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 ליתיגבעת השיטה, יקנעם ע  שם האתר: 

  
 משהב"ש(  12מפרט מקובץ )מהדורה  מס' חדרים: 

  
  מס':  קומה 

  
 ___ מס':   דירה

  
  

 3S,2S,1S מדגם: בניין 
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 תוכן עניינים 
 

 פרטי זיהוי פרק א.
 

 . (1.1-1.2מיקום המגרש )מבנה וכתובת ה  : 1סעיף 
 .(2.1-2.2רוכש )ה זכות שהקונוהבעל הקרקע   :2סעיף 
 וחניה.   מחסןמיקום הדירה בבניין,   : 3סעיף 
 אור הדירה. ית   :4סעיף 
 חה. שט חישובואופן  הדירהטח ש  :5סעיף 
 (. 6.1-6.7ואופן חישובם )  ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את     לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף 
 ג(.-)א סטיות קבילות    :7סעיף 
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.   :8סעיף 
 י לתכנון השלד.פרטי מהנדס אחרא   :9סעיף 

 
 ה זריאביהדירה, ציודה ו מבנה,ה ,יןיאור הבנית פרק ב'. 

 
 . (1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אורית   :1סעיף 
 . (2.1-2.19ניין והגמר )חומרי הב   :2סעיף 
 ים.זר אור הדירה, חומרי הגמר ואביית   :3סעיף 

 גובה הדירה.           : 3.1סעיף 
 הצמודים לה.   םשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחי( ר2 )טבלה : 3.2סעיף 
 (. 3.3.1-3.3.3ונות מטבח ורחצה )רא : 3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  : 3.4סעיף 
 שימת דלתות, חלונות ותריסים. ר ,(3)טבלה  : 3.5סעיף 
 (. 3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( כלים,) מתקני תברואה  ,(4)טבלה  : 3.6סעיף 
 . (3.7.1-3.7.11ורת )קשת מתקני חשמל ו  ,(5)טבלה  : 3.7סעיף 

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

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

 .מערכות משותפות   :7סעיף 
 (.7.1.1-.7.1.3גז ) כותרעמ : 7.1סעיף 
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש ) : 7.2סעיף 
 חניה.    תפיץ במרולאוורור מא : 7.3סעיף 

 מערכת מזוג אויר מרכזית.  : 7.4יף סע
 ר/ים לשימוש הדיירים.חד : מערכת מיזוג אויר ב7.5סעיף 
 דואר. תיבות  : 7.6סעיף 
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  : 7.7סעיף 

 (. 8.1-8.7תית )תש  כותחיבור המבנה למער  :8ף יסע
 . רכוש משותף  :9סעיף 

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

 בית משותף )רישום ופרטים(. : 9.3יף עס
 החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה. ו של שיעור : 9.4סעיף 

 הבית.    בדבר ניהול  תולט החסדרי קבלת  : 9.5ף יעס
 בקשר אליו.  שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים : 9.6סעיף 
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  : 9.7סעיף 

 
 נספחים

 
 משותף. מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית ה פח א' סנ

 . הערות כלליות נספח ב' 
 זיכויים. תטבל   נספח ג'
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 ___    : מדגםדירה  גבעת השיטה, יקנעם עילית  ר: תא ה  שם

 חדרים  ___ מס' חדרים:   

 ___ דירה מס':   

 ___ : מס'  קומה   

 ___ מחסן מס':   

 ___ מס':   חניה  

 ___ : מדגם ין ינ ב  

 
 

 "מפרט מכר" 

 1974  – ד תשל" לפי חוק המכר )דירות(, ה 

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

 ים שונים( י בים וזיכו יו ן ח בעניי 

 לדירה(התאמות והבהרות הנכונים למבנה ו  כולל)                           

 

 

 ( "החברה"או  "כר/תמו ה" )להלן  .סה בע"מנדעץ השקד ה-ו בע"מ עץ השקד נדל"ן:  בין נספח לחוזה 

                                             ת.ז        לבין:  

 ( "ים/"הקונהאו  "ים/"הרוכשן הל)ל    ת.ז       

 

       מתאריך:

 

 

 פרטי זיהוי     א.
 

   ת בהמשך.מייקבע ע"י הרשות המקו :מס' בית גבעת השיטה.: רחוב  .יקנעם עילית: ישוב .1   

     -ו 190  ,83,  80, 31 ,11ות: )בחלק( ]חלקות ישנ  383-386 ותחלק 11093 גם כגוש יםדועהי לפי התב"ע,  83-86 'סמ מגרשים 1.1 

 ; 109380/1תשריט איחוד מס' יק/ח/ לפי 1000 :מגרש בעת השיטה, יקנעם עלית.[ בשכונת ג 192

 . 02/297יק/, 20678, ג/20861, ג/17319/ג/1במקום:  ותלחה תו ני תכה 1.2 

 

 .קרן קיימת לישראל :בעל הקרקע .2  

 . חכירה מהוונת :הזכות שהקונה רוכש בדירה

 

 ( "הדירה" הלן)ל דירה מס' וקומה: .3

 

 : 1S ,2S ,3S ין בבניות להלן תיאור הדיר .4

  – מרחב מוגן דירתי )להלן, שינה  חדרשינה הורים, ר חד ,פינת אוכל, מטבח , כניסה, חדר דיור :גן רים, חד  4  :21,, דירות 1S ,2S ,3S בבניין 

מחדר  ה)יציא מרפסת שירות, מרפסת שמש קלחת(,)מ  ריםחדר רחצה הו  ,(אמבטיה) כללי רחצהחדר  , פרוזדור,(חדר שינהש גם כמשמה ,ממ"ד

 .ח( יציאה ממטב) מפלסים 2-ב תי תר צמודה דירוחצ, רחבה מרוצפת (דיור
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מרחב מוגן  שינה,  יחדר 2שינה הורים, ר חד ,לוכא פינת, מטבח, כניסה, חדר דיור: חדרים 5 :3ה דיר, 3S, בניין 3,4דירות , 1S ,2S בבניין 

 4 רחצה בחדר שינהר חדחדר רחצה הורים )מקלחת(,  ,(אמבטיה) כללי החדר רחצ, פרוזדור, המשמש גם כחדר שינה( ,דממ"  – דירתי )להלן

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

 

מרחב  , שינה יחדר 2חדר שינה הורים,  ,פינת אוכל, מטבח, ריוחדר ד  כניסה,: , גן חדרים 5 :5ה דיר, 3S  בבניין , 6, 5, דירות 1S ,2Sבבניין 

  , שירותי אורחיםחדר רחצה הורים )מקלחת( ,(יהבטאמ) כללי חדר רחצה, פרוזדור, המשמש גם כחדר שינה( ד,מ"מ  – )להלןן דירתי מוג

 2-ב ר צמודה דירתיתוחצת צפ מרורחבה  ,(מחדר דיור)יציאה  מרפסת שירות, מרפסת שמש ,(4שינה מחדר  )גישה (נפרד  שמו)בית שי

 (.חיציאה ממטב) מפלסים

 

  – מרחב מוגן דירתי )להלןשינה,   חדר, ה הוריםחדר שינ ,וכלפינת א, מטבח , חדר דיור סה,כני :גן  ,חדרים  4  :8,9ות יר, ד1S ,2S ,3S בבניין 

)יציאה  מרוצפת  רחבהמרפסת שירות, (, חתקל)מ  הורים חדר רחצה  ,(אמבטיה) יכלל חצהחדר ר, פרוזדור, נה(כחדר שי המשמש גם ,ממ"ד

 . ר צמודה דירתיתוחצמחדר דיור(  

 

חדר שינה   ,פינת אוכל, מטבח, כניסה, חדר דיור: חדרים 4 :13,11 דירות 1S, 2Sבניין , 24,23,19,20,5,16,112תדירו  1S ,2S, 3S יין נבב

חדר רחצה הורים   ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה, פרוזדור, (הינר שהמשמש גם כחד ,ממ"ד  – להלןדירתי )חב מוגן רמשינה,  חדרהורים, 

 . (מחדר דיור)יציאה  שמש  מרפסתת, רו מרפסת שי)מקלחת(, 

 

   –  להלןדירתי )חב מוגן רמשינה,  יחדר 2ים, חדר שינה הור  ,פינת אוכל, מטבח , כניסה, חדר דיור :חדרים 5 : 14,17, דירות 1S ,2S ,3S בבניין 

מרפסת )מקלחת(,  4 שינה חדרב חדר רחצהחדר רחצה הורים )מקלחת(,   ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה, פרוזדור, (הינר שהמשמש גם כחד ,ממ"ד

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

 

 

   שטח הדירה .5

 : כללים אלה המחושב לפי. __ מ"ר____ :שטח הדירה הוא

 . רהקירות החוץ של הדיהעוברים על פניהם החיצוניים של  צר על ידי הקוויםהנו עולהמצטח הכלוא בתוך שה )א( 

   –לעניין זה 

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

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין 

 במרכזו של קיר החוץ; רה אחרת יעבור קו המצולע האמור רה לבין דיהדי ןבי יד שר קיר חוץ מפראכ

 יפוי.כללו את הח ר יהקיפני פוי אבן יר עם חיימור; בקג אבל פני הקיר –" יו החיצוניים של קיר חוץ נפ" (2)

 ה.בדיר יםפלססכום שטחי כל המה כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיבדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי  (ב)

   המשטחים המשופעים והאופקיים;אופקי של כל ה חת בלבד לפי ההיטלשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)

 דרגות. מהך מהלס  שממנו עולה  ף למפלח יצור השט

  1970 –ש"ל תה ת(,, תנאיו ואגרותרהי)בקשה לואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.   –)להלן 

   .ירהאינו כלול בשטח הדשו ,בחלק ב' 9.4 : ראה סעיף ותף הצמוד לדירהלק ברכוש המשהחשיעורו של  (ה)

 

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

 ]קירוי הכוונה למשטח מלא דמוי תקרה   ות/השמש מקורה ותת/רפסמתוכה מ ר.מ" _______  :(1)בשטח  שמש ותת/מרפס 6.1

 . ר"_______ מ : בשטח, אחת מעל בלבד[  ( הנמצא קומהרגולהפ )לא 

   )יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מקום החניה בתכנית המכר. כמצוין: מס' קורהא מל /מקורה/ מקורה חלקיתחניה  6.2

 המוצמדת(;  

 וצמד(; המ )יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיקום המחסן  _____ מ"ר.__  :(2)בשטחי תרידן מחס 36.



 יה מותנה בהיתר בנ
נו   יתר בלת ה מפרט נערך לפני ק  י וכפוף לשי  רק ע"י רשויות התכנון ם  י

 

                        ___________                                           ________ ____ 
 מוכר חתימת ה                                                              חתימת הקונה           

 

 ג'  , ב'נספחים א',  

 35  תוך מ 5 'עמ 06.01.2022תאריך:/  12משהב"ש מהדורה  –למשתכן כר מפרט מ /  לית י נעם ע שיטה, יקגבעת ה  /  ץ השקד נדל"ן בע"מע  /  הלאיכות הבני  מסד

 

 אין. :(3)בשטחמרתף דירתי  6.4

 אין.  :שטחירה בד ל גג מוצמד 6.5

 (; פות ואחר'צמרוות /ם ורחבהת שביליבולרמוצמדת ית החצר ה)ראה תכנ . ______ מ"ר :(4)שטחת בחצר מוצמד :בדירות גן  6.6

 שטח(.  ו)מהות  ש לפרטםי   נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי  חלקים/אזורים,/שטחיםש י  םא 6.7

 ה נמוך ממפלס רצפת הדירה(. יהיור מכר. )יתכן ומפלס רצפת המסת ת הי נבתוכ מסומןכל שכ :הכביס מסתור

 

 הערות לחישובי השטחים: 

 הקווים  וא בתוך המצולע הנוצר על ידישטח הרצפה הכל ואת הלדירה; שטחה של מרפסמרפסת חיצונית   –" מרפסת שמש " .1

חיצוניים של קירות הדירה הגובלים  ועל פניהם השל המרפסת  עקים הבנוייםקירות החוץ או המ של ייםיצונ החהעוברים על פניהם 

 במרפסת.

הרקיע כפוף  לאור או ו/ משלש אשר מידת חשיפתה חשופה ו/או מקורה בשלמות או בחלקה,  מרפסת שמש" הכוונה,כי " מובהר

 להשפיע על  שיש בה כדילה והן מחוצה  הקרקע י הן בתחוםלשהת כפיזיה שנת הרוחות ובכפוף לבנייושלמיקומה בבניין יחסית ל

 . שיפת המרפסת לשמשח

  הירל דריד בינו לבין חלק שירות המחסן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר המחסן מפהכלוא בין ק, הוא השטח שטחו של מחסן  .2

 במלואו. יכלל שטח הקיר יף  שותח מבשט בלהקיר; כאשר קיר המחסן גו לק השטח שמתחת למחצית הרוחב שאחרת ייכלל ר

 ס"מ;   20  רטי מתחת לקירות החוץ בעובי, הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתוספת שטח תיאושטחו של מרתף .3

; כאשר קיר  רי טח שמתחת למחצית הרוחב של הקת ייכלל רק השראחרה בינו לבין חלק של דיכאשר קיר המרתף מפריד 

 או. כלל שטח הקיר במלויי ותף ח מששטהמרתף גובל ב

בין שטח החצר המופיע במפרט    5% , את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטייה בשיעור של עדלשטחה של חצר כול .4

 המכר לבין השטח למעשה.

 

 יות קבילות:סט .7

 ייה ממפרט זה:טסות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כטר פוהמ הסטיות

ניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה  השטח למעשה; ואולם לע ובין 6-ו 5רט בסעיפים פוכמבין שטח  2%עד  של עורבשי יהסטי )א(  

 לעיל. 4והערה  6.6ותר כמפורט בסעיף י

  מידות האבזרים למעשהט ומפרם בזרית האבבין מידו 5%סטייה בשיעור של עד  ב()

     

 רים בע"מ.ע ניאדריכלים ומתכנ  דוןגור "(:כלהאדרי )"להלן "  יתרקשה להבהשם עורך  .8

 , טירת הכרמל. 15קרן היסוד  : כתובת 04-8580066 ס:קפ 04-8580077 : טלפון  

 office@gordon-ltd.co.il :דוא"ל 
 
 

 .יוסי שירן הנדסת בניין בע"מ   (:"סהמהנד)להלן "  שם האחראי לתכנון השלד .9

 , חיפה. 37יחובסקי רנטש  : כתובת 04-8387733 :פקס 04-8389555 : פון לט 

       yossi@y-shiran.co.il   :דוא"ל 
 

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה  ב. 

 

ניין או בה תחזי  יין, בתנאי שלא ישנו אתבנב םריחאוחלקים  חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א    *

 . תף רכוש המשושטחים ב
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 . התקן הישראלי פי דרישותהמלאכות יהיו לם וכל המוצרי *

 

 ןתיאור הבניי .1

  ,3S,2S,1S:  מיםדועים כדגהי בניינים דומים 3 אחד מתוך, )בהתאם לטופוגרפיה של הקרקע( מדורג'' גבוה'' בנין מגורים 1.1

 ת למגורים.  קומו  10ועוד רקע קת ומק כוללכל בניין  תחם אחד.במרה בחה שיבנו ע"י

רשות  טת ה רב אגפי, לפי החלכבית משותף אחד  ווירשמ לפי החלטת החברה מקביל או בשלביםו בהבניינים יבנ

   .המוסמכת

               

 ; , הכוונה למגורים בלבד)*(דירות למגורים;  דירות 29: בניין בכל       1.2

 

 גורים,דרים שנועדו למת חחדר או מערכ -"דירה"מר, אנ"הגדרות"  1יף עס 4197 - ד( התשל"דירות)חוק מכר  יפל (*)

 או לכל צורך אחר. לעסק,

 

 דה של כל קומה הקומות בבניין וייעו פירוט  – 1טבלה מס'  1.3 

 
 כל בניין: ב

 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 יסה כנקומת הלמפלס 

 )ד(  ןיינבל הקובעת

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ש ימוסוג הש

 --- קרקע  ןלבנייניסה קומת הכ

  , חדר ות מעלי , )לובי(כניסה את  מבו 

, מאגר מים וחדר משאבות,  ןמחס מדרגות, 

 פירים,   חדר טכני,  ,/תקשורת   חדר חשמל

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

  חניות, ח בין הבניינים:בפיתו

י גז, אשפה  ל כברים, ממע  ות, ע ס י מ

 . ר למחזו  אשפה מכליה, טמונ

 2 1 קומת מגורים 

 , ים פרוזדור, מבואה קומתית,  ן()ג  מגורים

  פירים,  מחסנים,מדרגות,  , חדר ותמעלי 

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

  תי פרט הלחצר דירות הגן: הירידה 

 . מדרגותבאמצעות מהלך 

 2 2 ם מגוריקומת 

  , פרוזדורקומתית,   ה מגורים, מבוא

  פירים,  מחסנים,מדרגות,  דר , חותי עלמ

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 2 3 מגורים קומת 

  ,פרוזדור, מבואה קומתית,  )גן( מגורים

  פירים,  מחסנים,מדרגות,  , חדר ותי עלמ

ישת  ת טכניות לפי דרכו ערומ מתקנים 

 ת. יו שו רהו המתכננים  

--- 

 4 4 רים מגו תקומ

, מבואה קומתית, גן(  -8,9ת )דירו  מגורים

מדרגות,   , חדר ותמעלי ,ים פרוזדור 

מתקנים ומערכות טכניות   פירים, מחסנים, 

 תכננים והרשויות. מהלפי דרישת 

--- 

 3 5 קומת מגורים 

  ,ים פרוזדור,  ואה קומתית מגורים, מב 

  מחסנים, אגףמדרגות,  , חדר ותי לע מ

פי  כניות ל טערכות  ים ומקנמת , םפירי 

 רשויות. וה  המתכנניםדרישת 

--- 

 4 6 קומת מגורים 

  , פרוזדורמגורים, מבואה קומתית,  

  ם,פירי   מחסנים, מדרגות,  , חדר ותמעלי 

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 4 7 קומת מגורים 

  , פרוזדורמתית,  ה קו או ב ממגורים, 

  ם,י רפי   מחסנים, ת, גו רדמ , חדר ותמעלי 

פי דרישת  ת למתקנים ומערכות טכניו 

פרטיים במבואה    מחסנים 2---

 . 7רק בקומה  קומתית
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 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 יסה כנקומת הלמפלס 

 )ד(  ןיינבל הקובעת

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ש ימוסוג הש

 המתכננים והרשויות. 

 4 8 ם קומת מגורי

  , פרוזדורמגורים, מבואה קומתית,  

מתקנים   פירים,  מדרגות,  , חדר ותמעלי 

המתכננים   ת ישומערכות טכניות לפי דר

 . והרשויות

--- 

 9 ים ורמגקומת 

4 

  , פרוזדורקומתית,   ה מבואמגורים, 

מתקנים   פירים,  מדרגות,  חדר , תו מעלי 

המתכננים  ומערכות טכניות לפי דרישת 

 והרשויות. 

--- 

 ם עליונה גוריקומת מ

 ( עליית גג)

10 

 )עליית גג( 

הדירות   עליית גג, גישה מתוך) מגורים

  פירים, מדרגות,  ר דח ,פרוזדור , (9בקומה 

  לפי דרישת ת ו ני טכנים ומערכות תקמ

 ת. והרשויו   נניםהמתכ

  2דמוי  ,קי)חל גג משותף 

משני פתחים  (. גישה תו מרפס 

  חדר המדרגותמ ות(שונים )דלת 

 . המשותף 

 משופע גג עליון

 (פיםרע המחופ)
--- --- 

, מתקנים  פיריםמערכות סולאריות,  

  יפל  ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(,

 הרשויות. דרישת המתכננים ו 

--- 

 --- --- --- 10 ים רוות למגל קומכה סך

 )הראשי(.  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 11 ןת בבנייומוכל קה סך

  

  :והבהרות הערות

  .הבניה יתאם להיתרבה שינויים בטבלהייתכנו  (א)

 ה  הבניות התכנון ו נ קבתה רתלבניין ]כהגדהיא הכניסה הקובעת  ותלבניין, יש לציין איזו מהכניס  אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 . היתר([)בקשה ל  

 

 :בכל בניין ראשי( ) משותף מדרגות דרח 1.4

   .קומת מגורים עליונהעד למפלס  קרקעס קומת פלממ  מקורה :מדרגותון כל חדר אפי ; 1:  בכל בניין המדרגות  י /מספר חדר

   אין.  :חדרי מדרגות נוספים

חדר מכונות.   לית ללאחשמותהיה  24.81יות מס' למעלאלי הישרת התקן ושרילד מנהתתאת וי עלמהיש;  :בכל בניין  תו לי מע 1.5

  תחנות. 10 :תו מעלי לות התחנ מספר ;2 :בכל בניין  המעליותמספר 

  .(ן, בהתאם להוראות כל דיבכל בניין )באחת בלבד .יש :)*(גנון פיקוד שבתמנ; 1331, :תו מעלילים וסעמספר נ

א ולכל לתקרת הת מגובה המעקה ועדאה ורי תותקן מר אח הר ל הקים. עות אנכייבלוח ב"םלפ תא יצופוות הקיר :תאכל  גימור

צבוע בתנור או   ות. תקרת התא תהיה צבועה בצבע סופילפחמ"מ  27רוחב התא. ריצפת התא תצופה בגרניט או שיש בעובי של 

ף  אסע מקרקה מתקומטה מלא )ב סף מא היה י :תיו המעלד פיקו או עקיפה. ירהשי  מונמכת ותותקן בה תאורה תכוסה ע"י תקרה

 נה שלוש מעליות או יותר יהיה הפיקוד פיקוד "יעד".יי לשני הכיוונים(. במידה ובקבוצה תה 

 ש'. /'מ 1.6 מהירות: הקומותלמספר בהתאם   נקבעת תו יעלהממהירות 

 

 . אין :מרעמדת שו  1.6

בהתאם לסעיף   ו/או חב' הניהול הבניין ירידי תו יג נצ  ע"י הפעלתו תקבע ש  ת,שבד פיקו   ן ומנגנ עלית בעלתמב הכוונה  כי מובהר  –ת" ת שבמעלי "  )*(

 . 1969-ז' בחוק  המקרקעין תשכ"ט 59

 

 : (ין )בכל בני  ת גמרחומרי הבניין ועבודו  .2

 

 .ילוב רגילהשבת ומתועש :שיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס :שלד הבניין  2.1
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 ; השלד לפי חישובי מהנדס :עובי  .םומייטים מתועשים/טר למנ מא זויןון מו בטו/א ןמזויבטון  :חומר :ערקמת קת קו ותקר הפרצ 2.2

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

   .1045' מס  יישראללפי תקן   :תרמי  דודי ב; לדשה סנדלפי חישובי מה :עובי  .: בטון מזויןחומר :רצפה ותקרה קומתית 2.3

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'   :בידוד אקוסטי . מיםרוקה :הבשיט

  דרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.היה נגד החלקה בהתאם לריצוף בניין המגורים י 

לפי טום: י אז ו ניקו שיפועי  .דהשל נדסשובי מה יי חפל בי:ו ע, זויןון מ: בטחומר פלס קומת מגורים עליונה:גג במ גות הבניין:ג 2.4

 ; 1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי  .ועץהי  ותחי הנ 

 אגדי עץ ו/או מתכת,חיפוי רעפים מעל , ו/או ע ומעליו חיפוי רעפיםן משופגג בטו חומר:  :)משופע( גג עליון 

 רומים.קה :יטהשב :1045י מס'  ל אישרלפי תקן  :מי תרד בידו . חיפוי רעפיםו ן משופע ןמעלי בטוגג  ,גוון אדום חומר וגוון:רעפים          

מתועש /מתועש באם מכלול .השלד מהנדס יותנחוה  התכנון האדריכלי לפי בשילוב רגילה מתועשת למחצה,/מתועשת :קירות חוץ  2.5

 , (אחראו  ונגט תאי )אילוק או בון בטקי ולב ,גבסי בלוק, לוחות גבסובצד הפונה לדירות,  קיר החוץבדופן פנימית של  ,למחצה

 . 1045ישראלי מס'   לפי תקן :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי  .הרלבנטיתנה בתקי ידהלעמבכפוף  לוכה  

 ירוק" של מכון התקנים הישראלי. לי "תו תקן בערות פנים יהיו קרות וקי י תצבע

 : ת חוץ גימור קירו  2.6

 הבניה. יתרבה תנאיםלפי הל הכ  .חיי קשחיפו או תית, ו/ן מלאכואב  ואעית ו/ ן טבבא :עיקרי  ,ציפוי /חיפוי  2.6.1

 לפי התנאים בהיתר הבניה ל הכ משולב עם חיפויים אחרים; שכבות( 2טיח ) :טיח חוץ  2.6.2

 ית. וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומ  , גווןיה רשאי לשנות סוגל יה ריכהאד: אחרוי חיפ 2.6.3

  השלד והיועץ או משולב, ו/ (ו אחרא ו/טונג יא ) ק תאיבלואו ו/קי בטון  בלו או/ מזוין ו ןטוב  :חומר :הדירותן רדה ביהפרות י ק 2.7

 .  1חלק  1004פי ת"י    נדרש על ד האקוסטי ה ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידו   האקוסטי, 

 .פי תכנון האדריכלבה לגו, ולבמש או/ק ובלוו/או בטון : חומר וגובה: שיש(מרפסות )ככל קיר הפרדה בין 

 :מדרגות חדר 2.8

מדרגות  סטי לחדרי ההבידוד האקו ;לפי חישובי המהנדס :עובי מזוין או בנוי או משולב. ון בט :חומר :תמעטפקירות  2.8.1

 לית יבוצע על פי הוראות כל דין.והמע

ן טעם מכוירוק" מבעל "תו תקן קרילי )בע אוצטיח  ף +הריצו יפולים )פנלים( כדוגמתי בשחיפו  :חומר :פניםגימור קירות  2.8.2

 ה. עד לתקר הישראלי( יםקנ הת

  אלי(.הישר  התקניםבעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון  ) וסיד סינטטיטיח  :חומר :הגימור תקר

  ים,רלבנטיתאם לדרישות התקנים הבן בהמנט להמדרגות יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טראצו צ :תמדרגו  2.8.3

 סים כנגד החלקה. וספופסים מח)פודסטים(  יםניהבומשטחי מדרגות לאורך ה  ולים תואמיםשיפ ותובעל

 יבוצע על פי כל דין. יותות והמעלית/ הבידוד האקוסטי לחדר/י המדרג :בידוד אקוסטי  2.8.4

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

קומת  במפלס  ,ת משותפת/גגופסרמ 2-מ (,רהבהחק ע"י ופ יסא יד )שלי נ סולם באמצעות :עון משופליע גגל עליה 2.8.6

 ;רעפיםלגג  ם עליונהמגורי

 : קומתיתבי( מבואה )לו  2.9

ניט גר  יקה אואו קרמ)שיש( מת אבן נסורה חיפוי קשיח, דוגב יהיהגימור קירות פנים  :חומר :קומתיתמבואה  גימור קירות פנים

  בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים)ע וצבוצע טיח י הקשיח יבויפהחל מע ,חותלפ  לתותקופי הדעד לגובה מש צלן,ורפ

 עד לתקרה.  הישראלי(

ה מונמכת לא  במקרה של תקר. (הישראלי בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים)סינטטי  סידטיח +  :חומר :תקרהגימור 

 .  צלןניט פורורה או גר נס אבן :ףריצו  זו.תקרה  יבוצע טיח מעל

 :ראשית ובי( כניסה)לה ואמב 2.10 

לפחות עד לגובה משקוף דלת  ופורצלן, ה או גרניט חיפוי קשיח, כדוגמת אבן נסורה )שיש( או קרמיק :חומר :ירות פניםר קימוג

 .אלי(הישר םהתקניון טעם מכבעל "תו תקן ירוק" מ)רילי חיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקמעל ההכניסה. 

 או תקרה דקורטיבית.  ו/או תקרת משנה "(,תקן ירוקטטי )"בעל תו ינ ס  סיד+ ח טי :מרו ח :תקרהגימור 
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העומדים בתקן  ו מ"ר,  0.64-יח הבודד לא יפחת ממסוג גרניט פורצלן. שטח האראו אריחים   אבן נסורה )שיש(: חומר :ריצוף

 . למניעת החלקה 2279 הישראלי

   .6.1.3יף תוח סעודות פי עבה רא :ורהערכת תאלרבות מ ית לא מקורהוניצ ח  חניה רמו גי     2.11

  :חדרים לשימוש משותף     2.12

 מה. ( וכדוחדר/ים טכניים )ככל שיהיו   

   -ם יים טכנבחדרי :גימור תקרה. (וכו' ארונות חשמל, מים )למעט גומחות, סינטטי דוגמת פוליסיד,  צבוע בצבעטיח  :קירותור גימ   

 ן התקנים. וכמ עםמטוק" ן יר ל "תו תקעב ם,בעיל הצי. כנטטבצבע סיבטון צבוע            

 .ו/או תקרת משנה ו/או משובל. )יש תקרה מונמכת מאגר מים( גימור תקרה  

 .או משולבפורצלן או טראצו אריחי  :גימור רצפה          

 , לפי היתר הבניה. זורחמלפה אש יכלומ  הנבורות לאשפה טמו :אצירת אשפה                

 

  :רותעה

 .הישראלי  םירוק" מטעם מכון התקני  קן ו תל "ת, בעיהיו תקרה רות/ת קי צביע .1

 הישראלי   יהיה בהתאם לדרישות התקן  פים(המשות)בדירות ובשטחים חלקי הבניין השונים בריצוף  דרגת מניעת ההחלקה של ה .2

    .חלקהעת הלמני  2279 

 

 ידי מערכתית הנשלטת על מלחש תיחהלת פמזוגגת, בעם וי מינאלון תהיה דלת כניסה לבנייהדלת  :ן ניי בל ראשית סהת כני לד 2.13

    אין.: ין ינוספת לבנ, יציאהדלת כניסה/   .ומחזיר שמן  אינטרקום

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

 . ות יועץ הבטיח   יות הנח לפי    ר שמן מחזי   כולל   לא או  כולל  ות אש  או דלת ו/   פח דלתות  : נייםים טכרדדלתות ח  

   ן.י א :בי קומתי דלתות לו  2.15

 .יש :םי משותפ וחלקים יםחדר  ,ים טכניים/חדר חניות,  ,ותקומתי  מדרגות, מבואות  רי, חד, לוב ן לבניי בכניסה, תאורה 2.16

  צןלחו  מבואה קומתית/המדרגותעה בחדר ילה קבול תאורתת לנון שבומה, ומנגאור בכל ק דלקתלחצן ה  בבניין המגורים יהיו           

   .תמבואה קומתי/בחדר המדרגותור הדלקת  אתוך הדירה למ

  האדריכל. עיצובבלבד(  בגוון לפי י ונ החיצ אחר )בחלקם יוע בתנור או ציפוופף צבפח מכ :מרחו  :חשמל, גז ומים נותארו  2.17

ד  מונה נפרלופין התקנת יחו לא ,סנים בלבדמחל ם למונה נפרדכל המחסניל החשמל ש תהזנו  חיבור :יםדירתיסנים במח תאורה 2.18

  או כל מחסן, ל

   .והחלטתובחירת המוכר  עפ"יחסן ך המ ליו משויהדירתי אלמונה          

 ם  י/יןהבנישל  תף המשוהרכוש  ל שלרכת החשמהזנה ממע : יש.ות אלקטרומכניות משותפותרכמעלה ו לתאורמל ר חשחיבו  2.19

 סמוך  קמו בבניין הסמוך ו/או ימוקמו בבניין הימו יין, אך ר ישרתו הבנאשפות נו מערכות משותנון מהנדס החשמל )יתכ תכ יפל  

 ת(. ויות השונואישור הרשם הבניין, בכפוף לתו גוישר   

 מית. קושות המ הרת דרישה לפי יהי ב המספר ומואר. עיצו  בחזית הבניין יותקן מספר בניין חיצוני :ן יינר במספ 2.20

 

 ( פרטי זיהוי  – א'ק נוסף לאמור בפרתיאור הדירה )ב .3

 : הדירה*בה גו  3.1

  מ'. 2.50-לא פחות מ תחתית התקרהמפני הריצוף עד  גובה הדירה   

 מ';  2.05 -: לא פחות מוזדורגובה חדרי שרות ופר   

 מ'; 2.05 -לא פחות מ: (כשם נרתי )באדיר מחסן בה *גו   

 '; מ 2.05 -לא פחות מ: (הנרכש אם)ב חניה מקורה*גובה   

 

  ימינימלובה הדירה בשטח הג כל מקרהמשנה. בות, הנמכות מקומיות ותקרות  בליטמערכות, חת קורות, ט תלמע הערה: *

 דין.על פי בוע ימלי הק חת מן הגובה המינפי התקנות לא יפ בי חלקי דירה עלע לגהקבו
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 אותה.ים ששמהמצמדים לה או שטחים המו ובבדירה  רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2

 שלאחר טבלה זו(. ות,הבהר/רותט יתר בהעפרו  )ראה  

 

 (1)ירותר קחומ אור י ת 

 ( 2)ותקרותירות גמר ק
 (4)יפויחאריחי ומידות 

 )בס"מ( 

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף
 ס"מ( מידות אריחים )ב 

 ףצורי
א  "ר/ מ"למי זיכומחיר ל

 בשקלים חדשים 
 הערות

 הערות בהמשך. ברוט ראה פ  ןיא ( 3) ראה ( 2) ראה ( 1)   ון י בטוק בל בטון,  כניסה 

 . משך בה רות בהע וט פר ראה אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)  בטון בלוקי  בטון,  ור די   חדר 

 ( 1)  בלוקי בטון  בטון,  מטבח 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ראה פרוט בהערות בהמשך. 

 אין ( 4)ראה  חתון ת ארון    משטח   ל ע י מ פו חי 

 . בהמשך וט בהערות פר ראה ןאי ( 3) ראה ( 2) ראה ( 1)   בלוקי בטון  , ון בט פינת אוכל 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ה רא ( 2) האר ( 1)  בלוקי בטון  בטון,  פרוזדור 

 . שך ות בהמראה פרוט בהער אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)  ון י בטבלוק  בטון,  חדר שינה הורים 

 . שך בהמ ות ערוט בהפר ראה אין ( 3)ה רא ( 2) ראה ( 1)   בלוקי בטון  בטון,  שינה   חדר 

 ד ממ" 
 מזוין   ון בט

 הג"א ראות הו  לפי
 . משך ת בהבהערו פרוט ה רא אין ( 3)ה רא ג"א לפי מפרט ה 

 חדר רחצה כללי 
 ה( בטי )אמ 

 ( 1)  בלוקי בטון  ון, טב

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . בהמשך ראה פרוט בהערות 

 ןאי ( 4) ראה קרמיקה /לןפורצ  יטגרנוי חיפ 

 ם הורי   צה חדר רח 
 ( ת מקלח ) 

או    י בטון וק בל ן, בטו
 ( 1)   ראח

 אין ( 3)ה רא ( 2) ראה

 . בהמשך הערות רוט בראה פ 

 אין ( 4)ראה  קרמיקה /גרניט פורצלןוי פ חי 

בחדר  רחצה    חדר 
   שינה 

 ( ת מקלח ) 
 ( 1)  ון בט בלוקי  בטון, 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . בהמשך רות ע הט בורראה פ 

 ןיא ( 4)ה רא קרמיקה /גרניט פורצלןוי חיפ 

 (1)  בטון בלוקי  בטון,  ם ורחי א   תי רו שי 

 יןא ( 3)ראה  ( 2) האר

 ראה פרוט בהערות  בהמשך. 

 אין ( 4)ה אר קרמיקה /גרניט פורצלן ויחיפ 

 . ך שמרות בהראה פרוט בהע  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)    בלוקי בטון  בטון,  ות מרפסת שר 

 אין ( 3) ראה 2.6עיף ה ס אר ( 1)  בלוקי בטון  בטון,  שמש    מרפסת 
 . 2.6ף יה סע ני ראקיר חיצו  י פוי/ציפוי ח

 וט בהערות בהמשך. ם פר ראה ג

 רחבה מרוצפת  
   גן( ת ה ירו )בד 

 אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף  ( 1)   בלוקי בטון  בטון, 
 . 2.6ראה סעיף ני חיפוי/ציפוי קיר חיצו

 בהמשך. פרוט בהערות  גם  ראה

 3.4ראה סעיף  אין אין ( 2) ראה ( 1)  ון בט י בלוק  , בטון  מסתור כביסה 

 דירתי    סן מח 
 ד מ צ מו חסן  או מ 

 ( מד וצ שה   כל )כ 
 ןאי ( 3) ראה ( 2) ראה ( 1)  בלוקי בטון  בטון, 

תכנון  קירות מחסן לפי  בי עו 
 . דין  י כל ולפ  נדס האדריכל/המה
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 ה: בללטוהבהרות הערות 
 

  :ירותחומר ק ( 1)

 בתנאים להלן:  בולשמ/ו לוחות גבסוקי בטון תאי/בלקי גבס אלב/בטון/בלוקי בטון :עשויים מ ו יהי  הרים בדי יצות הפנקירות ומח 

 מ"מ לפחות. 0.6עובי דופן הפרופילים  -

 מ"מ לפחות. 70 יליםפרופב הרוח -

 ראלי(.וכית / מינסלעים / זכר מ"ק )צמק"ג ל 12בצפיפות של לחות  2בידוד " -

 :החד מאלס יהיו אמחיצת הגב מכל צד של

נגיפה בעל  חוזק ומשופר למ"מ לפחות, מ 15.9 יפין לוח בעובו קרומית(, או לחילויצה דמחמ"מ לפחות ) 12.5בעובי חות לו 2 -

 (. לפחות מ"ק/ק"ג 1000צפיפות גבוהה )

 הלוחות. ק יצרן/ספמפרטי הפרטי הביצוע יהיו בהתאם להוראות ו

 את התאמתם למפרטיו.  בבכת רשות ויאקנת הלוחמוד אחר התוח צחות יבצע פיקיצרן ספק הלו

 

ו ירות אל ניתן שמעטפת הפנים של קחצה, ת לממתועש /מתועשת שיטה הב יםעצרות החוץ מבוניה רוויה, כאשר קיבב :וץ ח קירות

 בידוד": 1045בת"י  נטית לרבותבה הרלבתקינל בכפוף לעמידה הכ ק תאי.או בלו בלוק בטוןעשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס,  יהתה

 למים" או מבלוקי בטון. ים "כעמיד היצרן "יע םידר לוקים המוגהקירות בב יבנומקרה  בכל צהרח בחדרי, בכל מקרה(. " םניבניי לש תרמי

 

 :תתקרו /ותגמר קיר ( 2)

 םבהתא היהוגן הגמר יהקירות. במרחב המשל  התאם לחומר הבניהב רילי אוצבע אק +טיח : בבניה קונבנציונלית יהיה, ר הקירותמג

 לבן. : גוון  .+ צבע אקרילי  ד העורף פקו תו יהנחל

 . לבן :גוון  .+ צבע אקרילי הנחיות פקוד העורף ל בהתאם הגמר יהיהוגן המב חרבמנטטי. ד סי + סיטיח  :מר תקרותג

 . ליריאקבע (: ציפויא חלל )בתחום ושירותיםרחצה  י בחדרקירות גמר 

 

 :רפסותגמר קירות במ

 ת ללא תשלום נוסף.  והחזית כלל ת מהיה כדוגת במרפסות יגמר הקירו

וי  או בנ  םהרלבנטיית התואמת לדרישות התקנים זכוכי  שולב עםניום ממי ולא אחרת(. מעקה )באם לא נקבע :רפסותות המעק עיצוב מ

 ת. דוגמת החזיכ

 

 . תקנים הישראלי ם מכון הן ירוק" מטעתקלי "תו יהיו בעכל צבעי התקרות וקירות פנים 

 

   :ריצוף ( 3) 

 לבנטיות. ה הרחקיקוה  התקינהת שוירא' העומד בד )גרניט פורצלן(, סוגרצלן פואריחים מסוג   בדירה יותקנו םהחדרי רכותעמלכל  

 ות חיפוי קשיח. יר בגמר הקן צוין אם כ ס"מ לפחות, אלא 7מחומר הריצוף בגובה  ירותהיקף הק הריצוף יכלול שיפולים בכל 

  ולים.פרך בשין צויא וי קשיח מחופה בחיפ בהם קיר החוץמות במקו

גוונים מכל סדרה התואמים  דוגמאות/ 3-וות של ריצוף רדס 4 ,הפחותה, לכל וף, המוכר יציג לקונלריצ עדלכל מידת אריח, המיו

 ון בהיר ניטרלי. גוד מהם בפחות אחים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לגוונוגמאות/לד

  ה )למילוין שני גוונים של רוברה ביחיהמוכר יציג לקונה ב(.  LAPPATO" )יתחלק  קימור "מברות תהיה בגיאחת מבין הסדרות לפח

 וון השולט של האריח שנבחר ע"י הקונה. ר לגוב ביות גוון אפור והאחרת בגוון קר ריחים(. אחת בפוגות, בין א - םיקשמי

  פק( ס הוהצהרת   )עפ"י אישור ן לאספקה  ינו ניתא    ס"מ  45/45במידות  יצוף  ח לרוארידה במי   
 כמפורט להלן:  פת ס ו נ ע לקונה סדרה אולם יהיה חייב להצי   אלו ת  טור מהצגת אריח במידו יהיה פ המוכר 

   

 ל ריצוף דרות ש ס   5ת,  ריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחוא לכל מידת   ח המיועד לריצוף, כלומררי לכל מידת א   צוף דרה נוספת של רי ס   

 ;לי ר ט י וון בהיר נבג   חד מהם לפחות א  ת מגורים,  רו בשימוש בדי   ם נפוצים ושכיחים ווני ג גמאות/אמים לדו דוגמאות/גוונים התו   3-ו           
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ודרישות   2279י  ישות ת" העומד בדר.  ( גרניט פורצלן )   פורצלן אריחים מסוג  .  ג א' ו ס   . "מ ס   60/60במידות  אריחים   הדירהל בכריצוף  -

 .ות פח ל   R-9 קה החל ות ל ת התנגדנטיות ובדרגבחקיקה הרל התקינה וה 

. ( פורצלן יט  גרנ)   ן פורצלג  סומ  א'. אריחים   ג ו ס   . ס"מ   25/33"מ,  ס   33/33ס"מ,    45/45  מידות לבחירת הדייר מ  :הצרח  י בחדרריצוף  - 

 , ת חולפ   R-10  רחצה  בחדרי  -  נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה בהרל החקיקה  ודרישות התקינה ו  2279העומד בדרישות ת"י  

 .לפחות    R-9  ים תו ירבש ,  ות פח ל   R-11א מקלחת פת ת וברצ 

  25/33"מ,  ס   33/33ס"מ,    45/45  מידות ר מ הדיי   חירת ב ל  :(בחצר לדירות גן מרוצפת חיצונית )בה  ברחו/או  שמש ריצוף במרפסת -

דרגת יות וב טנ ב ודרישות התקינה והחקיקה הרל  2279שות ת"י  בדרי העומד    . ( גרניט פורצלן )   פורצלן א'. אריחים מסוג   סוג מ.  ס" 

 חות. פ ל R-10   חלקה לה   דות תנגה 

 ר. בחירת המוכ   פ"י ת ע במידו   אריחים (: שהוצמדככל דירתי או ) במחסן ף ריצו  -

 

 

  רות:י קי פוי ח ( 4) 

ם מכל סדרה התואמים  אות/גוונימדוג 3-ו  ויחיפסדרות של  4וכר יציג לקונה, לכל הפחות, וי, המ לחיפ מיועדלכל מידת אריח, ה  

 ם בגוון בהיר ניטרלי. חד מהא חות, לפמגוריםדירות ימוש בבשם חיים ושכיים נפוצלדוגמאות/גוונ

י גוונים של רובה )למילוי  בין שנ חירה ונה בהמוכר יציג לק (.  LAPPATO) ית"חלק "מבריק  מורבגיסדרות תהיה ת מבין הלפחות אח  

 קונה. ע"י ה שנבחר יחארה שולט שללגוון האחרת בגוון קרוב ביותר . אחת בגוון אפור והים(יח בין ארפוגות,  –מישקים 

 

להציע,  שאיהא רהמוכר י.  ס"מ   30/60,   ס"מ   33/25-ות  במיד.  ( ניט פורצלן ר ג)   רצלן ו פא'. אריחים מסוג   סוג  :שירותיםו  רחצה י חדרב -

 . ר הדירהס"מ ללא שינוי במחי 33X33ס"מ,   20X50וספות דות נ כן במי, אריחים במידות דומות למפורט ובהסכמת הקונה

  -ה קרד לתמעל החיפוי וע .לפחות ף הדלתמהמחיר עד גובה משקו ה ללא שינויונלבחירת הקדות במי צהרחר/י חדב ותקיר חיפוי  

 י. בע אקריל+ צטיח 

 ות: טיח + צבע אקרילי. וי ובקיריפ הח   מעל '. מ 1.50פוי קירות במידות כמפורט בחדרי הרחצה עד גובה  חי תיםוריבחדר הש

קירות וי חיפ   -  BIחידת  .  כאשר התנור אינו בי ( רון תחתון א העבודה )מעל   ח ט רך משכל או ת ל ולפח"מ  ס   60ובה  גב : מטבחחיפוי ב - 

ת: טיח + בקירויפוי ו מ' מעל הריצוף(. מעל הח   1.50ובה  רמי ועד הרצפה )ג הקפוי  החי   עליון של ה בו בקו הסף  סבי התנור ו   רי מאחו תואם  

 צבע אקרילי. 

 הקירות.  מריקה זהה לגקרמ וי חיפי ואקוסט  דודבי ת כוללבנימו ירהגסלצנרת גלויה תבוצע 

י בר מים לחלקעת מעלמני  םנטייבקנים הרלי דרישות התולפכל דין   ותהוראבים יאטמו לפי ם באזורים רטוהרצפות והנקזיהקירות, 

 חדרים סמוכים. ו/או  בניין

 

 

  הערות:

 ניעת מעבר למם ים הרלבנטי קניהת  שותדרי ולפידין  ההרטובים ייאטמו לפי הוראות רים הקירות, הרצפות והנקזים באזו :איטום

  וכים. ים סמין/חדר מים לחלקי בני   

 . ס"מ 2 -עד כייתכן הפרש של  ,חללים סמוכיםבין ל  ,ת שרותומרפס מ"דרחצה, מחדרי ה לדירה,  כניסב – הפרשי מפלסים

 .דין כל לפי המותר גובהבה( דרג)מ ךמונמ/מוגבה יתכן סףגג, /ות שמשביציאה למרפס 

 ". למיםה "אריחים שגובעד ו א ות,לפחלה לגובה המצוין בטבעד ת יעשה רוקיגובה חיפוי ה  - רותחיפוי קי  

  ס"מ.   60  -פחות מ   ן ורות שאורכ באם יש פינות קמ   , PVCיל אלומיניום או  נות מפרופ יבוצעו פי   –יפוי  ות בח פרופיל פינ 

 ף בדירה. יצו הר של או הברקהבצע ליטוש ו/תלא החברה יודגש כי למניעת ספק   - ליטוש/הברקה 

    שתותקן ר, וככלת המכלל, בתוכניבכ ו/אובמדויק  ,תסומן הכרחלא ב בהר כיבאם תותקן, מו – , קורה/ותולהגרפ 

  לב. ו/או משוו אלומיניום א /ו פלדה ו/או עץ ו/או בטוןמ תהיה עשויה        

 ון מטבח, ארונות למערכותארב מחופים, בגות זית וח לי קירותלמעט בשוס"מ לפחות,  7בגובה   ,וף הריצ ( מחומר )פנלים –שיפולים 

 (. גרונגטום פינות )קיללא ולים, שיפפוי ום. חייטכני רים זווא

נדרש   צולריצוף טרא .לפחות מ"מ 3של  פוגות(ע מרווח בין אריחים )צובינדרש נים לריצוף וחיפוי, לפי דרישות התק – ת()פוגו חים מרוו 

 מ"מ לפחות. 1 מרווח של
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 (זה רט מכבמפראחר  סעיףאו ב כך בטבלה צוין ק אם ועל רקנו בפהם יש התייחסות בהערות לעיל יותלגבי  תקניםומ יודי צ )מובהר כ

 

 :ארונות 3.3

 

   ארון מטבח תחתון:   3.3.1

הכנה לכיריים   ,של הכיור שטוחה נהלהתק בת לכיור, חיתוך פתח המתאיםים, תושות, מגירות, מדפ הארון יכלול דלת -

 כלים.  מדיח(, הכנה ללהצתהחשמל קודת שול וננקודת גז לביים להתקנה שטוחה, וך פתח מתאיתוחת ו בוש)ת ובנותמ

 ס"מ.  60-יה כות, יה ת הדלתחזי, כולל הארוןעומק  •

  ני הריצוף. ס"מ מעל פ 90-דה יהיה כשטח העבוליון של מגובה סף ע •

רטיבות של תחתית   למים למניעת ידעמ יפוס"מ ובחי 10-ה של כבהה בנויה )סוקל( בגובהגבתחתית הארון תותקן  •

 הארון.

 לפחות.  מ"מ 17-18( בעובי ץידוו)סנלבוד  ו מעץם יהימדפיהוארון  גוף ה •

 מ"מ לפחות. 5-6ץ לבוד )דיקט( בעובי יהיה מע גב הארון •

 רמינג.  פוסטפו  ותלוח / MDFת מעץ לבוד )סנדוויץ( /ת הארון תהיינה עשויו תודל •

  סילותלות מנה בעת תהיי לכל גובהו ולכל עומקו. המגירו לפחות, ס"מ 60 חבובר ת מגירותהארון יכלול יחיד  •

 תכת. ת ממטלסקופיו

כניים  ארון, יותקנו פתרונות מביחידת הפינה של הבלבד, אם נדרש ולא יותר.  אחתנה לול פי חתון יכבח התארון המט •

 רנר או שווה ערך. קו נשלף כדוגמת מג'יק  לאחסון

 כיבים המפורטים להלן: היו בהתאם לרי בחטהמ י ארונותסוגי ציפו     -

 ת.כת מתידיו פורמינג. פוסט יקה /רמי פו צוני: ציפוי חי •

 פורמייקה.  מין אוים: מלמדפ י וגמר פנימ  ציפוי •

 ם שיבחר המוכר כמפורט להלן:קיים וגוונים שיציג המוכר ו/או הספלבחירת הקונה מתוך סוג ו יהיויפוי וגווני סוגי הצ   -

  ןבגוומהם לבן ואחד בצבע  מהם  , אחדלבחירהגוונים שונים  5י הקונה לפחות כר להציג בפנמוה ל: עצוניי חיציפו •

 ניטרלי. 

  בן.גוון ל: בימיי פנציפו •

על המוכר ,  . החליט הדייר שלא להתקינםהקונה להחלטתארון תחתון הינם נור וכו' מובנים בתכנון והתקנה של מדיח, ת -

 אללים )המובנמליים קומות שיועדו להתקנת הכלים החשת ומדפים, במתודל בות, לרמותובשל לספק את ארון המטבח

 רשות. הנד כנותת ההחללים( לרבו

 ;ה בהמשךראה הער :מידות ( 1)  

   

בעובי לא פחות  דהבולבחירת הקונה משטח עתחתון יותקן לכל אורך הארון ה יאור:תרון מטבח תחתון: משטח עבודה מעל א

  ין(,הענילפי  1,2חלקים ) 4440 "י ות תיש דרל קיסר או שווה ערך(, העונה )כדוגמת אבן  יתמר ילפוו בעית אמאבן ט ס"מ 2-מ

  המשטחיקף שטוחה של כיור. בה שטח יותאם להתקנהמ החזית הארונות בכל היקפם. ס לביחס"מ   2לטה של ם בהבעם שוליי

עם עיבוד בחזית  בהנט מוגללא ק נהתקהיף י להעדשאה רעיבודו יקבע ע"י המוכר )הקונ פןיותקן קנט עליון מוגבה שאו

 . צוע זה(ן אי ביי בגילא יינתן זיכו . טחבכל היקף המש םאף מיכולל  ,נדרשהמשטח ככל ה

גוונים   3 י הקונהפנציג בי המוכרים שיבחר/ו על ידו. ק/ו ע"י המוכר ו/או הספ דוגמאות שיוצג ון מגו לבחירת הקונה מתוך  גוון:

  .בודד אחד(לוח  ה ולאדבקבהיהיו  אבן קיסראבן טבעית או לוחות ה )היר ניטרלי. ב יההי ו אלוונים אחד מג, ולפחות

  

 אין.עליון: מטבח ארון  3.3.2 

 וןמ"א ארון מטבח תחת 1להמיר עד אי וכר יהיה רשהספציפי המ תכנון המטבחל תאמהחדרים ומעלה, בה 4.5בדירות : הערה

 "א. מ 2יה ך המטבח העליון יהמ"א ואור 6א בח התחתון יה מטה ןארוורך ר, אכלוממ"א ארון מטבח עליון.  2 -ב

 לן:עליון כמפורט להן הן הארו יתוכנ ןחתו ת א ארון מטבחמ" 1ד המיר עהמוכר ל החליט

 ללא פינות.המשכי יה רציף והארון יה   •
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ובתנאי   ס"מ 60 היהיון י על ס"מ לפחות. ניתן שגובה ארון 30ו מק ס"מ לפחות ועו 75ה ון העליון יהיגובהו של האר  •

 לפה(. נון קה )מגפי מעלתיחת הארונות העליונים תהיה כלשפ

 .כולכל אורדף אחד חות מיכלול לפ ליוןבח עארון מט  •

 המטבח התחתון. לדרישות המפרט לגבי ארון ליון יהיה בהתאםמבנה וציפוי ארון המטבח הע  •

     .ג'ראה נספח  :פוי חי ה  ה,הסוללר, הכיו  , משטח העבודה,המטבח ארונותד מחיר לזיכוי בע  

 

 (,סנדוויץ'לבוד ) עץ עשוי מון תחת  ארון , יותקןם(ותישירהעט בחדר מה )לבדיר רחצה יחדראחד מבכל  ציין(:אחרים )ארונות  3.3.3 

   MDF 5במים ברמה  ת עמידה או סיביP 310 תקן לפיEN כולל  ת הס"מ לפחו 80נח באורך מינימלי של מו. הארון יהיה תלוי או

 . בכיורולב ץ משש / ניאו קוורישס / מחר יינטגרל ים בלתי מחלידים, משטח עבודה אתות, מדפים, ציר לד   

     אין. :הרחצהכוי בעד ארון לזי  מחיר                   

 

    :הערות

  : ר אורךמט 6עלה: ומ .54 , בדירתרךמטר או  5חדרים:  4-ו  3 תו בדיר התחתון  מטבחה ארון  האורך המזערי של ( 1) 

  למדיח, תנור, דיםהמיוע חללים .רון ורך האעמיים באמחושבת פ קיר המטבח. פינהאורך ימדד למידת אורך הארון התחתון ת 

    באורך הארונות.  ו יכלל  המשולבים בתוך הארונות)למעט מקרר(  בכיריים וכיו"

  מיםקיי  בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטלקחת בח קונהה לעצמי, ע ועבור ארונות המטבח וביצזיכוי ע לש במקרה ( 2)

 ורך תחזוקה.לצ ים אלו לפתח/ השגי פים. יש לאפשר ה לקולטן/ים משותתח/י גישפ

 .הקונה להחלטת נתונה תחתון  רון אב מובנים 'וכו  תנורח, מדי לש ך התקנהלצור הארון  תכנון  ( 3)

 דו שיוע תבמקומו  דלתות ומדפים, לרבות, שלמותו ב המטבח ארון  את לספק רכו מה על ,להתקינם שלא הקונה החליט -

 .תרשו הנד הכנותרבות הל ו ( חללים ללא (ניםהמוב הכלים החשמליים נתתקלה

 . החברה את הרוכשבו תנחה מועד הלוח זמנים שהחברה תקבע וב ל בחירתו על פי באחריות הקונה לדווח ע

 

 מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

 לתליית כביסה.  מתקן חיצוני ןק תות י רושיה ממרפסת

               חבלי כביסה 5מ, ס" 160י של ימלמינ רךאוב  םיללגוג (מגולוונות )מתכת  בעל זרועות: )קטנה( סהבי ליית כמיתקן לת      3.4.1

ס"מ   120-תקן מתרומם שאורכו לא יפחת ממן בתנאי שיותקס"מ ו 160-היה קטן מניתן שאורך המתקן י לסטיק.פמ

 ס"מ.  800-בלי הכביסה לא יפחת מבר של חטהמצ ךרו אוה

ה.  יר המבננת על קוקן ממתכת מגולועו מתממשש ,שמשמרפסת /צרחבתקן שווה ערך אפשר שיותקן מ :גג/גן ות הלדיר      3.4.2

  ס"מ.  160ורך מינימלי של אב החבלי כביס 5המתקן יכלול לפחות יהיה יציב ומקובע לקיר. קן  המת 

 3לה( עם עמוד הכולל לפחות )קרוססתובב י החלטתו, להמיר מתקן זה במתקן מ "עפיה רשאי, יה   רייד ת הגן הירבד -

 ח בטון ו/או למשטח מרוצף.משטיב ומקובע לתקן יהיה יצ תכת מגולוונת. המממ  יום אולומינ אמ ותזרועות מתקפל

 . UVתיים, עמידים לקרינת ויכ בכל המתקנים החבלים יהיו א 3.4.3

חתית תב ס"מ. 60-ביסה לא יפחת מיית כשה לתל. עומק הני5100עמיד העומד בת"י מס' יהיה מחומר  :הסי תור כבסמ 3.4.4

 טחהמש הבניין. מפלס עליון של לסוף מי הגשם שינוקז למערכת איפרדה מבטון ש ח המשטקן יות הסיכב כל מסתור

 מפלס רצפת הדירה.   ניס"מ לפחות מפ 30-יהיה נמוך ב

 .ליית כביסה"ר לתמ  1.7 י הכביסה ובתנאי שיישמר שטח פנוי שלכניות במסתור ט תומערכ לבלשניתן  3.4.5
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  ת בהמשך.ות נוספו גם הער. ראה )מידות בס"מ(  ם בדירהסי י ות ותרחלונ ,תלתו רשימת ד – 3ס' טבלה מ 3.5

המעב  ותדמי  ,מקרה לבכ. הפתיחה ובכיוון  הפתיחה בסוג, יםהפתח במידות, הפתחים במיקום יםשינוי  יתכנו : הערה  

 .משךהב נוספות הערות גם ראה. והבניה התכנון  בתקנות רשנדמה יפחת לא החלונות  ושטח בדלתות החופשיים

 

 

 תריסים חלונות   תדלתו ---

 חדר 
ומידת   ותכמ

  הפתח
 חב( רו /ה )גוב 

חומר )עץ 
  אלומיניום/

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כ(/ נגרר/  ע"כ

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 ( בחרוגובה/ )

עץ חומר )
מיניום/  אלו

 מתכת/ אחר( 

חה  סוג פתי
  "כ/ עכ/)ציר
 חר( כיס/א נגרר/ 

כמות ומידת  
  תחהפ

 ב( )גובה/ רוח

  /מר )עץ וח
יום/  מינאלו

 מתכת/ אחר( 
 שלבים חומר 

  ציר/ה)יחפת סוג
כ/נגרר/  כ.ע.

 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 

1 

 ה ציר רגיל פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 100/210 -כ

 חדר דיור 

1 

 .כ כ.ע   נגרר אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 שמליגלילה ח
 ניי ידכולל גיבו 

 265/205 -כ --- 265/205 -כ

 מטבח 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

1 

.כ  כ.ע   נגרר וגג ' מז אלומ  

--- 

--- --- ---  

210/100 -כ  --- כ- 95/95 

 --- 

--- ---  

1 

.כ  כ.ע   נגרר וגג ' מז אלומ  

1 

ומ' לא  גלילה ידני אלומ'  

95/95 -כ כ- 95/95 ---   

ה  ינשר דח
 םהורי

1 

 ר רגילה י צ עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ' מזוגג ומאל

1 

 דניילה י לג ' ומאל אלומ' 

 95/135 -כ 135/95 -כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 (השינ

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 וגג ' מז מאלו 

ילה או  רג ציר
 כ.ע.כ 

ת  לפי הנחיו 
 הג"א 

1 

 .  יס נגרר לכ אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  רת/יםם, הנגריסי רס , פלדה נגד גז, הדף ואו שתיים אחת ף  כנ

          . ג"אנחיות הלפי ה ס. לכי 
--- --- 

 חדר שינה 

1 

 ילה רג ציר עץ

1 

 .כ כ.ע   נגרר אלומ' מזוגג 

1 

 ידני גלילה  אלומ'  אלומ' 

 115/95 -כ 115/95 -כ 80/210-כ

צה  חח. ר
 כללי

1 
 + עץ 
 ר  או -צו צוהר/

 ילה רג ציר

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

ח. רחצה  
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 ג וג מז  מ' אלו 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/95 -כ 70/210-כ

  מרפסת
 שרות 

1  
 עץ 
 

 לה רגי ציר 

1 

 ציר חד כנפי ג זוג מ ' ומאל

1 

 ה ידניילגל אלומ'  אלומ' 

 95/115 -כ 115/95 -כ 80/210-כ

 י  דירת   ן ס ח מ 
 (ככל שהוצמד)

 פח /עץ 1
לטת  הח לפי
 חברהה

 רגילה ר צי 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/200 -כ
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 3 היר, ד3Sין ני ב, 3,4, דירות 1S ,2S בבניין 

 

 יסיםרת חלונות   דלתות ---

 חדר 
ידת  מו ותכמ

  הפתח
 חב( רו)גובה/  

עץ חומר )
  מיניום/אלו

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  חהפת

 גובה/ רוחב( )

עץ חומר )
  /ניוםאלומי

 חר( ת/ אתכמ

חה  סוג פתי
  "כ/ עכ/ר)צי
 חר( כיס/א נגרר/ 

כמות ומידת  
  הפתח

 ( רוחב בה/ גו)

  /עץ )מר וח
אלומיניום/  

 אחר(   /תתכמ
 ם ישלבחומר 

ציר/  ה)יחפת סוג
כ/נגרר/  ע.כ.

 ר( ס/חשמלי/אחכי

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/205 -כ

 ור די חדר

1 

 .כ ע כ.  נגרר ג מזוג  ומ' לא

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 יידנ יבוי ל גלו כ
 205/265 -כ --- 265/205 -כ

בח טמ  

--- 

--- ---  

1 

.כ  כ.ע   ררנג וגג ' מז ומאל  

--- 

--- --- --- 

 --- כ- 95/95 ---

--- 

--- ---  

1 

.כ  כ.ע   ררנג וגג ' מז ומאל  

1 

ומ' לא ' ומאל   גלילה ידני 

95/95 -כ כ- 95/95 ---  

חדר שינה  
 הורים

1 

 ה ילגר  רי צ עץ

1 

 כ.ע.כ   ררנג ג ג ו מז ' ומלא

1 

 דניילה י לג ' ומאל אלומ' 

 95/135 -כ 135/95 -כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 (הנשי

1 
פי  פלדה ל 

 א  הג"
.  ציר )רגילה(

 חוץ פתיחה 

1 

 אלומ' מזוגג 

  ילה או רג ציר
 כ.ע.כ 

ת  לפי הנחיו 
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  ' ומאל

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  רת/יםם, הנגר, פלדה נגד גז, הדף ורסיסי או שתיים אחת ף  כנ

          ג"א. ת הנחיו י הלפ ס. לכי 
--- --- 

 חדר שינה 

1 

 ילה רג ציר עץ

1 

 .כ כ.ע   נגרר אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  ' ומאל

 115/95 -כ 115/95 -כ 80/210-כ

 חדר שינה 

1 

 ילה רג ציר עץ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

1 

 .כ .ע כ  נגרר אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 ימל חשגלילה  ' אלומ אלומ' 

 205/205 -כ --- 205/205 -כ

ה  חצר ח.
 כללי

1 
 +  עץ
 ר  או -צו צוהר/

 ילה רג ציר

--- 

 --- ניור מכוראו

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

  ח. רחצה
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 ג וג מז מ' אלו 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/95 -כ 70/210-כ

ח. רחצה  
 בח. שינה 

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 ג וג מז מ' ו לא
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/95 -כ 70/210-כ
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 יסיםרת חלונות   דלתות ---

 חדר 
ידת  מו ותכמ

  הפתח
 חב( רו)גובה/  

עץ חומר )
  מיניום/אלו

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  חהפת

 גובה/ רוחב( )

עץ חומר )
  /ניוםאלומי

 חר( ת/ אתכמ

חה  סוג פתי
  "כ/ עכ/ר)צי
 חר( כיס/א נגרר/ 

כמות ומידת  
  הפתח

 ( רוחב בה/ גו)

  /עץ )מר וח
אלומיניום/  

 אחר(   /תתכמ
 ם ישלבחומר 

ציר/  ה)יחפת סוג
כ/נגרר/  ע.כ.

 ר( ס/חשמלי/אחכי

ת  מרפס
 ות שר

1  
 עץ 
 

 לה ציר רגי 

1 

 ציר חד כנפי אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 95/115 -כ 115/95 -כ 80/210-כ

 דירתי  סן  ח מ 
 (וצמדשה  ככל)

 פח /ץע  1
ת  לט הח לפי

 החברה
 רגילה ר צי 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/200 -כ

 

 5ה רדי , 3S בניין 

 

 יסיםרת חלונות   ותדלת ---

 חדר 
ומידת   ותכמ

  הפתח
 חב( )גובה/ רו 

חומר )עץ 
  אלומיניום/

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
  / "כ(/ נגררכע

 אחר(

דת  כמות ומי
  תחהפ

 וחב( גובה/ ר)

 חומר )עץ 
  /אלומיניום

 חר( ת/ אתכמ

חה  פתיסוג 
  "כ/ עכ/)ציר
 חר( כיס/א נגרר/ 

כמות ומידת  
  חפתה

 רוחב(  / )גובה

  /חומר )עץ 
יניום/  ומאל

 אחר(   /תתכמ
 שלבים ר חומ

ציר/  ה)יחפת סוג
כ/נגרר/  כ.ע.

 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/205 -כ

 חדר דיור 

1 

 .כ כ.ע   ררגנ ג מזוג  ומ' לא

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 לישמגלילה ח

 דניוי יב י גכולל 
 205/265 -כ --- 265/205 -כ

 מטבח 

1 

ג ג ו ' מז אלומ ה ר רגילי צ   

1 

.כ  כ.ע   נגרר וגג ' מז אלומ  

--- 

--- --- --- 

205/95 -כ --- כ- 100/100   

--- 

--- ---  

1 

.כ  כ.ע   נגרר וגג ' מז אלומ  

1 

ומ' לא מ' אלו    גלילה ידני 

001/100 -כ כ- 100/100 ---  

  נה יש רדח
 יםורה

1 

 ה רגיל רי צ עץ

1 

 כ.ע.כ   ררנג ג וג אלומ' מז 

1 

 דניילה י לג ' ומאל אלומ' 

 95/135 -כ 135/95 -כ 80/210-כ

 ממ"ד  
ש  שמ)מ

 כחדר  
 (הנשי

1 
  לפי פלדה
 א  "הג

לה(.  ציר )רגי 
 חוץ חה פתי 

1 

 אלומ' מזוגג 

  או  ילה רג ציר
 כ.ע.כ 

ת  לפי הנחיו 
 הג"א 

1 

 .  לכיס ר  נגר אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  רת/יםם, הנגר, פלדה נגד גז, הדף ורסיסי או שתיים אחת ף  כנ

          א. ג" ת היו נח לפי ה  ס. לכי 
--- --- 

 חדר שינה 

1 

 ילה רג ציר עץ

1 

 .כ כ.ע   נגרר אלומ' מזוגג 

1 

 יידנ לה גלי  אלומ'  אלומ' 

 115/95 -כ 115/95 -כ 80/210-כ

 נה חדר שי

1 

 ילה רג ציר עץ

1 

 .כ כ.ע   נגרר אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/95 -כ 115/95 -כ 80/210-כ

ה  חצר ח.
 יכלל

1 
 + עץ 
 ר  או -ו צ צוהר/

 --- --- --- --- --- מכני אוורור  --- ילה רג ציר
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 יסיםרת חלונות   ותדלת ---

 חדר 
ומידת   ותכמ

  הפתח
 חב( )גובה/ רו 

חומר )עץ 
  אלומיניום/

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
  / "כ(/ נגררכע

 אחר(

דת  כמות ומי
  תחהפ

 וחב( גובה/ ר)

 חומר )עץ 
  /אלומיניום

 חר( ת/ אתכמ

חה  פתיסוג 
  "כ/ עכ/)ציר
 חר( כיס/א נגרר/ 

כמות ומידת  
  חפתה

 רוחב(  / )גובה

  /חומר )עץ 
יניום/  ומאל

 אחר(   /תתכמ
 שלבים ר חומ

ציר/  ה)יחפת סוג
כ/נגרר/  כ.ע.

 כיס/חשמלי/אחר( 

 --- --- 80/210-כ

  ח. רחצה
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 ג וג מז מ' אלו 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/95 -כ 70/210-כ

תי  רושי
 יםאורח

1  
 עץ 
 

 לה ציר רגי 

--- 

 --- מכניאוורור 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 לה ציר רגי 

1 

 ציר חד כנפי ג מזוג  מ' אלו 

1 

 נייד  גלילה  אלומ'  מ' אלו 

 95/115 -כ 115/95 -כ 80/210-כ

 דירתי  סן  ח מ 
 (ככל שהוצמד)

 פח /עץ 1
לטת  הח לפי

 החברה
 רגילה ר צי 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/200 -כ

 
 8,9, דירות 1S ,2S ,3S בבניין 

 יסיםרת חלונות   דלתות ---

 ר חד
  ידתומ ותכמ

  חהפת
 חב( ה/ רו)גוב 

 )עץ חומר 
  לומיניום/א

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 גובה/ רוחב( )

חומר )עץ 
  /אלומיניום

 ( חרת/ אתכמ

חה  סוג פתי
  "כ/ עכ/)ציר
 חר( א ס/ י כ נגרר/ 

כמות ומידת  
  הפתח

 ה/ רוחב( וב)ג

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 אחר(   /תתכמ
 שלבים מר חו

  ציר/ה)חיפת סוג
כ/נגרר/  .כ.ע

 אחר( כיס/חשמלי/

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/205 -כ

 ר חדר דיו

1 

 .כ כ.ע   נגרר ג מזוג  ומ' לא

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 גיבוי ידני לל כו 
 205/265 -כ --- 265/205 -כ

ח מטב  

--- 

---  ---  

1 

.כ  כ.ע   נגרר וגג ' מז אלומ  

1 

ומ' לא  גלילה ידני אלומ'  

105/115 -כ כ- 115/105 ---  

חדר שינה  
 הורים

1 

 ה ר רגילי צ עץ

1 

 כ.ע.כ   ררנג ג וג מז מ' אלו 

1 

 דניי ילה לג ' ומלא אלומ' 

 95/135 -כ 135/95 -כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 (הנשי

1 
דה לפי  פל

 א  "גה
(.  ר )רגילהצי 
 יחה חוץ תפ

1 

 אלומ' מזוגג 

ילה או  רג רי צ
 כ.ע.כ 

ת  לפי הנחיו 
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  רת/יםם, הנגר, פלדה נגד גז, הדף ורסיסי או שתיים אחת ף  כנ

            א. ג" נחיות הי הלפ ס. לכי 
--- --- 

 ינה חדר ש

1 

 ילה רג רצי  עץ

1 

 .כ כ.ע   נגרר אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/95 -כ 115/95 -כ 80/210-כ



 יה מותנה בהיתר בנ
נו   יתר בלת ה מפרט נערך לפני ק  י וכפוף לשי  רק ע"י רשויות התכנון ם  י

 

                        ___________                                           ________ ____ 
 מוכר חתימת ה                                                              חתימת הקונה           

 

 ג'  , ב'נספחים א',  

 35  תוך מ 19 'עמ 06.01.2022תאריך:/  12משהב"ש מהדורה  –למשתכן כר מפרט מ /  לית י נעם ע שיטה, יקגבעת ה  /  ץ השקד נדל"ן בע"מע  /  הלאיכות הבני  מסד

 

 יסיםרת חלונות   דלתות ---

 ר חד
  ידתומ ותכמ

  חהפת
 חב( ה/ רו)גוב 

 )עץ חומר 
  לומיניום/א

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 גובה/ רוחב( )

חומר )עץ 
  /אלומיניום

 ( חרת/ אתכמ

חה  סוג פתי
  "כ/ עכ/)ציר
 חר( א ס/ י כ נגרר/ 

כמות ומידת  
  הפתח

 ה/ רוחב( וב)ג

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 אחר(   /תתכמ
 שלבים מר חו

  ציר/ה)חיפת סוג
כ/נגרר/  .כ.ע

 אחר( כיס/חשמלי/

ה  חצר ח.
 כללי

1 
 + עץ 
 ר  או -צו צוהר/

 ילה רג ציר

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

. רחצה  ח
 םהורי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ה רגיל ציר

1 

 ג וג מז  מ' אלו 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/95 -כ 70/210-כ

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 לה ציר רגי 

1 

 ציר חד כנפי מזוגג אלומ' 

1 

 יגלילה ידנ מ' אלו  אלומ' 

 95/115 -כ 115/95 -כ 80/210-כ

 דירתי  סן  ח מ 
 (דוצמככל שה)

 פח /עץ 1
לטת  הח לפי

 החברה
 רגילה ר צי 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/200 -כ

 

 13,11 ירותד 1S, 2Sבניין , 24,23,19,20,5,16,112תדירו  1S ,2S, 3S בבניין 

 יסיםרת ותחלונ   לתותד ---

 חדר 
ומידת   ותכמ

  הפתח
 חב( )גובה/ רו 

חומר )עץ 
  אלומיניום/
 ר( מתכת/ אח

ר  ציחה )סוג פתי
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

דת  ית ומכמו
  הפתח

 גובה/ רוחב( )

חומר )עץ 
  /אלומיניום

 חר( ת/ אתכמ

חה  סוג פתי
  "כ/ עכ/)ציר
 חר( כיס/א נגרר/ 

מידת  כמות ו
  הפתח

 רוחב( בה/ )גו

  /חומר )עץ 
  אלומיניום/

 אחר(   /תתכמ
 שלבים מר חו

ציר/  ה)יחפת סוג
כ/נגרר/  כ.ע.

 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 

1 

 לה גי ר  ציר ה בטחוןפלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/205 -כ

 חדר דיור 

1 

 .כ כ.ע   נגרר ג מזוג  ומ' לא

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 לילה חשמליג

 בוי ידניל גי כול
 210/270 -כ --- 270/210 -כ

 מטבח 
  1S, 2Sבניין 
 13,11 דירות

--- 

--- --- 

1 

 כ  . כ.ע   ררנג וגג ' מז אלומ

1 

 גלילה ידני אלומ'  מ' ו לא

 95/95 -כ 95/95 -כ ---

--- 

--- --- 

1 

 .כ  כ.ע   נגרר וגג ' מז אלומ

--- 

--- --- 
--- 

--- 
 --- 95/95 -כ ---

 מטבח 
 בניין  

1S ,2S , 3S  
  דירות

12,15,16 , 
19,20,23 , 

24 

--- 

--- --- 

1 

 .כ  כ.ע   נגרר וגג ' מז אלומ

1 

 ידניגלילה  ומ' אל ומ' לא

 59/151 -כ 115/95 -כ ---

שינה  חדר 
 הורים

1 

 ה ר רגילי צ עץ

1 

 כ.ע.כ   ררנג ג וג אלומ' מז 

1 

 דניילה י לג ' ומאל אלומ' 

 95/135 -כ 135/95 -כ 80/210-כ

 "ד  ממ
)משמש  

   כחדר
 (הנשי

1 
דה לפי  פל

 א  הג"
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 

או  ילה רג ציר
 כ.ע.כ 

ת  נחיו ה פיל
 הג"א 

1 

 .  לכיס   נגרר אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ



 יה מותנה בהיתר בנ
נו   יתר בלת ה מפרט נערך לפני ק  י וכפוף לשי  רק ע"י רשויות התכנון ם  י

 

                        ___________                                           ________ ____ 
 מוכר חתימת ה                                                              חתימת הקונה           

 

 ג'  , ב'נספחים א',  

 35  תוך מ 20 'עמ 06.01.2022תאריך:/  12משהב"ש מהדורה  –למשתכן כר מפרט מ /  לית י נעם ע שיטה, יקגבעת ה  /  ץ השקד נדל"ן בע"מע  /  הלאיכות הבני  מסד

 

 יסיםרת ותחלונ   לתותד ---

 חדר 
ומידת   ותכמ

  הפתח
 חב( )גובה/ רו 

חומר )עץ 
  אלומיניום/
 ר( מתכת/ אח

ר  ציחה )סוג פתי
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

דת  ית ומכמו
  הפתח

 גובה/ רוחב( )

חומר )עץ 
  /אלומיניום

 חר( ת/ אתכמ

חה  סוג פתי
  "כ/ עכ/)ציר
 חר( כיס/א נגרר/ 

מידת  כמות ו
  הפתח

 רוחב( בה/ )גו

  /חומר )עץ 
  אלומיניום/

 אחר(   /תתכמ
 שלבים מר חו

ציר/  ה)יחפת סוג
כ/נגרר/  כ.ע.

 כיס/חשמלי/אחר( 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  רת/יםם, הנגרסי ף ורסי לדה נגד גז, הד , פאו שתיים אחת ף  כנ

          ג"א. נחיות הלפי ה ס. לכי 
--- --- 

 חדר שינה 

1 

 ילה רג ציר עץ

1 

 .כ כ.ע   נגרר ג וג לומ' מז א

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/95 -כ 115/95 -כ 80/210-כ

ה  חצר ח.
 כללי

1 
 + עץ 
 ר  או -צו צוהר/

 ילה רג ציר

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

. רחצה  ח
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 ג וג מז מ' אלו 
 ינטו 

 קיפ( )

--- 

--- --- --- 

 --- 55/95 -כ 70/210-כ

רפסת  מ
 שרות 

1  
 עץ 
 

 לה ציר רגי 

1 

 ציר חד כנפי אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 95/115 -כ 115/95 -כ 80/210-כ

   דירתי סן  ח מ 
 (דצמככל שהו)

 פח /עץ 1
לטת  הח לפי

 החברה
 רגילה ר צי 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/200 -כ

 14,17 ותירד, 1S ,2S ,3S בבניין 

 יסיםרת חלונות   דלתות ---

 חדר 
ומידת   ותכמ

  הפתח
 חב( )גובה/ רו 

חומר )עץ 
  אלומיניום/

 אחר(   /מתכת

חה )ציר  סוג פתי
  כע"כ(/ נגרר/ 

 אחר(

ידת  ומ כמות
  הפתח

 גובה/ רוחב( )

חומר )עץ 
  /אלומיניום

 חר( ת/ אתכמ

  חהיסוג פת
  "כ/ עכ/)ציר

 ( חר כיס/א ר/ נגר 

כמות ומידת  
  הפתח

 ( חברו )גובה/ 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 אחר(   /תתכמ
 שלבים חומר 

ציר/  ה)יחפת סוג
כ/נגרר/  כ.ע.

 כיס/חשמלי/אחר( 

 ה כניס

1 

 ציר רגילה  ה בטחוןפלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/205 -כ

 חדר דיור 

1 

 .כ .ע כ  רנגר ג מזוג  ומ' לא

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  מ' אלו 
 גלילה חשמלי

 ידניי בו י כולל ג
 205/265 -כ --- 265/205 -כ

 מטבח 

--- 

--- ---  

1 

.כ  כ.ע   נגרר וגג ' מז אלומ  

1 

ומ' לא נילילה יד ג אלומ'    

95/95 -כ כ- 95/95 ---  

--- 

--- ---  

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

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

--- --- ---  

דר שינה  ח
 הורים

1 

 ה ר רגילי צ עץ

1 

 כ.ע.כ   ררנג ג וג מז ' מאלו 

1 

 דניילה י לג ' ומאל אלומ' 

 95/135 -כ 135/95 -כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 (הנשי

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ילה(.  ציר )רג 

 חוץ פתיחה 

1 

 אלומ' מזוגג 

ילה או  רג ציר
 כ.ע.כ 

ת  לפי הנחיו 
 הג"א 

1 

 .  ר לכיס נגר ומ' אל לומ' א

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ



 יה מותנה בהיתר בנ
נו   יתר בלת ה מפרט נערך לפני ק  י וכפוף לשי  רק ע"י רשויות התכנון ם  י

 

                        ___________                                           ________ ____ 
 מוכר חתימת ה                                                              חתימת הקונה           

 

 ג'  , ב'נספחים א',  

 35  תוך מ 21 'עמ 06.01.2022תאריך:/  12משהב"ש מהדורה  –למשתכן כר מפרט מ /  לית י נעם ע שיטה, יקגבעת ה  /  ץ השקד נדל"ן בע"מע  /  הלאיכות הבני  מסד

 

 יסיםרת חלונות   דלתות ---

 חדר 
ומידת   ותכמ

  הפתח
 חב( )גובה/ רו 

חומר )עץ 
  אלומיניום/

 אחר(   /מתכת

חה )ציר  סוג פתי
  כע"כ(/ נגרר/ 

 אחר(

ידת  ומ כמות
  הפתח

 גובה/ רוחב( )

חומר )עץ 
  /אלומיניום

 חר( ת/ אתכמ

  חהיסוג פת
  "כ/ עכ/)ציר

 ( חר כיס/א ר/ נגר 

כמות ומידת  
  הפתח

 ( חברו )גובה/ 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 אחר(   /תתכמ
 שלבים חומר 

ציר/  ה)יחפת סוג
כ/נגרר/  כ.ע.

 כיס/חשמלי/אחר( 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  רת/יםם, הנגר, פלדה נגד גז, הדף ורסיסי שתיים ו  א אחת ף  כנ

          ג"א. נחיות הלפי ה ס. לכי 
--- --- 

 חדר שינה 

1 

 ילה רג ציר עץ

1 

 .כ כ.ע   נגרר מזוגג אלומ' 

1 

 לה ידניגלי  ומ' אל לומ' א

 115/95 -כ 115/95 -כ 80/210-כ

 חדר שינה 

1 

 ילה רג ציר עץ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

1 

 .כ כ.ע   נגרר אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 מליחשגלילה  ומ' אל אלומ' 

 205/205 -כ --- 205/205 -כ

ה  חצר ח.
 כללי

1 
 + עץ 

 ר  או -צו ר/צוה
 ילה גר  ציר

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

  ח. רחצה
 וריםה

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 ג וג מז מ' אלו 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/95 -כ 70/210-כ

ח. רחצה  
 ינה בח. ש

1 
 + עץ 

 אור  -ר/צו צוה
 ציר רגילה 

1 

 ג וג ז מ' מאלו 
 וינט 

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/100 -כ 70/210-כ

פסת  מר
 שרות 

1  
 עץ 
 

 לה גי ציר ר 

1 

 ציר חד כנפי אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 95/115 -כ 115/95 -כ 80/210-כ

   דירתי סן  ח מ 
 (ככל שהוצמד)

 פח /עץ 1
לטת  הח לפי

 ההחבר
 רגילה ר צי 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/200 -כ

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

ניגרר רגילה+ משתפלת, פתיחה =  )דרייקיפ(טוי נ בס פלת )נטוי(,= פתיחה משתפ י קה, פתיח = סוגלהרגי  ציר= אלומיניום,  אלומ'  :רי מיליםיאו ב

 ה,מעל גלל כלפי= תריס נגלילה  ,הקבועכנף ל ע אנכית ועהבתנ אחת כנף  =ה וטינגילי יר,כיס( בקגומחה )או לתוך ל כנף ו/ת ערגר= כנף נ.כ .עכ

   .ו/או חשמלי )ידני( מצעות רצועהבא

 הדלתות/"כ הלסתאים ירה תבדהכללית ובלבד שהכמות  הבטבלשל אחד מחדרים  ריאותבלהופיע דרים יכולות ם לשני ח, משותפיתונו ת/חלדלתו  .א

 בטבלה.  חלונות המצוינות

לים  יטחון( בעלת מערכת בריחים חבויים הננע)ב יתה לכניסה ראשדלת מגן מפלדלהלן: למפורט ם בהתא יהתה  -ירת המגורים לד כניסההת דל . ב

  עינית הצצה מי נוסף,פני וןסגר בטח ן:הלמפורט לוכ 5044אלי מס' ישר אמת לתקן  יל התונון גלג ם על ידי מנומופעלי כיוונים עהות בארבלפח

משקוף בניה מפלדה  .ומספר דירה דלתר תחתון, מעצו מברשת סף  , נעה ו"רוזטות"ת י ידת צירים, מגן צילינדר,  רכומע, (פיתקוטלסת/ורמי)פנ

 ר וגוון לפי בחירת המוכר. הכניסה תהיה בגמדלת בצביעה בתנור. ף יהיו ות. כנף הדלת והמשקומ"מ לפח 1.25י של נת בעובמגולוו 

 . 5044בת"י רט פוהכול כמ 2בה עלת דרגת עמידות בתנאי סביה באמצעי נעילה כנגד פריצ עלתב , תהיהה(יריימת בד)באם ק ה לגינה:דלת יציא

על  23מס'  תאם לתקן ישראלית בהנה דלתות לבודו ים תהיידלתות הכניסה לחדר  :ורט להלן מפבהתאם לם יהיו דלתות הפנים בדירת המגורי  .ג

כנף  פחות. ס"מ ל 7בתחתית הדלת בגובה ים תקנת קנט מחומר עמיד למו הללים ויכלמת ה עמידות תהיינה. הדלתוציר רגילחלקיו ובפתיחת 
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קוסטיקה, קיים, ק, אחוז –ט תפקודי בכל היבמילוי אחר שווה ערך רד ו/או בו וי פלקסעם מיל י לוחות מודבקים על מסגרתיה עשויה משת תה לתהד

 –לת לרבות לוחות והדבקים הד צדדים לפחות. כנף 3-ה בצופמ )קנט( – לתכנף הד ף. היקף ת והמשקו לסוג הדלאחר. צירים יותקנו בהתאמה 

דים. הצד דיות מתכת משנינעול וילעמידות במים, עם מ ש המתאיםועצוני מתיפוי חיבצבע או בפורמייקה או בצ  יהיה הדלתות:מר ג עמידים למים.

וף לאחר התקנתו  משק לת ויכלול פסי אטימה. הלד אםוון תו בגאו בגמר וולימרי , בעל הלבשות פ23יהיה בהתאם לתקן ישראלי  :משקוף הדלת

: יהיה  הפנים ן דלתותגוו אור בכנף הדלת. -" וצוהר/צופנוי-מוי "תפוסהשירותים, מנעול סיבובי דיה, המקלחת ומבט האלמים. בחדרי יהיה עמיד 

חירה  לב אפשרויות שונות 3הקונה ני בפלהציג ר . על המוכר המוכרו/או הספקים שיבחתוך דוגמאות שיציגו המוכר לבחירת הקונה מ התאםב

 .יא בגוון לבןלפחות, אשר אחת מהן ה 

לוחות המורכבים משני  ,תקןלפי דרישות ה יבטיחות/רגיל( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  ום עםאלומיני : חלונות מסוג "ד()למעט ממנות חלו  .ד

בעלי תו תקן החלונות ורכיביהם יהיו . (מ"מ 6עם מרווח אויר של , םדדיהצמשני  ותלפחמ"מ  4 בעובי )זיגוג  יר ביניהםזכוכית עם מרווח אוו

ידי מתקין  ונות יותקנו על החל פתיחה ונעילה. מנגנונילים, ידיות מובנות, צירים, גלג ,EPDMמי גומי ובכללם: סרגלי זיגוג, אט רים מקוריים,ביזוא

 יוםינון מסוג אלומיהיה חל :בממ"ד. חלון כנף  על מיניום מזוגג ונגרר כנף אלוג ה, מסוינבעל ויטר  יהיהר: חלון חדר הדיו  ן.מורשה מטעם היצר 

   .העדכניות פקוד העורף  ותבהתאם להורא, נגרר ף פלדהמזוגג עם כנ

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה ף נוס  נתיב יותקן זזההה ונותבכל חל. אין :רשתות .ה

 ריסים. בתיאור הדירה( יהיו בעלי תים לפי הקיהכל חצה ומטבח )ר רחדותים, יר יה, חדר שרי אמבטי הדירה, למעט חדפתח :תריסים .ו

 חמוגברת. עובי הפ ימה בין השלבים לאטם גומי וריתן מוקצף כולל אטח אלומיניום במילוי פוליא יהיו שלבי התריס עשויים פילה או הזזה גל סיבתרי 

 ידני. גנון חשמלי ומנגנון פתיחה מנ  ה עם שלבי תריס כנ"ל עםלילג ז תריסרגר יורכב אחדר דיו. בוהוראות היצרןיהיה בהתאם למידות הפתח 

שירות גם   רפסתבחים הפונים למבות במטשיר לאוויר החוץ, לרים ובמטבחים ללא אוורור ידרי שירות, בחדרים סניטרי בח - יר החוץ אוול אוורור . ז

 ת רפפת כיסוי.רבול ר החוץקי מכני עד למאוורר צינור מצויד ב צעיבוורה בתריס ו/או בחלון, אם סג

המשולבים בזיגוג יתכן פתחים  האלומיניום. יועץ ו/או תכנון האדריכל , גוון, עפ"יפילרופה דגם .ניוםעשויים אלומי נות והתריסיםחלו מסגרות ה .ח

 . קירות מסך  ו/אומחסום, כמעקה/ ע המשמשקבו

 .  "(ה )"חלבמומע ופה אושק ,טיחותיתבכוכית ז תותקן חלונות(, )באם יש ושירותיםרחצה  י רבחד . ט 

וי  ודרישות כיב   הבטיחות הנחיות יועץ  קבועות, לפי  או רפפות  / ו   או סבכה בדלת / ורור מכני ו או   או ו/ שה באמצעות חלון  ( יע ככל שנרכש מחסן )   סן אוורור המח  . י 

 בטחון/אש.יתכן ויותקנו דלתות כבאות, ה ת רשות נחיולפי ה דלת מחסן  ,  אש 

  בטחון/אש. תותדלקרקע יתכן ויותקנו ומת ירות בק כניסה לד, בכבאותהלפי הנחיות רשות ן: ייה מהבניאדלת כניסה לדירה/ות בקומת היצ . יא

  .ע סורג קבועקבו, אין לם בקומה(ייריהדלשמש את כלל ם אמור )בחרו קומתי ח חילוץהמוכרז כפת בדירה ו/או חלון ממ"דחלון ב -פתח חילוץ  .יב

 תיחה.הפ וןבות סוג הפתיחה וכי, לרון/תריססוג החל תח,ות הפד תכנו שינויים במיי "וץתח חילפ"בפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כ בנוסף,

 2 -כ היםריצוף הממ"ד גבולת והדסף חיצונית.  נגררת,/פתחתנפלדה אטומה, הדלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת  :פיקוד העורףלפי דרישות  .יג

ים סומח פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים, וכןג יגויום + זחלון אלומינ יס לכגררות הנס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, 

הפרעה   רוצ תיפתח האוורור   ידולע"ג הקיר   ף(,וד העורקיפ לפי הנחיות )אויר סינון   מערכת התקנת .בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפרוק

תקינתו והתקנתו  הרי שמתקן הסינון, ה ברהח ע"יופק ודגש שבאם סי (.2010מאי  "א)תקנות הג ן.מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצר

  י פיקוד העורף.ע"שהוסמכו לכך  יםי הגורמ"ענות ואטימות נוספת קת תקי יבדוכש, יחייב ע"י הררוקו יפלכן ושרו ע"י פיקוד העורף, או  קונבד

ל יגבר הביצוע בפועל התואם ועבפ הביצוע ט המכר לביןרבמפ ומכר ו/אה  וין בתוכניותלמניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצ 

 ל פיקוד העורף.ת שנוהנחיות מעודכ

אביזרים   הצורך בהתקנתעקב , "נטו"חים פתן מבטאות מידות אינ ומ, "סמשוערות ב בניה דות ינן מיה, 3מס' בטבלה המידות המפורטות  – מידות .יד

  מסך קירות/נותרישל מלבני דלתות/ חלונות/ויט ,ים למיניהםפי היקופילים פרמשקופים ו וכן תת סמויורויים ו/או מסגכגון: מלבנים סמומשלימים 

   ן והבניה.נובתקנות התכנדרש כם אלו יחלפת ממידות/שטח,חת לא יפ םיפתחים המתקבלבכל מקרה גודל ה .)לפי הענין(

 

 זו. בלהט רות לאחערראה גם ה - הרמתקני תברואה וכלים סניטרים בדי  – 4טבלה מס'  3.6

     

 מיתקן                                    
 מיקום 

 אורחים  ותי שר מטבח 
 הורים  חדר רחצה

 )מקלחת(
 ליה כלרחצחדר 

 ( )אמבטיה
 מרפסת
 שרות

 אחר

   חטבכיור מ
 כפול( /ודד)ב

מידות  
 מ(בס")

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א( 

 --- --- --- --- --- א'  סוג 
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 מיתקן                                    
 מיקום 

 אורחים  ותי שר מטבח 
 הורים  חדר רחצה

 )מקלחת(
 ליה כלרחצחדר 

 ( )אמבטיה
 מרפסת
 שרות

 אחר

 --- --- --- --- --- 'ח גספראה נ   ₪ זיכוי 

 יור רחצה כ

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- ון שולב בארמ ן רומשולב בא --- ---

 --- --- 3.3.3סעיף ראה  3.3.3עיף ראה ס --- --- סוג 

 --- --- אין אין --- --- ₪   וי זיכ

 דיים י כיור לנטילת
 '( ג'( )א)

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ( אראה הערה ) ---

 --- --- --- --- א'  --- וג ס

 --- --- --- --- אין --- יכוי ₪  ז

 רגזוא אסלה
 )ב'( שטיפה

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- (בערה )ראה ה (בראה הערה ) ב(ראה הערה ) ---

 --- --- א'  א'  ' א --- ג ו ס

 --- --- אין  אין  יןא --- זיכוי ₪  

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

מידות  
 ס"מ(ב)

--- --- 
 קלחתמ

 (בה )הערה רא
 ה אמבטי

 (בערה )ראה ה
--- --- 

 --- --- סוג 
 ריצוף משופע 

 חת(קל)מ
אמבטיה  א' )

 ( אקרילית או פח
--- --- 

 --- --- יןא --- --- --- יכוי ₪  ז

  ריםים קמ ל סוללה
 כיור,חמים ל/

 )ג() ד( שטחמהמ

 --- --- (גהערה ) ראה (גראה הערה ) ראה הערה )ג(  (גראה הערה ) דגם 

 --- --- א'  א'  א'  א'  ג סו 

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

סוללה לאמבטיה 
 )ה( רים וחמיםלמים ק

 --- --- (ג) ראה הערה --- --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- --- סוג 

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

ים  למוללה למקלחת ס
 )ה( םחמי ו  קרים

 --- --- --- (גרה )ראה הע --- --- דגם

 --- --- --- א'  --- --- סוג 

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

 סהמכונת כבי ל )קרים( ור מיםחיב
 ז()למוהזנת חש  ניקוזלר חיבו 

 --- יש  --- --- --- ---

  לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
 ,()זכביסהש מייבמ  אדים תפליט

הגנה   תריסל, הזנת חשמלל כו
 . ומשקולת סגירה

 --- יש  --- --- --- ---

לחיבור  חיבור למים וניקוז,  כנהה
 ( )חמדיח כלים

ז כיור  ת בניקוההכנה משולב)
 .(המטבח

 --- --- --- --- --- יש 

 --- --- --- --- --- אין  יל( )ברז נ ים למקרר' מנק

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

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( )י(יםמ ימוםת גז לחנקוד
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 : ואחרות טבלהל תערו ה

 (.השכי ר שצורף להסכם הרבמסמך אחבטבלה, או   וין צ בפועל רק באם )הקיים 

 לכפו כיורו אמ ס" 40/60 ותבודד במידבח מט כיור -קנה שטוחה. המוכר יציג לבחירת הקונה: ן קערת מטבח בהתתותק: במטבח מטבח יורכ (א)

 ס"מ( 40/50 ידותבמ) לי(:שולחני )אינטגרכיור רחצה  .נירוסטה קוורץ גרניט/ ורץ/קו  ליסי : חרס/לבחירת הקונה הכיור. חומר ס"מ 80/46 תבמידו

  רה.החב פק, שיבחר ע"ין/סהיצר ילפ

יבולת בעל קו כמותי )ד חרס :הדחה מיכל .ירוסטהי נבעל ציר  ,כבד :אסלה ה מושב( מונחתבלוק" )-ס "מונוחרהיה מת שירותים תאסל: אסלה ( )ב 

 . 1385"י ת"י עפ (רליט 6וכה של ואר ר יטל 3ה של הדחה קצר

 פוליאסטר.  י ציפו  , שלד עץ עםהיקפיחיזוק ת י, בעלהומוגנמ מ" 3.5בי  תהיה מחומר אקרילי בעוהאמבטיה ס"מ.  70/170במידות  טיה:אמב

  אמאייל.מ לפחות מצופה מ" 2.5ח בעובי לחילופין מפ .ברזל מגלווןלי מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה מפרופי 

 ח המשט זלניקו יםשיפוע עם 2272 י"ת בדרישות העומד בגמר ,דין לכ בהוראות הנדרש פי על מהמידות יפחת לא תחמקלהתא  שטח חת:קלמ

 משטח משופע במקלחת(.ל  חלופהקנת אגנית כהת תר)לא תו

 אחת( קרים בעזרת ידית ים/מחים )ויסות מ ותיכמו ן קרמי דיקסר בעל מנגנו, דגם מערבל /מיהיו בציפוי כרום ניקל יםוחמ  כל הסוללות למים קרים  (ג)

 . .1385י דרישות הת"ת בועומד  סדרות 3לבחירת הקונה מתוך ". ויכללו "חסכמים

מסוג יה יה טבחיור. ברז המהעבודה או הכ שטחפרח והם ימוקמו על מישור מ-יותקנו ברזים מדגמים מיקס י הרחצה ובכיור המטבחור כי ב -

  ס"מ. 15עומק  ס"מ 15ס"מ. מידות ברז רחצה תהיינה גובה  25בה ס"מ, גו 20 מקעולן. ות להברז נשלף במיד

 טתלה מתכוונן, מו י, משרשורכולל צינור  מהקיר,קס מי ,דרך( 3נטרפוץ רב דרך )אי - וקריםסוללה למים חמים  תותקן מקלחת:ה בתא -

  בקוטר וראש מקלחת "מס 30 מהקיר באורךזרוע ירת הדייר, בח פין ולפילחילואו ות ומזלף. ס"מ לפח 60ורך ה טלסקופי ומוביל אנכי באלקחה

 "מ.  ס 15

ה מתכוונן מוט  מתל שורי,מבטיה וכן צינור שרהא לויציאה תחתית למיקס מהקיר, הכוללת יים חמים וקרים, מי סוללה למ תותקן באמבטיה: -

 ומזלף.ס"מ לפחות  60 לסקופי ומוביל אנכי באורך ט החלקה

 .ניל יברזו, ובביל: חיבור ללתכו  להי שטיפת אס/רגזאו רים יו כהתקנת  (ד)

 .: לבןגוון הקבועות (ה)

 חיצוניתפן בדו  4פתח "שמל, נת ח: הזמייבש כביסהכנה לה ניקוז, הזנת חשמל.ל בורמים )קרים(, חינקודת  :ונת כביסה כוללתהכנת חיבור למכ (ו)

 .רה י סגת תריס הגנה ומשקולל , כולסהכביהמייבש מ םיפליטת אד  לשרוול

 ברז והכנה לחיבור לביוב, ולסיפון קערת המטבח.: לתם כוללי דיח כלמ הכנה (ז)

 לא אביזרי קצה.ל לבד, צנרת נחושת במר אחרתבאם לא נא: ק' גזהכנה לנ (ח)

 העירונית. שת ורה המסופקת מהרמפרט מים בטקרי : ריםמים ק (ט)

 הכיור.    אובודה העמשטח ם על מישור ממוקהז בר= קרי  פרח קבוע. לוך שרווברז הנשלף מת שראנשלף =  (י)

  ת אחת. )מיקסר( = ויסות מים לקרים /חמים, בעזרת ידי מערבל

 הם. ית ברז ו/או שנילפי  לראש מקלחת ו/אורים, ציאה, של מים חמים/ק י/יסה וץ( = חלוקת כננטרפ י )א דרך-רב

 

 , ברצפה,הבניין( משותפים לכללו כןקם יתחל)בוב לקולטני בי קורתי ב חיצנרת ופת: אחר רךצו ה, לכל ה נוספים בדירי אביזרי אינסטלצ    3.6.1

 וי אש(.  כיב ות, עפ"י דרישותוכמ ם)מיקו ן מתזי כיבוי,תכי. האינסטלציה נדסחלטת מהקום וכמות עפ"י הבמי, בקירות או בסמוך לתקרה

 בין   לי פיקודכבגז ו רתלהעב וצנרת מפוצלאו /ו יכזיני מרוז למזגן מיק לציה. נ מהנדס האינסט תלפי החלט ,מיקוםב קי מיםמחלארון ל

 יועץ האקוסטיקה.  ותוהנחי 4חלק  1004לת"י ביוב בכפוף ד קולטני דו בי .דלמאייהמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום 

 

 ערה:ה

או " עמודים או קורות"י דמו ותטלי דד ואסטטי ויצרו במבו יסוי התקנת כ בו חיי י ידרשו(, ככל שבוי, )י כי מתזים/ביוב/מעבר צנרת מהצורך ב

 בסמוך לקירות ורצפה, ו/או בסמוך לקירות ותקרה   ,פסלים""ס

, ולכן  ביקורתחי פת וידרשו יתכן   ן ניי הבהעוברים לגובה נים ינסטלציה בקולטן כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האיש לקחת בחשבו  ,ףנוסב

 . החזוקת גישה לצרכי  לאפשר ויש ותםא תחי ביקורת אלו, אין לחסוםביצוע פ שיידר בדירות בהם
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  ראות כל דין.שנקבעו בהוהדרישות  פ"יתהיה עת סולארית עות מערכלדירות באמצ מים חמים ספקתא: מים חימום     3.6.2

 . םיבוי חשמלי לדוד המים החמגי ותלרב 579לי קן ישרארישות תלד בהתאםו              

 צעי חימום אחרים, מום המים באמרכת סולארית, יעשה חיעות מעצמים חמים בא ספק מין לא ניתן לד לכ ות ורא לדירות שלהם לפי ה             

 ם הקיימים בעניינם.  עותם עומדים בתקנישהמים המסופקים באמצ ובלבד              

 ;יםריטל 150 -'חד 4,5,6ירות בד ליטרים, 120 -'חד 3 תבדיר :תבקיבול חמיםים למ אגירה )דוד( כל י מ 3.6.2.1

    נסטלציה.מהנדס האי תכנוןי לפ יוןגג על או בסמוך להשירות או במקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת  :הדודמיקום  3.6.2.2

   

 ים. ילת ידיכיור נט. תטיה, מקלחמבטבח ורחצה, ארות מ קע :ליםחיבור מים חמים לכ 3.6.3

  רחבה מרוצפת.מש/במרפסת ש ,יש :"דלי" רזב   3.6.4

 )מיקום לפי החלטת החברה(.ש י :דירהל מיםמונה ל הכנה 3.6.5

 : פלסטי. שפכיםפלסטי,  :דלוחין  ,PPR, S.P נת, פקסגול,מגולוו דה פל :מים חמים וקרים :חומר הצינורות 3.6.6

 . יש :במטבח נקודת הגזר הגז ועד קו ה ממגז בדירצנרת  3.6.7

 : יש. ה למונה גז לדירההכנ 3.6.8

 

ל בעלי ת ככזית שנועדו לשמש אמערכת גז מראו צנרת של  , מיתקנים1969 -תשכ"ט  המקרקעין, וקב( לחה ) 59 ס'ם למובהר בזאת כי בהתא

 . ותף שהמ כושלק מהרוו חיהת הניתנים לפירוק,  וס כל, מונה אוהדירות או חלקם, למעט מי
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 (טבלה זו )ראה הערות לאחר  קשורתחשמל ות מתקני  – 5לה מס' טב 3.7
 

 פון, ראה נספח ג'ונקודות טלע ת תק , בי אורמ ותמחיר זיכוי לנקוד
 

 מיקום 
 נקודת מאור 

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 יל רג

 תקע  בית
גיל, דרגת  ר

 הגנה
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  וחכ

 נפרד

 נק'
 ;הויזי טלו 

 ;תנק' תקשור
 .ון טלפנק' 

 ת נקודו  3 כ"סה

 ערותאחר/ ה

 לדירה  כניסה
 מבואה  או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 ום נטרקאי -

  חדר לפסק תאורה מ -
 . ת מדרגו 

כולל   דירתי לוח חשמל  -
 שיהיה בסמיכות   סגירה )ניתן 

 ה או למבואה( ניס לכ
 . ארון תקשורת כולל שקע  -

 לפוניה/טלוויזיהט  ארון-

 דיור  דרח
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 

1 

פת  תוס   -לי ריס חשמתתוכנן  
דת חשמל להפעלת  נקו 

   התריס 
 ( שמש )ראה גם מרפסת 

 דור וזפר

 
1 

1 - - - 

מ'   3מעל באורך  בפרוזדור 
ניית  זדור הכולל פ או בפרו 

ת  נקודות מאור לפחו  2"ר", 
 מחליף.  +

 1 מטבח 

 
 
 
4 2 

, כ"א במעגל  3
 ור: עבנפרד, 

רר  מדיח, תנור, מק
  לת פאזי עבור ת 1+

 מליות חש  כיריים

- 

ל  היה מע י התקע י יקום בתמ
ה ככול  משטח העבוד

האפשר ובהתאם לתכנון  
  ור ע עבהתק בתי  .המטבח

עבור  מליות ו כיריים חש
ו מתחת  המדיח ימוקמ 

 העבודה.  למשטח

 עיקרי  שינה  דרח
 ( םורי ה)

1 
ולל מפסק  )כ

 (  למנורה  מחליף

4 
ד  )שניים לי 
 המיטה( 

- 1 1 - 

 "דממ
ה לפי  מנור

פיקוד    הנחיות
 רףהעו 

 "ר קנות פקע לפי ת - 1 - 3

    רחצה רחד
 ורים ה

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

 ור( תנ לבית תקע  )
- 

 ום. לתנור חימ  קע ית תב
היכן  רור מכני + מפסק אוו 

 שנידרש 

חדר רחצה הח.  
 שינה

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

 לתנור( בית תקע  )
- 

 ום. לתנור חימ  קע ית תב
היכן  רור מכני + מפסק אוו 

 שנידרש 

 שנימ שינה חדר
 )ילדים( 

 
1 3 - 1 1 - 

 כללי חדר רחצה
 )אמבטיה( 

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

 ( נורלתבית תקע  )
- 

+  ימוםתקע לתנור ח בית
מפסק  תקן קוצב זמן הכולל ה

עפ"י  במיקום  ד השמשלדו 
 התכנון.  

ר מכני + מפסק היכן  אוורו 
 שנידרש 

 

 - - - - 1 תיםרו שי 

 העדר חלון, ב
ני +  ק' אוורור מכ הכנה לנ

 שנידרש.  יכןמפסק ה
מפסק היכן   ר מכני + אוורו 

 שנידרש 

 מרפסת שרות 
1 
 ים( מ )מוגן

- - 

2 
  44IPנה הג  גתבדר

ה  למכונת כביס 
 בש ולמיי 

- - 

 שמש  מרפסת
 צפת רחבה מרו /

1 
 )מוגן( 

- 1 - - 
מלי + מפסק  כולל תריס חש

 . ידני + מנגנון פתיחה  
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 מיקום 
 נקודת מאור 

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 יל רג

 תקע  בית
גיל, דרגת  ר

 הגנה
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  וחכ

 נפרד

 נק'
 ;הויזי טלו 

 ;תנק' תקשור
 .ון טלפנק' 

 ת נקודו  3 כ"סה

 ערותאחר/ ה

 מחסן
 ( הוצמדש כל)כ

1 - 1 - - 

ים  מדובר במחסנ  כאשר
ין  דירות, א   ודי שאינם צמ

יעה מבחינת משהב"ש  מנ
שהזנות החשמל של כל  

חוברו למונה  י  המחסנים  
מחסנים  רד לונפתף  שו מ

ופין יותקן מונה  או לחילבלבד 
חלטת  סן, להד לכל מחנפר

 המוכר ועפ"י בחירתו. 

 סתורמ
 כביסה 

 )באם קיים(

- - - 
1 

ה  פקט הכנקע  ש)
 למזגן(

- 
 
- 

 

  ואחרות הערות לטבלה

 מ"מ.   2.5ם עם כבליד רנפ ח למפסיק זרם לו, מחובר ישירות לעל גבי מעגל חשמלי נפרדית תקע ב" = מעגל נפרדח בת תקע כ"בי  (א)

  שקע בנפרד(.ל חד, נספר כא בפנל)שני שקעים או יותר   רגיל. מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמלחיבור " בודד ל= "שקע מאור )רגיל( בית תקע (ב)

 ות. מ"ר לפחמ 1.5בכבלים החיבור יבוצע 

 שקעיםלהיות מחובר עם עוד יכול  לזרם חשמל רגיניזון מה  ימלחיבור מתקן חשל עם כיסוי, מוגן מים שקע בודדמוגן מים:   )רגיל( מאור בית תקע  (ג)

 "ר לפחות. ממ 1.5כבלים ב בוצעהחיבור י פר כל שקע בנפרד(.שקעים או יותר בפנל אחד, נס שנירי ק)

  –ויזיה לוטת  מחשבים, נקוד יןב –ט לחדר וכוללת נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת קומפלת, מגיעה ודו נק 3  = קשורת וטלפון טלויזיה תנקודת  (ד)

לרשת  ה הדירללא חיבור ש על פי כל דין. יטת שידורי כבלים. הכול כנדרור לקלרות לחיבי חובה, כאמור, ואפשת שידורחיבור לקליט

 יסוי. כ כולל 1מודול  55וקופסא  ת ועד נקודת ההכנה בקירתקשור מריכוז ה יכהוחוט מש תכלול צינור  אינטרנט. נקודת התקשורת /םניהטלפו

 , כולל נקודת הדלקה אחת. מטורה(אהיל/ אר   -)ללא נורה וכיסוי או תקרהעל גבי קיר  ית נורהב ראו נקודת מ (ה)

לכמות   תתוספ ושאינם' היף נים בסעקיר(, המצוי של נקודות המאור )בתקרה או האופן ההדלקל בלבדתאור  דת מאור הדלקה כפולה=נקו  (ו)

 '. המאור המצוינות בסעיף ה נקודות

גנה  בדרגת האביזר הקצה מוגן מים רד אך חשמל נפ ן שאינו בהכרח במעגלתקע מוגבית או אחר=  IP44ה גנהת עם דרגו רגיל  קעבית ת (ז)

 גבוהה.

ז תקשורת ועד נקודת ההכנה  מריכות )מחשב( שורלנק' תקהכנה  בלבד. צנרת )"שרוול"( וחוט משיכהל חרת הכוונהא צויןבאם לא "הכנה"=   (ח)

 .בקיר

ולא "תנור להט" )ספירלי(.   ר חום""מפז ר(,יותקן )באחריות הדייהרחצה  מעל דלת חדר ם נמצאתמויח ם ההכנה לתנור בא הכנה לחימום = (ט)

 ם. מוגן מים כוללת שקע ההכנה לתנור חימו י החברה.ע"א מסופקים ל ימום מניעת ספק יודגש כי אמצעי חל

כבים את אותה/ם  ליקים/מדיניהם, אך מריחוק בב םאיים שונים הנמצרדת מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפודה/ונק  =חליףמ (י)

 ר. מאו ה/ותנקוד 

  ישירות הנקודה תחוברת למקום המתוכנן לכיריים. תחן המטבח, מרות באתותקן נקודת תלת פאזיפאזי= רת מגורים הכוללת חיבור תלת בדי  ( יא)

 תי. מל הדירפסק בלוח החששקע והמת י ב החיווט לרבות כל. הנקודה תכלול את 2.5/5לוח החשמל ותחווט בכבל אזי בפסק תלת פלמ

 

 

  .יש :ת מאורו נקוד  :בכל קומה: קומתיתואה מב /גותרחדר מד 3.7.1 

וך הדירה להדלקת  צן מתדרגות ולחהמ י/לילה קבועה בחדר  לתאורתשבת  בכל קומה, ומנגנון הדלקת אורחצן היו לבבניין המגורים י

 .מדרגות אור בחדר

מתוך הדירה יהיה   לחצןשיכון שהמבחינת משרד הבינוי וה מניעה קומתית איןוך מבואה  מת נהבבניינים בהם הגישה לדירה הי 

 . המלאכותית במבואה הקומתית הור התא להדלקת

 ידהר / חדרי המדרגות, הכול בכפוף לעמת בחדה מלאכותיתאור בנוסף, במבואה הראשית ובכל מבואה קומתית יותקן לחצן להדלקת

 .בהוראות כל דין
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ות לחצני תאורה  עלות קומות, יותקנו שתי מערכאו ללרדת  ותיסה במרכז הבניין וקיימת אפשר בו קומת כנמדורג, ש ריםגובבניין מ

 עליונות ולקומות התחתיות לקומות ה נפרדות

 י. יסוכ כולל 1מודול  55משיכה מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר וקופסא  טו צינור וחת התקשורת תכלול נקוד :ץ טלפון חו  3.7.2

 .מזםז :צליל .לחצן :סוג :פעמון  3.7.3

 הת"י.  , לפי דרישותסטנדרט  :סוג :קה/שקעדלאביזרי ה 3.7.4

  )כולל שקע רגיל(,רתי י דתקשורת  ולוח (רחבה בעתידלצורך הלפחות  דוליםמו 6-לל השארת מקום פנוי לכו)י דירת לוח חשמל 3.7.5

   אין.: ון שבת דירתי שעיש.   :תסקי פחמפ .להחשמ לפי תכנון מהנדס :מיקום .יש :בתוך הדירה

  זמן. כולל קוצב יש.: חשמלי שמש/מים,  דדו ת חשמל לודנק 3.7.6

 אמפר.  3×  25פאזי: תלת  :רתי גודל חיבור די  3.7.7

לת הכניסה  פעמון, ותשתית פנימית וחיצונית למערכת אינטרקום בד תקום הכוללמערכת אינטר. יש :נטרקוםמערכת אי  3.7.8

ד מחדרי לדירה, וכן פומית שמע/דיבור באח סהאו בכני אהרקום במבולמקם את נקודת האינטיש  :םיקו מ יין.לבנ  תראשיה

 המגורים בדירה. 

 ן. : אי(סגור )נפרדת ערכת טלוויזיה נוספת במעגלמ 3.7.9 

אשר ישולם  בפועלור לא חיבול ריא ממלל) ערוצית לקליטת טלוויזיה רבלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהי רליטת שידו הכנה לק 3.7.10 

  .(זה אשר תספק שרות  ערוצית -יזיה הרבווחברת הטלל נה ישירותע"י הקו  

 :םקנים אחרי מית 3.7.11 

מטבחים הפונים למרפסת שירות, יש  בוץ לרבות חיר לקיר א אוורור יש דרים סניטריים ובמטבחים ללבח בחדרי שירות, -

   כיסוי.רפפת  וץ, לרבותר חיקוורר מכני למאד בלהתקין צינור מצוי

אלית  שרהחשמל הי ור תלת פאזי ולרשתחשמל הדירתית. המערכת תתאים לחיבה של צריכת ה כת לניטור ולבקרמער -

 עריפי החשמל המשתנים. ת תזנ הותאפשר 

חיישני זרם ה לוש)ש מל הדירתית אשר מתבססת כל רכיב המודד זרם חשמלישה בלוח החדחידת מדיי :כת תכלולהמער

ורה מקומית ומציג לחוטי המקבל ומעבד את הנתונים בצצג דיגיטלי אלשידור אלחוטי, תקשורת יחידת , אזי(לוח תלת פור בע

  מ' 1.5ש ובגובה  יבמקום נג ,ת הכניסה/ במבוא יסהפנים הדירה בסמוך לדלת הכנן בהצג יותק ברורה.ה אותם בצור

 הכספית.  עלותם  ואת ש()בקוט" והמצטברת פתטו הש האנרגיה כתצריהצג יציג לפחות את נתוני מהרצפה. 

 .3.5 ף סעיגם בטבלת פתחים ה רא ה ידנילרבות מנגנון פתיח, ים/לל נקודת חשמל להפעלת התריסחשמלי כו ים/תריס -

 

 רה: חימום, בדי מתקני קירור /   .4

 ן. אי  :מרכזי  דירתי מיני  ריזוג אווימ 4.1

    :לולתכ אשר ,זיפא  תלת סטנדרטית תחא תמרכזי מיני למערכת הכנהבכל דירה תבוצע  

 חלקי לכל וקצר יליע אוויר פיזור מאפשרה אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד למאייד וכנןתמ יקוםמ .1

 ;הדירה    

 ן המתוכנ המיקום ןבי הפהרצ במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה"ת בו רל הנדרשות יותהתשת ביצוע .2

 א וצמ .הכביסה וז מסתורלניק או רצפה למחסום המאייד ניקוז 2.5* 3נפרד  מעגל כוח שקע ,כנן למעבהוהמת  וםהמיק  ועד יידלמא     

 . בפועל המערכת להתקנת עד ,סגב בלוח יכיסו  באמצעות הסתרה יכלוללמאייד   "צמה"ה     

 .ר המסדרוןקי על וסטטהתרמ וםלמיק עד ידי אמ ה ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת 3.

 .אוויר מיזוג הנדסמ ידי על המערכת לתכנון בהתאם יהיה  ההכנות םומיק  .4

 .המעבים / מעבהה וםק למי ומוסתר מוצנע מיקום. 5

  קנת מזגניםהתל התבוצע גם צנרת ניקוז כהכנלמעט בחדרי הרחצה, השירותים והמטבח( ירה )דה יד מחדרל אחבכ .: איןמזגן מפוצל  4.2

 יהיה  בקיר ובמילוי הרצפה ומוצאה וז מחוץ לחדר. צנרת הניקוז תוסתרי יבוצע ניק תן הדיר . למרחב המוגים )מפוצל(עילי

נסטלציה. מקום מוצא הצנרת יוסתר עם אביזר  ס האידהנמתכנון אם לאו לחילופין לסיפון מתחת לכיור, הכול בהתה צפרעד מחסום ה 

 ק. פק םעחרושתי מתאים וסגור 

 אחת כאמור, תבוצע באמצעות מערכת מיני מרכזית דירה אינו מאפשר מיזוג לכל חלקיהויר תכנון הו זוג האיעת מהנדס מיקב שעל פי ככל           

 שתיות הנדרשות לרבות צנרת חשמל, צנרת גז וצנרת ניקוז מים.כל הת את שתכלולירה ף הכנה למזגן/נים מפוצל/ים ליתרת חלקי הד וסבנ
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  .אין :הניזון ממערכת מרכזית בבניין זוג אויר דירתי מי   4.3

   .אין :בעלת אפשרות להפרדת חימום מים וחימום הדירה רים למים,רדיאטו  ז דירתי עםג עלת על ידי תנורת הסקה הפו רכמע  4.4

 .וגןמ וללת שקעכור חימום הנקודה לתנ בחדרי המקלחת ואמבטיה תבוצע. ןאי : למשהפועל בח חימוםתנור   4.5

 : אין. ים חשמלייםקונבקטור   4.6

 .: איןל/מ"רקק" 120-80, תי רצפחימום תת מערכת   4.7

 ן.: אי ריםמיתקנים אח  4.8

 

 : במחסן ,  ידורי כיבוי אש ובטיחות בדירהס* .5

 .: יש(ש)באם נרכ ן במחס .הכבאות דרש ע"י רשותיככל שי: הבדיר :ם(י רלת )ספרינקמערכת כיבוי אש אוטומטי  5.1  

 .דרש ע"י רשות הכבאותייככל ש: גלאי עשן  5.2  

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

 

 

 ודות פיתוח ושונות:עב .6

 יה חנ 6.1 

      גרש;מ: בתחום הולםכבניה. היתר ה פיל: לכל הבניינים מקומות חניה כלסך ה 6.1.1   

 אין. (: )לפרט חניות במקום אחר    

 . נית המכרכתוכמצוין ב: וםמיק הבניהלפי היתר : חניות פרמס: יש, (פתתמשו ית/טרחניה לנכים )פ 6.1.2  

  : יש.כת תאורהערמ משתלבות. אבנים /מוחלק  בטון :ניה לא מקורהח גמר רצפת 6.1.3  

 ש. י: שה לחניה מהכבישגי  6.1.4  

 ימון בתכנית המכר. לפי ס :מיקום  אחת לפחות.: ר חניות לדירהפמס 6.1.5  

   אין. :לחניהה יסנבכ סוםחמ 6.1.6  

 

 פיתוח המגרש  6.2 

 החיצונית  הרחבה .יןיבנל  הכניסה מבואתל עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום :יסה חיצוניתרחבת כנ    6.2.1 

 .ותפחל ר"מ 20 של בשטח לצידו מלווה גינון בעל ומואר  ,]יןילבנ הכניסה מבואת ברוחב תלפחו[ וצף מר  כניסה שביל תכלול    

 . ן טבעיתמשתלבות/ אבבטון/ אבנים : : חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2  

   טבעית : אבנים משתלבות/ אבןר גמרומח .שי: צפיםטחים מרו מש 6.2.3   

 אם תהגינון חסכוני במים ב נית אדריכל הפיתוח(וכת)על פי  .יש :צמחיהפת(. רמצו תכנית)על פי סימון ב.יש: תר משותפחצ 6.2.4  

  החקלאות. רדלהנחיות מש     

 . יש :ממוחשב ולל ראש מערכתכבמגרש  שקיהה מערכת 6.2.5  

  חלשט ונהכוכולה/חלקה( העל תקרה מ)חצר, לפי תוכנית המכר  :יציאה לחצר מחדר; יש  :ת הגן ו לדיר צמודה חצר, 6.2.6  

 שקיה.  ה תללא מערכלא מגונן ו   

 , (שוחות וכו' צנרת,רזב/ים, מ) , חלחוליםביוב ומיתכן גישמה/ות, גז, : ת גן ו צמודה לדיר ר ה צחפירוט מערכות משותפות, ב 6.2.7  

  .(ושלא בהכרח יוצג בתוכנית המכר ןהעניי יהכל לפ) בוייכ ורת,קשתשמל, ח   

 אה נוספת  יצי שמ'. ככל שי 2.5ובעומק לפחות של  מ"ר. 7-מ תלא פחוח : יש, בשטת גן ו ר י הצמודה לד שטח מרוצף בחצר מ 6.2.8  

 . ל צד"מ מכס 30פת יאה בתוסח היצפתמ' ולפחות ברוחב  1.20של ומק מינימלי וצף בעהפרטית יהיה משטח מר  צרלח   

 ת.  הבניה ודרישת הרשויו פי היתרלחומר:  : ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.9  

 . ולפי קביעת החברה  המאושרת  וחת כנית הפילפי תובה ממוצע ו בג   

 . יש(: בחלקה תוחהפ מהקו ודים מפולשת )עמ תמקו  6.2.10  

 

 כות משותפותמער .7

 מערכת גז:  7.1 
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יין או  המגרש או הבנ בתוכניתהמתואר  ובמיקום ,בתאום עם חברת הגז זכלי גמ ותעבאמצ מרכזי סידור ספקת גז:נה לאהכ   7.1.1  

להנחת צנרת הגז   הת הנא ו זיק נהינת ך תרו במידת הצ המקומית. דרישות הרשותעפ"י  אוו/ "י החברהיקבע עקום אחר ש יבמ

 ת הגז.ת חברלוהינם בבע ,כאמור כלי גזמ ובהר בזאת כימ  ותחזוקתה.

 ;: ישמרכזי לדירה ורממקגז צנרת  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. ך הדירהגז בתו  צנרת אספקת 7.1.3  

 

 :לכיבוי אש יםר סידו  7.2 

 . יועץ הבטיחותע"י רשות הכיבוי והנחיות  שדרככל שי :מדרגות י /רדחלהפעלת לחץ ב מערכת 7.2.1  

 יחות.דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבט "יע ידרשככל ש :דוריםאות/פרוז במבו  שן מערכת ליניקת ע 7.2.2  

 יחות. הבט ץי והנחיות יועע"י דרישות רשות הכיבו דרששי ככל :ים(מתזים )ספרינקלר –וטומטית מערכת כיבוי א 7.2.3  

 . בטיחותת יועץ ההנחיוו . לפי דרישות רשות הכיבוי : ישותכולתן   ות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי מדע 7.2.4  

 ץ הבטיחות. יות יועע"י רשות הכיבוי והנח ככל שידרש עשן: אי גל 7.2.5  

 תפיםשו יבוי בשטחים מכ נותו ר)הידרנטים( וא, ברזי כיבוי אש כיבוי ו  וי ילג מערכות י הכבאות, לרבותרכל סידו : הערה     

 ישות רשות הכבאות. וכמות לפי דרמיקום  פרטיים, או     

 אין.  :יוניםבחנאולץ מרור וו א 7.3 

 אין. : )להזנת הדירות( ערכת מיזוג אוויר מרכזיתמ 7.4 

 . אין לשימוש הדיירים: ר בחדר/יםמערכת מיזוג אוי  7.5 

    ניסההכ דלת ליד עהקרק בקומת ימוקמו הדואר ותיבת מיקום: שגוי. וארדל 1לוועד הבית,  1לכל דירה,  :תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות ובנייה נוןכת נותתק פיל יניוםאלומ  זיתח לותבע ויהיו  ,בנייןל   

 : םמיתקנים אחרי  7.7 

ולטובת בניינים ין ינבב וש כלל הדייריםחדר/ים לשימ משותפים(,ם יבחלקרה )מערכות תאו מים,  מים, מאגרומשאבות ערכות סניקה מ  

 ם. יוהיועצמתכננים נית הוכלפי ת וכמות: מיקום .וכו' טובת הבנייןוכים, או בבניינים סמוכים לסמ

 

 ר המבנה למערכות תשתית בו חי  .8

 הנחיות הרשות המקומית.י פל: חצרל  נפרד מונה מים; ש: ילבית י ראשמונה מים : יש; זי מים מרכחיבור לקו  8.1  

 יש.   זי:מרכ בחיבור לביו  8.2  

 ; יש. רת החשמלם להוראות חבבהתא ,ור הבניין לרשת החשמליבח 8.3  

 . (בקשה להיתרהבניה )תכנון ותאם לתקנות ה בה :יין לרשת הטלפוניםהבנ  רחיבו להכנה  8.4  

   (.3.7.10 אה גם סעיף הכנה בלבד )ר .אין (:אינטרנט/היזי ו )טלו ת שורחיבור הבניין לרשת תק 8.5  

 פועל שביצועם ב עבודותבמחיר הרכישה.  כלוליםה, שגי דרכי ,קוזני ומכים,קירות ת, ביש, מדרכה: כהגובל במגרש ללי כ פיתוח 8.6  

 הרשות המקומית אינם באחריות החברה. יעשה ע"י  

  בניה.היתר ה לפי  ,ומכלי אשפה למחזור יםנ ים טמומכל. יש: אשפהים לאצירת /מתקן  8.7 

 . תומיקמ הרשות ה ע"י: פינוי אשפה  

 

 תף רכוש משו  .9

 : ףר הרכוש המשותאו תי  9.1 

 ר. נית המכותפים בתוכאם סומנו כמש ב: מות חניה משותפיםמקו  9.1.1   

 . יש: (חלקית חהו פת ודים,ועמ )קומת כניסה חלקית קומה מפולשת 9.1.2   

  בחברה.לפי החלטת : צמודים לדירותשאינם  םמחסני  9.1.3   

  .יש: ניסהת כמומבואה )לובי( בק 9.1.4   

 .  יש :לובי( קומתית) מבואה 9.1.5   

 (.ן )בכל בניי 1(: מספר) חדרי מדרגות 9.1.6   

   (.יין)בכל בנ 2: תו מספר מעלי : יש; תו מעלי; : ישמעליתפיר  9.1.7   
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 יש.ם על הגג: פוס על ידי מיתקניתהחלק ה ותפח: לגג משותף 9.1.8   

 מ"דים.מ -גנים דירתייםמו םייש מרחב  אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 . אין: ףשותם מחדר דודי  9.1.10   

 דרוש רשות מוסמכת  ת אחר ש קןוכל מית,  מערכות סולאריות :( כגוןתפותשומ ו/או )פרטיותות טכניות : יש מערכם על הגגמיתקני  9.1.11  

 הדין.  על פי כל   

 . שי;  שטח ללא גינון  : יש.תחומי המגרשושטח פתוח ב חצר 9.1.12   

  חזור אשפהמרכז מ  ים טכניים,וחדר  לרבות תקשורתכות חדרי מער: ותףוש משכם רהינפים של הבית שוסם וחלקים נמיתקני  9.1.13   

 המכר.  ותי ותף בתוכנמסומנים כרכוש משהה, זם במפרט כמפורט בפרקים אחריומתקני אשפה ו   

  

 : שאין להוציאם מהרכוש המשותף (יםמ יבאם קי) חלק/ים 9.2 

 , )מילוט(.י מדרגות/חדר 9.2.1  

 ת.כני קומה ט 9.2.2  

 תפת.גישה לחניה משו  9.2.3   

 סה. בקומת כני  לובי  9.2.4  

 קומתי.  לובי  9.2.5  

 הגג. על המשותפים() השונים המיתקניםגישה מחדר מדרגות אל  9.2.6  

 ות.מדרגות אל חדר מכונ גישה מחדר  9.2.7  

 . תפים(שו )מ טכני/יםקומתי לחדר/ים  ובי ל מגישה מחדר מדרגות או  9.2.8  

 .געל הג משותפים ניםוס על ידי מיתקהתפ –גג הלק ח 9.2.9  

 .תו מעלי  9.2.10  

 . (ם בדירותיש מרחבים מוגני -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 משותף. וש כרככל שיוגדרו ע"י החברה כם וחלקים פרטיות, חדרים טכניין למעט חניות וקומות חני : חלק אחר 9.2.12  

 

 ת משותף בי  9.3 

 בבית משותף או בבית  וכר דירה ות(, המ ק המכר דירחו –)להלן  1974 – דירות(, התשל")ד המכר קלחו 6 בהתאם לסעיף  ()א  

 של התקנון המצוי    וראההבית מבטל או משנה העתו להחיל על דבית או שבותף והתקנון שחל על השם כבית מהמיועד להירש    

 יינים:; ואלה הענאותו עניין  רטים עלהמכר פ לחוזה צרף או ל טמפרל בלן, חייב לכלולהם המנויים ניין מן העניינילע תסהמתייח    

 וצאת חלק מהרכוש המשותף;ה (1)    

 לדירה; ברכוש המשותף הצמוד  קו של החלשיעור (2)   

 ו; ילהמשותף ובשירותים המחויבים בקשר אתתפות בהוצאות הבית  שיעור ההש (3)   

 ; ותף המשר ניהול הבית דבת החלטות בסדרי קבל (4)   

 ק המכר דירות; )א( לחו3 ר בסעיף בדרך האמו  שקבע שר השיכון בצוכל עניין אחר  (5)   

 מכר, כמי שהתחייב  על אף האמור בחוזה ה)א( יראוהו,  ןקט  בסעיף  ין מהעניינים המנוייםיים על ענמוכר שלא מסר פרט )ב(  

   תף.המשו  על הבית לועניין יחו המצוי לגבי אותוון נק שהוראות הת    

 

 : ירהוש המשותף הצמוד לדו של החלק ברכעורשי  9.4

   .בכפוף לשינויים בהתאם לדרישת הרשויותמקרקעין ולחוק ה בהתאם

 

 :תניהול הבי רי קבלת החלטות בדבר דס 9.5

 . 1969 -ן התשכ"טהקבוע בחוק המקרקעי  יהיה על פי 

 

 :ו אלי שר ם המחויבים בקתי ותף ובשירו הוצאות הבית המשת בו פשיעור ההשתת 9.6

 . ף ית המשות כות ובהתאם לתקנון שירשם, עם רישום הבהמוסמ יותשת הרשובהתאם לדרין ובכפוף לשינויים לחוק המקרקעי  תאםבה 
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 :(יוחזרו לרכוש המשותףאו ש/משותף )ו הם מהרכוש החלקים המוצאי  9.7

 כניות המצ"ב  בתומנים ומס  אשרהשטחים הבאים ף המשות רכוש מה יוצאו, בהסכםזה  ןמבלי לגרוע מהאמור בעניי      

   ר.בהסכם המכר ו/או  במפרט המכ ו/או מצוינים      

 של החברה.ף לפי קביעתה תבבית המשושותף ויוצמדו לדירות ממהרכוש ההחניה שבתחום המגרש מוצאים  עמדות .א

כוש מהרוצאו הם שטחיוכן כל השרה. חבה ביעתה שלית המשותף לפי קשבב תוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירוי  המחסנים . ב

 תף. ית המשו ד רישום הבשר לא נמכרו עד מועהמשותף וא

 לעיל(.  9.2.9ת וגגות )למעט החלק כאמור בסעיף מרפסו .ג

 ף.  מהרכוש המשות  אמוצ מגרש()ככל שיש ב דר השנאיםח .ד

 

 משותף. ת היבת הולנציגומסמכים נוספים שיועברו לקונה  ספח א' נ

   .הערות כלליות נספח ב' 

 . זיכויים ת לטב      נספח ג'
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 דירות לי הו לקונה ולנציגות בעעברמסמכים נוספים שיו – 'נספח א 

 

 תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט: 10.1  

 רה. די היצוניות( של )ח תו ללימידות כמידות של כל חדר והכוללת  1:50 -מידה לא קטן מ בקנה  דירהה תכנית 10.1.1   

 ה. בקומהמשותף סימון הרכוש לת הכול 1:100 -ן מבקנה מידה לא קט צאת הדירהמנ ומה בהתכנית הק  10.1.2   

 קומה. בותף שש המוכ סימון הרוללת הכ 1:100 -תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ 10.1.3   

 המשותף   שכומון הרהכוללת סי 1:100 -קטן מף בקנה מידה לא רתמ תומו לשות; קתכניות קומת כניסה/ קומות מפו 10.1.4   

 . 1:200קטן לקנה מידה ם מובצילו אלו ניתן לצרף ות  ושטחים דירתיים מוצמדים; תכני   

 . 1:100 -ן מקטתכנית קומת גג בקנה מידה לא  10.1.5   

משותפת   חצרימון הכוללת ס 1:250 ידהמ  קנהבניה ב בלת היתרגשה לרשות המקומית לקית המגרש כפי שהותכנ 10.1.6   

 ת. צמודו וגינות

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פיחומרי הגימור, שיש למסור ת ולורכלכל המע ושימוש הזוקעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחב 10.2  

 : ןות בענייר דיר מכחוק ה   

 . וקת כל רכיבי הדירה על גימורםולות שוטפות לתחזפע א()   

 ויר,  או מערכות מיזוגמערכות בטיחות, בות בדירה לר תנוהמותק השירות מונעת של מערכותכוללת ותחזוקה  וקהזחת ()ב   

 כניות וכיוצא באלה.טרוממערכות אלק   

 . תו אם נדרש תיות,ופתדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותק )ג(   

 שר. ק ומספר טלפון ליצירת קספות שמות יצרן/לרב ,ירהקנים בדתאחריות של ציוד ומערכות המו  פרט טכני ותעודותמ )ד(   

 

 של המערכות וחומרי הגימור של  והוראות תחזוקה  כניתת   ה בבנייןה הראשונדירימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת ההמוכר  10.3  

 עניין: בכר דירות  המפי חוק  בות עלין לרדלכל  םסור בהתאבה למחוהבניין שיש   

 יין על גימורם. קת כל רכיבי הבנחזותלות ות שוטפ פעול )א(   

 יחות, מעליות, מערכות מיזוג  ת בטמערכובבניין לרבות  נותהשירות המותקקה מונעת של מערכות ללת ותחזווכ תחזוקה )ב(   

 באלה. וצאכיו  אוויר, מערכות אלקטרו מכניות   

 אם נדרשות.  שוטפות ותקופתיות,אפיון ביקורות ו דירותת )ג(   

 קשר. רת שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליציה, לרבות נמבקנים בת של ציוד ומערכות המותי ותעודות אחריוטכנ טמפר )ד(  

 ליה. מייקספ ומספר המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפוןוות רשימת צ )ה(   

 רכות בטיחות  שמל ותקשורת, מעח, תייטר לציה סנות בלבד של אינסטערכות המשותפ ( למAS MADEדות )יות ענתכ (ו)   

 ל רוכש הדירה האמור  יה עורים הנחיה בכתב ולפהאמ המוכר יצרף למסמכים  נה ובפיתוח.כניות במבמרות אלקטומערכו   

 ויה.מונה( מיד עם מינ נה שתוהראש ) י הדירותל בעלש למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה   
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 ואזהרות ות ילכל הערות  –נספח ב' 

 לליות למבנה ולדירה הערות כ

   .למועד קבלת היתר הבניהפים התק והתקן הישראלי, ניההיו לפי דרישות תקנות התכנון והבהמלאכות יום המוצריכל  .1

 . 2010-( תש"ע3מיתקן לאנטנת תק' )מס'  .2

       אנטנות    ניומיתק  ת לקליטה משותפת )אק"מ(: מיתקני אנטנו799 י", תישראלי  לקליטת שידורי החובה, לפי תקןן מיתקן לאנטנות יותק  ןבנייב               

 וידואלית )אק"א(.דיולקליטה אינ              

בכל סדר אחר המבטיח שיים הק אם  הבדורי החוטת שי ליהמקומית רשאית לפטור את החברה מחובת התקנת מיתקן לאנטנות לק ועדההו .3

 לום.תש אלה בורי חובדירה יהיה ניתן לקלוט שיד

 עוברות.  החלל בהן הן את צורת ו/או גובה  חרת וישנואה  ו סגירור יכוסו בתקרה קלה ו/אמערכות כאמ .4

כן התחמצנות מינרלים )ברזל( ו  ,ים"י"עינ  ,ן, גידים, גוו קםבדלי מריתכנו תופעות טבעיות כגון: הובכפוף לתקנים, ף וחיפוי ריצובאבן טבעית, ב .5

 התקינה ולכללי המקצוע.בכפוף לדרישות  הכל .ודהמוי חלדת בכתמים והמתבטא

בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות  .ייםת מהנדרש בתקנים הישראלמידות לא פחוו מרווחים )פוגות( בריצוף יעשבו בחיפוי .6

 .)גרונגים(

לצורך מערכות ל, בזק, כבלים, חשמה ברתגרש, לחרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המדאם תיבכי  שגספק יוד מניעתל .7

ובזכות  לצורך גישה, כן ןבמתקני הבניי  ימושלרבות ש שר גישה חופשיתה מתחייב לאפאחרים סמוכים, הקונ ו בנייניםא ו/בניין המשמשות ה

 ים אלו. ן שטחבגי תבי יסי ועדבלים. כמו כן יהיו גופים אלו פטורים מתשלום מ כ מעבר לרקע קהרצועות  לרבותם השימוש והטיפול בשטח/י

 . ורות, באריזות פתוחות או סגים או רעיליםהפולטים ריחות חריפ  ים חומריםירתנים די איסור חמור לאחסן במחס חל .8

ת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.  ררי צנבומע  תוכות, קור מונמ  ותיכול שיהיו תקר  רכשו ע"י הדייריםשי  )ככל שקיימים(,  במחסנים .9

 בתפקוד.בשימוש ו עפגשלא י ובאופן רד למחסנים בלבדונפ רכוש המשותף מה   התעשמחסנים הזנת החשמל ל

לא   אך  ותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצור הפרעהאם י ים ויח' מיזוג האוויר בדוד המים החמשל    מםמיקו  .10

 פרט.מוע בב קחות מן הפ

ת ו ישדת בדרעומבוי שרמת הרעש שלהם ש רק ביחידות עיימוש  עשהקונה, יאם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הב .11

 לרעשים ומפגעים. התקנות 

  תאת על מננה וזקופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הבאו המוגן, יש לאוורר המרחב ב להדגיש כי חשו .12

 .מוגןבטון שמהם עשוי המרחב הוהנמצא בקירות המה דאן הופק מבטבאגרגטים )חצץ(, המ אלהימצגז ראדון אשר עלול  שרידי לסלק

  מחסניםחניות,  ,בשטחים פרטיים, כגון גינותשר יעברו ה ואשרתות כלל הדיירים במבנכות אחרות המביוב או צנרת או מערנו שוחות כית .13

 ניות מכר.בתכ ןמיקומם העקרוני מסומ ,עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט יקבעו קומןימ מספרן ו טיות,פרומרפסות 

י ביקורת, השייכים לכלל ן פתחביוב, ניקוז וכד'( וכ  ת )מים,ברות צנרועו, יתכן והחניהאו  המחסןו אדירה, ה תסמוך לתקר ירות ובק ,ברצפה .14

 , ומהווים חלקים משותפים.  הבניין

 .יצוף זהבר  ם לגרום לשקיעותולילעבאריחי "אבן משתלבת"  וצפיםריעה המ אפילו דרכי נסו ל שבילים, מעבריםעים כבדים ברכבנסיעה  .15

הוראות   תגברנה [,11.12.2017 - 12דורה חיר למשתכן מהמ ב]מפרט מחיי  1פרט להוראות נספח ג'ין הוראות המבמקרה של סתירה ב .16

 ן.הנספח, בכפוף לכל די

 הוראות. תגברנה ה-ט לעילמפר ה לביןאו המכרז )להלן: "ההוראות"( /ות הדין והוראות החוזה ו/או הורא ןביסתירה  כן, במקרה שלכמו  .17

 

 

 

 

 



 יה מותנה בהיתר בנ
נו   יתר בלת ה מפרט נערך לפני ק  י וכפוף לשי  רק ע"י רשויות התכנון ם  י

 

                        ___________                                           ________ ____ 
 מוכר חתימת ה                                                              חתימת הקונה           

 

 ג'  , ב'נספחים א',  

 35  תוך מ 35 'עמ 06.01.2022תאריך:/  12משהב"ש מהדורה  –למשתכן כר מפרט מ /  לית י נעם ע שיטה, יקגבעת ה  /  ץ השקד נדל"ן בע"מע  /  הלאיכות הבני  מסד

 

 זיכויים   טבלת  –' גנספח 

 

 
 הערות מיוחדות 

 11.12.2017  - 12דורה ייב של משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהמח ה פרטמברשים נם אך ורק הנדהי אלו ריכוז זיכויים .1

 "מ.  לעיל כוללים מעהנקובים  םריהמחי .2

 
 
 :  אקרמ

 ה.  יחיד -יח'

    אורך. מטר -אמ" 

 
 

 תכולה נושא 
 כללי לזיכויערך 

  ע"מ כולל מ

 מטבח  רוןא
בגובה   עצמו, משטח העבודה, חיפוי  בחמטארון ה

ח, סוללה למים חמים  משטס"מ לכל אורך ה 60
 וגדר במפרט זה וקרים וכיור מטבח, הכול כמ 

 מ"א  ₪ 1,000

 ות למים לסול 
 ומקלחת יור, אמבטיה, כ  סוללות למים בחדרי רחצה: 

 הדירה( ועלפב הקיים )לפי 
 יחידה  ₪ ל 200

 ליחידה   ₪ 75 --- ן נקודת טלפו

 קע ת בית 
מים ולא  לא מוגן )בית תקע רגיל במעגל משותף 

 כח(.   /רד מעגל נפ 
 ₪ ליחידה  125

 דלת כניסה 
 למרפסת שירות 

 לבד. זיכוי בגין כנף הדלת ב 
 לבצע משקוף בפתח.   חובה

 ₪ ליחידה  750

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


