואר שגוי 1ד הבית, לווע 1, הכל דירל :דוארות בתי  7.6 

 . 816י"ות יהובני תכנון תקנות ילפ אלומיניום חזית לותעב וויהי  ,יןבניל   

 : ים אחריםנמיתק 7.7 

 םינ יבני  תבבניין ולטוב הדייריםש כלל מויים לש /חדר ם(,תפיובחלקים מש)רה ת תאו ר מים, מערכוג מאם, מי תמשאבו ו כות סניקהמער  

 . נית המתכננים והיועציםכות לפי מות:מיקום וכ .'וכו  ייןנבת הבומוכים לט ס בבניינים או ם,יכוסמ

 

 ות תשתית למערכחיבור המבנה  .8

 .תהמקומי הרשות  יותח לפי הנ: רחצל  נפרד מונה מיםיש;  :תלבי  שי ראמים  המונ: יש; ים מרכזי ור לקו מ בחי  8.1  

  .שי  חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 קנת מונה. תולל הלא כ ; יש.החשמל אם להוראות חברתבהת ,מלין לרשת החשהבני  ורחיב 8.3  

 . םיהדירה לחב' הטלפונ  חיבורלל כו : לא(רקשה להית)ב ון והבניהתכנה  קנותלתבהתאם  :ניםפוהטלשת יין לרבנ בור החי הכנה ל 8.4  

   .(3.7.10 עיף גם ס אהנה בלבד )רהכ .אין :(אינטרנט/היזי ו )טלו בניין לרשת תקשורת ה  רו בחי  8.5  

 עם בפועל ביצושדות בוער הרכישה. חיבמ ליםכלוה, ישרכי גד ים, ניקוז,ומכ, קירות תהמדרכ כביש,: בל במגרשו פיתוח כללי הג  8.6  

 ם באחריות החברה.נית אי קומ המ רשותה יעשה ע"י  

   היתר הבניה. לפי ,(וך המגרשיםוב ולא בתאורך הרח )ל יםנ טמומכלים . יש: רת אשפהצי אל ים/קן מת 8.7 

 . ות המקומיתשהר ע"י: וי אשפהפינ  

 

 משותף  רכוש .9

 : משותףה יאור הרכושת 9.1 

 מכר. ה בתוכנית פיםמנו כמשותם סואב: םפי ת חניה משותמו מקו  9.1.1   

 אין. : (ם, פתוחה חלקיתדי ו מעו  היסומת כנק) חלקית מה מפולשתו ק 9.1.2   

 ה.החלטת בחבר לפי :ותמודים לדירם שאינם צמחסני  9.1.3   

 ר. מ" 20קומות  9ל מע "ר.מ 14-תמוקו 5-9 מ"ר. 10-ותקומ 4עד טח: שב .יש: יסה( בקומת כני מבואה )לוב  9.1.4   
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   יש. :תי( קומתי לוב מבואה ) 9.1.5  

   .1(: פר)מס ין י בכל בנ דרי מדרגותח    9.1.6

 . 2: מספר() ן יבני  לבכ ליותמספר מע    9.1.7

 יש.הגג: לק התפוס על ידי מיתקנים על הח חותפ: לףגג משות 9.1.8   

 אין.  :מקלט /ממ"ק 9.1.9   

 אין.  :משותףדר דודים ח 9.1.10   

 מכת  מוס רשות ששתדרו אחרקן תמיוכל ,  תולאריוערכות סמ: ןכגו  (משותפות ו/אורטיות פ) תיו נ כט ותכש מערי: מיתקנים על הגג 9.1.11  

 .על פי כל הדין   

 . ; ישנון גי שטח ללא  : יש.ומי המגרשתחבח פתוח ר ושטחצ 9.1.12   

  ושנים כרכסוממהיים,  נטכים ות תקשורת וחדר בלר כותערדרי מח :משותף ם רכושל הבית שהינש יםפנים וחלקים נוסתקי מ 9.1.13   

 המכר.  ותוכני ת במשותף    

 

 תף: ציאם מהרכוש המשו שאין להו  (יםמ יבאם קי) ים/חלק 9.2 

 (., )מילוטתדרגו י מ/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 ת.פמשות לחניה שהגי  9.2.3   

 כניסה.  מתבקו לובי  9.2.4  

 . י תבי קומו ל 9.2.5  

 על הגג. תפים(המשו) םוני שהקנים תמי ל הדרגות אמחדר מ הישג 9.2.6  

 ות.ל חדר מכונ ת ארגו דר מד חגישה מ 9.2.7  

 . ים(שותפ)מ טכני/ים ר/יםלחד או מלובי קומתי  גישה מחדר מדרגות 9.2.8  

 .על הגג משותפים םימיתקנל ידי ע התפוס –ג חלק הג 9.2.9  

 .ות/מעלי  9.2.10  

  .לטק /מק"ממ 9.2.11  

 . משותף ה כרכוש ע"י החבר דרויוגל שככים קטכניים וחל םת, חדריפרטיו  למעט חניות ניוןח תמו קו :רק אחחל 9.2.12  

 

 ת משותף בי  9.3 

 בבית   או תף משות בבירה דיכר מוה כר דירות(,מחוק ה –הלן )ל 1974 – דדירות(, התשל"וק המכר )לח 6 בהתאם לסעיף  )א(  

   צויהמ תקנוןשל ה  משנה הוראה מבטל אוהבית  ו להחיל עלתשבדעו את הבי על חלוהתקנון שותף  מש תם כביעד להירשוהמי    

 :םלה הענייניאתו עניין; ואו המכר פרטים על ף לחוזהרט או לצרמפל בם המנויים להלן, חייב לכלוענייניה מןניין מתייחסת לעה    

 ף;וש המשות הרכמ חלקת וצאה (1)    

 ; הירלד דצמוה  וש המשותף ברכ חלקהו של שיעור (2)   

 קשר אליו; ויבים בהמחים שירות ף ובתהבית המשו תבהוצאו שתתפותשיעור הה (3)   

 ף; ות המשת החלטות בדבר ניהול הבית רי קבלסד (4)   

 ות; ירר דמכק הלחו( )א3ף יעך האמור בסריכון בצו בדכל עניין אחר שקבע שר הש (5)   

 יב  שהתחיכמי  חוזה המכר,בהאמור  על אף  א( יראוהו,)קטן   ף יסעם בינויהמ העניינים ין מעני ים עלמסר פרט אוכר שלמ )ב(  

   תף.המשו  עניין יחולו על הבית י אותוגבל המצויות התקנון שהורא     

 מן:לקכד לווע יד  כינה קוה סכם, מצהירהתר הוראות הבנוסף ומבלי לגרוע מכל י       )ג( 

במיקום  ת אווסומן בתכנימרום, במיקום הור לשעת חיטגנר קםוממ ג.גו בא המרתף  מתבקו תויו ששת הרלפי דרי :גנרטור  9.3.1

 ישות  י קביעת החברה ובהתאם לדריינים, לפם בבנהגנרטור ישמש להפעלת מתקנים שוני. ותדרישת הרשוי לפי אחר       

  .ף המשות ון הבית נור בתק הוראה כאמע בוקל יתרשא הא ת החברה .הרשויות         

 

 רה: הצמוד לדי  ףמשותה שכו בר קהחלל שיעורו ש 9.4

   .דרישת הרשויותבהתאם לים ף לשינוי בכפו והמקרקעין  קבהתאם לחו
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 ית:בסדרי קבלת החלטות בדבר ניהול ה 9.5

 .רטמיפוב כםר בהסומאובכפוף ל ,1969 -תשכ"טמקרקעין הפי הקבוע בחוק היהיה על  

 

 :ליו א רקשם ב י ויבמחתים הרו ף ובשי תשו מבית ההוצאות הבפות תתשיעור ההש 9.6

 . ם ובמיפרטסכבהובכפוף לאמור  ,הרשויותשת תאם לדרים בהיפוף לשינוי כק המקרקעין ובבהתאם לחו 

 

 : שותףהרכוש המאים מהחלקים המוצ     9.7

    המשותף: ושהרכם מצאימו יםם הבאיחט, השהמכר בהסכםעניין מבלי לגרוע מהאמור ב

 ל החברה. ש תהעף לפי קבי תבבית המשודות ליחיוצמדו יותף ו שמה כושהרם מאיחום המגרש מוצתשב החניה מקומות/עמדות .א

 ברה. הח שלתה קביע שבבית המשותף לפי  ליחידותתף ויוצמדו המשו ושסנים יוצאו מהרכמחה .ב

 לעיל(.  9.2.9סעיף במור  אכ החלקמרפסות וגגות )למעט  .ג

 וש המשותף. כמהרצא מו (שיהיה לככ) םנאיהש חדר .ד

הניתנים  טחשל  כ .ה זכות  להצידפ  ע"  ו/או  לאיזו  מן  ה  יחידותלדה  ולרבמ הבית  חנו שותף  מחסניות  ו/א   ביסהכ  מסתורי  ים,ת,  ו גגות 

  )אם זק  ב, חדר  (שי  שמל )אםחברת  ח    תקנימתקנים משותפים על הגג(, משותפים וגג מ  מרפסות המוצמדים לדירות )למעט חלקי

ויש טכניירחד (  כמתוא(יש  )אםם  ים  לרבות  חללים  תובר  ,  המכר,  ר  ובמרתפים.  תבקומו  םחיושטכניות  תהיה  אית  שהחברה 

 .בכפוף להוראות הדין וה שיקול דעת פיהנ"ל ל קיםאת החל ידלהצמ/למכור

 

 

 

 ף. משות הגות הבית  ספים שיועברו לקונה ולנציים נומסמכ א' ספח נ

   .לליותכהערות  ב' ח פנס

 . םיכויזי טבלת        נספח ג'
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 הדירות  ית בעלו גציולנמסמכים נוספים שיועברו לקונה  – 'פח אסנ 

 

 של המפרט:רד לו יצורפו כחלק בלתי נפא ניותתוכ 10.1  

 ה. ירדה לת( שניוצו חי)כלליות ר ומידות חדמידות של כל ת להכול 1:50 -מ  לא קטן נית הדירה בקנה מידהתכ 10.1.1   

 ומה. ק ותף בש מה כושהכוללת סימון הר 1:100 -ן ממידה לא קט נהבק הת הדירצאנמ בהמה ת הקוכנית 10.1.2   

 . בקומההרכוש המשותף  הכוללת סימון 1:100 -מ קטןטיפוסית בקנה מידה לא  המת קותכני 10.1.3   

 משותף  ה כושהרון ת סימוללהכ 1:100 -מ טן ק  אל המיד קנהב תף רקומות ממפולשות; ת מת כניסה/ קומווות קינתכ 10.1.4   

 . 1:200ה דמי  מוקטן לקנה צילוםב רף לצ חים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתןטוש   

 . 1:100 -ה מידה לא קטן מבקנתכנית קומת גג  10.1.5   

  פתמשות רצחן מוסי לתלהכו 1:250ה בקנה מידיתר בניה ה בלתהמקומית לק  תלרשו הגשהוי שמגרש כפתכנית ה 10.1.6   

 ת. דוצמוינות וג

 

 יל פבהתאם לכל דין לרבות ע רולמס  , שישרמויולחומרי הג תורכעמהל לכ ושימוש רת הדירה יינתנו הוראות תחזוקהימסעת ב 10.2  

 ניין: חוק המכר דירות בע   

 ורם. ימיבי הדירה על גככל ר תוקחזלת שוטפות פעולות )א(   

 מערכות מיזוג אוויר,  רכות בטיחות, עמ בותרדירה לב נותתקהמו ירות הש ותל מערכשעת ונמ  הוקזותח ללתכוה תחזוק ב()   

 .באלה אוצי ומכניות וכראלקט תורכמע   

 דרשות. שוטפות ותקופתיות, אם נות תדירות ואפיון ביקור ג()   

 ר. רת קשיציל טלפון רמספו  פקסן/ר ת יצשמות בו דירה, לרתקנים במו ה ל ציוד ומערכותשיות ר חא ותעוד טכני ותמפרט  )ד(   

 

 כות וחומרי הגימור של  רעל המשוקה זתח ית והוראותנ תכ   ןיי בנה בלרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונ ורימס  המוכר 10.3  

 עניין: ב  ירותד כרהמוק פי ח עלהתאם לכל דין לרבות בניין שיש חובה למסור בה  

 . גימורם על יןניבה  ירכיבכל ת וקפות לתחזעולות שוטפ )א(   

 זוג  ימכות , מערתיולבטיחות, מע ערכותמ ותלרבהשירות המותקנות בבניין עת של מערכות נמוקה ות ותחזללכו קהחזות )ב(   

 .באלהוצא טרו מכניות וכיאלקאוויר, מערכות    

 ות. רשאם נד קופתיות,תות ו פ טשות ורו יון ביק אפ תדירות ו )ג(   

 צרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר. ית שמו לרבות ה,מבנב ניםהמותקות רכוד ומעי ל צש ותיחר אדות תעוו  נימפרט טכ )ד(  

 מיליה. יפקסומספר  לפוןר טרכות והפיתוח לרבות מספעמן, ההבניי  של ת המתכנניםומת צו ישר )ה(   

 יחות  טת בכוערמ, תקשור ות  מלחשניטרית, נסטלציה סאיות בלבד של ותפ שת המוכערלמ( AS MADE)תכניות עדות  )ו(   

 ר  האמו הירדעל רוכש ה הולפי בתבכיה המוכר יצרף למסמכים האמורים הנח יתוח.פ ובנה ביות במכנרומקטאל ערכותומ   

 .הוי ינ ם מ( מיד ערות )הראשונה שתמונהאו הקבועה של בעלי הדי  ניתלמסור אותם לנציגות הזמ   
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 רות הזכלליות וא  הערות  –ח ב' נספ

 רה ולדי ה ות למבנ יללכות ערה

   .ניהתר הבעד קבלת היוים למפקהת  י,שות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי לפי דר יו לאכות יההמם וכל המוצרי .1

 . 2010-ש"ע( ת3קן לאנטנת תק' )מס' תמי .2

          טנותאנ  ניומיתק ( מ"אק) תפתו מש לקליטה תונטנ א  יתקנימ :799 י"ת, ישראלי  תקן לפי, החובה דורישי לקליטת לאנטנות יותקן מיתקן  בנייןב               

 (.א"אק) אינדיווידואלית לקליטה              

 שבכל המבטיח אחר הסדר קיים אם החובה שידורי לקליטת ותנטנלא מיתקן התקנת מחובתרה בהחור את לפט תקומית רשאימעדה הווה .3

 .םתשלו בלא  החוב שידורי לקלוט ניתן יהיה דירה

ות  חות מהדרישפך לא א ותוברישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עו אחרת  ירהו/או סג להה קיכוסו בתקרואמור כ נו בדירהתקושי מערכות .4

   .קינהבת

)ברזל( ם נות מינרליוכן התחמצ  "עיניים", ,גידיםקם, גוון, עות טבעיות כגון: הבדלי מריתכנו תופכפוף לתקנים, וב בן טבעית, בריצוף וחיפויאב .5

 לכללי המקצוע ותקינה ת הף לדרישופובכ הכול .דמוי חלודה ת בכתמיםוטאבהמת

צע קיטום פינות ות ו/או שיפולים לא יבוקיר בחיפוי  . קנים הישראלייםתב מהנדרשפחות במידות לא  וגות(פ)ם וחיבחיפוי ובריצוף יעשו מרו  .6

 .)גרונגים(

גישה י הובמרווח   ותדרש לפגוע במידות הנ הקה(, עלולחזהלת לאחר קב) ע"י הקונה החלפת כלים סניטריים - רייםכלים סניט .7

 .  3חלק  1205  ואה( ובת"ירני תבק תלמות ינימליים לכלים אלו כאמור בהל"ת )הורא מה

  ים רזרביים, אשר ימסרובאריחה )בכתב(, כל שימוש, שלא באישור החברדק והאחריות אין לעשות הב בתקופת -אריחים רזרביים  .8

 קה. זוחך תת, לצור מרלקונה למש

כות ך מערבלים, לצורכ בזק,  ,מלהחשח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת טעמיד שלה רש החברהידם תספק יודגש כי בא תלמניע .9

ובזכות  לצורך גישה, כן ןבניי קני השימוש במת לרבות ב לאפשר גישה חופשיתים סמוכים, הקונה מתחייאחר ניינים ות הבניין ו/או בששמהמ

 לו. אים טחש  יןבג גופים אלו פטורים מתשלום מיסי ועד בית ן יהיוו כבלים. כמכ  עבררצועות הקרקע למ תח/ים לרבושטבול ש והטיפמוהשי

 סגורות. עילים, באריזות פתוחות או לטים ריחות חריפים או רהפוחומרים במחסנים דירתיים  סןור לאחור חמחל איס .10

 כלל הבניין.  םהמשרתיר, ת ואוורונרי צכות, קורות ומעברמתקרות מונו י שיהיכול  םריו ע"י הדיירכששי  )ככל שקיימים(, חסניםבמ .11

ך לא  א  ועלולים ליצור הפרעה  חללתליית כביסה, מקטינים ה  רזוקנו באם יות האוויר בא  גמיזו  'ח ויים  של דוד המים החמ   מםמיקו

 פחות מן הקבוע במפרט.

ת  סה או ומונט מיכל, מע, לי הדירות או חלקםלאת כל בע  מששו לת שנועדזירכת גז מרכמיתקנים או צנרת של מעת כי מובהר בזא .12

 . הבנייני וללי א כהף שותהמ  מהרכושהניתנים לפירוק, יהוו חלק 

ישות ת בדרעומדשלהם  ק ביחידות עיבוי שרמת הרעש"י הקונה, יעשה שימוש ר ר עתקנו מערכות מיזוג האוויווי סופקו  באם י .13

 פגעים. התקנות לרעשים ומ

  ל מנתע אתוז  הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה השנים  לושלפחות בשף תכוחב המוגן, באופן רלאוורר המש יכי להדגיש ב חשו .14

 .וגןי המרחב הממצא בקירות הבטון שמהם עשו, המופק מבטן האדמה והנצץ(באגרגטים )ח אלהימצעלול  שראדון אגז ר לסלק שרידי

ר יעברו בשטחים פרטיים,  שבנה ואבמ הדיירים ללת ככות אחרות המשרתורנרת או מעצ וא ורכות אלמעביקורת של תאי /יתכנו שוחות ביוב .15

יטים אלו לא בהכרח מוצגים  )פר נני ויועצי הפרויקטמתכיקומן יקבעו עפ"י החלטת מו  מספרן טיות,ומרפסות פר  חסניםמ ת,ניוכגון גינות, ח

  .מכר(בתוכניות ה

( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל 'וז וכדניק , ביוב, ים)מ  עוברות צנרותכן ותהחניה, י  או חסןאו המ, רהדי ה תלתקר  קירות ובסמוך ברצפה, .16

 ים.  לקים משותפחווים ה מו ין,הבני

 לשקיעות בריצוף זה.גרום " עלולים לרוצפים באריחי "אבן משתלבתם ואפילו דרכי נסיעה המ בריבים כבדים על שבילים, מעכברנסיעה  .17

 נה. ובכל מקרה זכויות הרוכש לא תיפגע יות.וור הרש איש ון ו/או כנ הת בהתאם לצרכי קומםיהחנייה ומת וקומ במספר מם כנו שינוייית .18

 תת קרקעיים  ניהחמימני )גפ"מ(, למרתפי חפז עים בגהמונ יסה לרכביםנ רה הכוסא .19

 . םם במרתף/יפיתמשויים או רטבשטחים פ ,בגז פחמימני )גפ"מ(על המופ כל מתקן סןיסור חמור להתקין ו/או לאחבנוסף חל א .20

 רנה, תגב[11.12.2017 - 12 הורמהדמחייב מחיר למשתכן מפרט ] 1ות נספח ג'א ט להורמפרההוראות ן בי במקרה של סתירה .21
 הנספח, בכפוף לכל דין. ת ורא הו
 

 הברנתג-לעילט לבין המפר מכרז )להלן:"ההוראות"(או ה/ו הדיןאות הורבין הוראות החוזה ו/או במקרה של סתירה מו כן, כ .22
 הוראות. ה
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   ים כויטבלת זי  –' גספח נ 

 
 חדות ומיהערות 

או    05.12.2017   -  12מחיר למשתכן מהדורה    , ןוהשיכוינוי  בשל משרד ה   בהמחיי  טפר במ  יכוז זיכויים אלו הינם אך ורק הנדרשיםר .1

11.12.2017 

 .  ללים מע"מהמחירים הנקובים לעיל כו .2

 

 :  קראמ

 יחידה.   -יח'

    .טר אורךמ -מ"א

 

 
 

 להתכו שא נו
 לזיכוי לילערך כ 

  ע"מ ולל מכ

 ח ארון מטב
טבח  עצמו, משטח העבודה, חיפוי בגובה  מרון הא

ם  ימ למים חה  ללוס טח, רך המשולכל א  מ ס"  60
 ה ט זפר מוגדר במל כוקרים וכיור מטבח, הכו 

 מ"א  ₪ 1,000

 ת למים ו ללסו
 : כיור, אמבטיה, ומקלחת הרחצ מים בחדריסוללות ל
 ה(דיר ה עלבפו ם)לפי הקיי

 ה  ידח ₪ לי 200

 ה יד₪ ליח  75 --- ן טלפו דתנקו

 תקע  בית 
לא  ו  ים ן מבית תקע רגיל במעגל משותף )לא מוג 

 . (ח/ כ ל נפרדגמע
 דה יח ₪ לי 125

 דלת כניסה 
 רות למרפסת שי

 לבד. נף הדלת ב ן כ גי זיכוי ב 
 בצע משקוף בפתח. לה  חוב

 חידה ₪ לי 750

 
 

 ( בלבד ר כחברה/המוי הע"   לאמו י)  הרללא תמו   -  רשימת תוספת/שיפורים
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