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  ,חדר רחצה, דירה( מס' החד' ב ממ"ד דירתי )כלול ב    ,חדרי שינה   _3__   , חב מט,  כלוא  ינת , פ מגורים חדר  בדירה : .8
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     מבטיה בנפרד + חדר שירותים בנפרד.אר  דח ' חד  3לפי תוכנית מכר בדירת : אחר.         

  

   רהדיה ח שט .9

 מ"ר המחושב לפי כללים אלה:   שטח הדירה הוא

 ירה. דוניים של קירות החוץ של הלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצ השטח הכ (א)

                                                                                                                לענין זה:                                              

ינה  ב ן הדירה לבין מרפסת שמש, קיר המפריד בין הדירה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בי -ר חוץ" ( "קי1)

 לבין שטח משותף בקומה או בינה לבין דירה או תכנית אחרת;  

 ץ; כזו של קיר החוצולע האמור במרהמ  קו  ר ות יעבר חוץ מפריד בין הדירה לבין דירה אח קיר שראכ

 את החיפוי.  פני הקיר ללא גימור; בקיר עם חיפוי אבן פני הקיר יכללו -ץ"  ( "פניו החיצוניים של קיר חו2)

חי כל המפלסים  שט  , שטח הדירה יהיה סכוםרט השטח לגבי כל מפלס בדירהית יחושב ויפוסבדירה רב מפל ( ב)

                                                     ;                 בדירה

 ל המפלסים בדירה. שטח הדירה יהיה סכום שטחי כ ( ג)

 מרפסת שירות :   ( ד)

מ"ר, רוחב מינימאלי בין קירותיו לא    4.5לה על עולא י  מ"ר 3-ו לא יפחת מטנשטח   –חד' ומעלה  3בדירת 

 מ"ר  1.5 -יפחת מ

יסה ופתח גישה לתליית  בת כביסה, למייבש כונלמכ וצנע מחד' יש לתכנן מקום  3 -בנות פחות מ רותבדי

 . כביסה חיצונית 

 מ"ר.  9 -רה לא יפחת מ שינה בדי שטח חדר  (ה)
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 מ"ר.  11 -שטח חדר שינה הורים לא יפחת מ  (ו)

 .אמ"  3 -נה הורים לא יפחת מין קירות חדר שי ב רוחב מינימאלי  ( ז)

 -לא יקטן מכל שטח סלון ופינת או ( ח)

 חד'.   3.5/ 3בדירת ר מ" 20

 חד'  4/4.5 ירתד"ר ב מ 21

 חד'  5רת ר בדימ" 22

 עות בהתאם לכל דין.חדר רחצה : מרחב שימוש בחזית הקבוב

קי של כל המשטחים המשופעים פ ם אחת בלבד לפי ההיטל האושטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פע (ט )

 מהלך המדרגות.  ולה והאופקיים; השטח יצורף למפלס ממנו ע

הבניה )בקשה להיתר, תנאיו  נות התכנון ואם לנדרש בתקתו ם הבוים שגחבחישוב השטח ייכללו רק השט (י)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.  –)להלן  1970 –"ל תשואגרות(, ה 

 אופן בלעדי: לדירה או המשמשים את הדירה ב  שטחים נוספים המוצמדים  וטפר .10

                                                                                                                         מ"ר   של  טחש בלא מקורה מרפסת שמש   .א

 .  ה למיקום שיקבע ע"י החבר"ב ובהתאם לתשריט המצבהתאם  .מס' ____חניה   .ב

 (; סן המוצמדהמח)יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיקום  יש/:  ²מחסן דירתי  . ג

   לתשריט המצ"באם  ת הב .  מ"ר   בשטח של²   מחסן  .ד

                                                                                                                           ;           אין     ³מרתף דירתי  .ה

 ין  : א גג מוצמד לדירה   .ו

 גן בלבד(  תו ריד)ל "ר מ             בשטח של  גינה מוצמדת לדירה .ז

                                                                                             -- בלעדי יש לפרטם )מהות ושטח(: אם יש שטחים נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן  .ח

 

 ים:הערות לחישובי השטח

  1.10 -אלי בין קירותיה לא יפחת מ: רוחב מינימ ט רבמפה דרתגכהמרפסת חיצונית לדירה;     –"מרפסת שמש"  .1

 מ' נטו.  

                                                  פת שטח הקירות;                   וסשטחו של מחסן הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן בת .2

הרוחב של הקיר;    תימחצ תחת ל מלבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שנו בי  כאשר קיר המחסן מפריד 

 טח הקיר במלואו. כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף ייכלל ש

תחת לקירות החוץ  י מ טוראיקירות החוץ של המרתף בתוספת שטח ת ן  שטחו של מרתף הוא השטח הכלוא בי  .3

ית  צשל דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למח חלק ין ס"מ;  כאשר קיר המרתף מפריד בינו לב  20בעובי  

 במלואו.ל הקיר; כאשר קיר המרתף גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר ש וחבהר

של  שטחו  תא ל לוכורות התומכים בהיקפה;   שטח הקי אתכולל  החצר הצמודה לדירת הקרקע  שטחה של  .4

 . המשטח המרוצף וכל האלמנטים המצויים בחצר

 טיה ממפרט זה: סכ תן או אור ת המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יטיו הס  :סטיות קבילות .11

  ן  י ובין השטח למעשה; ואולם לעני 6 –ו   5בין שטח כמפורט בסעיפים  2%)א(   סטיה בשיעור של עד 

 לעיל.  4והערה   6.6רט בסעיף פומכ ר טחה של גינה תותר סטיה גדולה יותש

 ביזרים במפרט ומידות האביזרים למעשה. האת ו בין מיד  5%יה בשיעור של עד י)ב(  סט 

    _______________:ס פק,  5603404-03-טלפון ________– שאול יסקיהאדריכל(  להיתר )להלן  השהבקך עור שם .12

 :  ____________: כתובת

 _______________:  כתובת,               פקס, _____ -טלפון  ________: דס(.נהמהם  האחראי לתכנון השלד )להלן  ש
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 תאור הפרויקט : 

   רה , ציודה ואבזריהיד, המבנה התאור הבנין , ב.    
 

 ין חזית הבני   אתות בבנין, בתנאי שלא ישנו  בחלוקה פנימית של דירות אחר  * המוכר רשאי להכניס שינויים

 . ףשותאו שטחים ברכוש המ 

 זה.כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כ   

חין בקטרים   ודלו   שופכין המחסנים והשטחים הציבוריים צינורות מי גשם, , רותך הדי ובבניין עוברים לכל אורכו דרך התקרות בת  

   שונים,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרוייקטב ובנבניינים שיהו/או  תאור הבנין .1
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   :  בניה רוויה   –רב משפחתי   .1.1

 . למשתכן  יח"ד  94יבנו  מחיר למשתכן  קטפרוייב

 .ימכרו בשוק החופשייח"ד   41 -ו

 .למגוריםדירות   60בסה"כ בניינים  ו  4   ייבנו 120 'מסרש גמ

 יח"ד   15  בנו י  1בכניסה מס' 

 יח"ד  15 יבנו  2בכניסה מס' 

 יח"ד  15בנו  י   3בכניסה מס' 

 יח"ד  15יבנו  4סה מס' ני כב

 .  דירות למגורים  25בניינים ובסה"כ  2בנו יי 121  מס'  במגרש 

 "ד יח  12בנו  י  1בכניסה מס' 

 יח"ד  13יבנו  2מס' בכניסה 

 .  דירות למגורים  25בניינים ובסה"כ  2ייבנו  122 מס'  במגרש 

 "ד יח  12בנו  י  1בכניסה מס' 

 יח"ד  13יבנו  2בכניסה מס' 

 .  וריםג דירות למ  25ם ובסה"כ בנייני 2ייבנו  123  ס' מ במגרש 

 יח"ד   12בנו  י  1בכניסה מס' 

 יח"ד  13בנו י  2בכניסה מס' 

 .  א למגוריםדירות של ן אי ים מגרשרוייקט ו/או בפב

 כל קומה  של  ה דיעויו יתבב    ותומפירוט הק  – 1טבלה מספר  

          

יאור  תו אכינוי 
 * קומה*

 מספר קומות 
 

מספר  
דירות  
 בקומה 

 הערות  שימוש הג סו

   אין    אין  חניון תת קרקעי  
הריצוף בבניין יהיה נגד   מגורים    קרקע   תומ קב

ם   זאת בהתאהחלקה ו
ת התקן  ישלדר

למניעת   הישראלי
 החלקה 

  מגורים   3 1   קרקע   ה קומ
  ים מגור 3 1 1 ה קומ

  מגורים  3 1 2קומה 
 3 ה קומ

 
 
1 

 
3 

  מגורים 

 4קומה 
 

 מגורים  3 1

  מגורים  3 1 5קומה 
 6קומה 

 
  מגורים  3 1

  מגורים  3 1 7קומה 
  דירות סך הכל 
 למגורים 

          ----   

    ------- מות  סך הכל קו 
 

 . אשקלוןית כל כמפורט בתוכנית ההגשה שהוגשה לעיריהו ת: הערו

                                                                                                                                                                            יש -גותמדר חדרי .1.2

  מוגן   /מגיע לגגלא  /מגיע /מקורה  סגור / פתוח : חדר מדרגות ל כ וןיפא  .1.3

 . קומות  7עד בסה"כ   בנייןבקומות ה  כלי כי המעלית תשרת את דייר   בהר,. מויש   :יתלמע .1.4

 רה יהיו באותו מפלס. ת והכניסה לדיעלי מהמ  יאההיצ

 ירה , מכל קומה בבניין. גישה למעלית מכל ד

 –ים בבנין דם הגרבני הא' המעליות יקבע בהתאם למס' סמ

 נוסעים. 6 -ת אחת למעלי  לפחות קומות 3-7

 ות. תהיה חשמלית ללא ו/או עם חדר מכונ ו  24.81 –קן הישראלי למעליות ישות התאים לדרתתת  יעלמה
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 '/ש' מ  1מהירות המעלית 

 .תא יצופו פלב"ם בלוחות אנכייםה ות קיר

 וחב התא.כל רא ולהתתקרת ה ועד ל האחורי תותקן מראה מגובה המעק על הקיר 

בתנור או  ע  בוצופי צ בצבע סופיה א תהא צבועת . תקרת התלפחו מ"מ  27או שיש בעובי של צפת התא תצופה בגרניט  ר

 ישירה או עקיפה. תקן בה תאורה רה מונמכת ותותק  ע"י תכוסה 

 אין ומר:  ת שעמד .1.5

 בודות גמר:מרי הבנין ועוח .2

 אחר( / יקונבנציונאל/   ועשמת /   ומי)טר :.יהבני הנדס; שיטת ה : לפי תכניות המשלד הבנין .2.1

                                                                      ;           מקוםק בו צי ייה:הבנ  ס"מ; שיטת 15/  20 -כ עובי  בטון    חומר רצפה ותקרה קומתית:  .2.2

 ס"מ.  0.6 עובי  יב או שוו"עלצפ חומר (: 4100 '  מס תקן ישראלי  וסטי )לפיבידוד אק                                

 ס"מ;     15 /20 -כ עובי/ אחר )לפרט(:  רביץ  /בטון חומר:  :  תקרת קומה עליונה .2.3

 ס"מ.  5 עובי   קלקרמר (: חו4510ס'  תקן ישראלי מ  י)לפבידוד תרמי                                               

 להנחיות פק"ע + צבע אקרילי.  םוגן הגמר בהתאגמר תקרה טיח + סיד סינטטי . במרחב מ                                               

                                                                  ס"מ;                                 20 -כ ביעו      בטון חומר:   ן, בטו:נין בגג ה .2.4

  ס"מ.  5 : וביע קרקל : חומר (:1045תקן ישראלי מס'  מי )לפי  תרבידוד                             

 ; קונוונציונלי . שיטת הבנייה: פוי אבן(לל חילא כו) ס"מ  22-כ  עובי . .גקי איטונובטון ו/או בל חומר קירות חוץ :  .2.5

 ת(ע אחר )באם לא נקב מרפסות עקות ה. עיצוב מףסו נ םולשת  אל ל תות יזחה ללכ  ת אמ גודכ מרפסות: ב גמר קירות  .2.6

 . מאת החזיתלדרישות התקנים הרלבנטים או בנוי כדוג מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית התואמת

                                                                                                        ן.בטו ו מבלוק  ע"י היצרן אכ"עמידים למים ם וגדריים המו מבלוק הקירות יבנ חצה:בחדרי ר .2.7

  

                                          :   יהלית יהיה קונבנציונאבבנגימור קירות  .2.8

 ניה . יתר ב נאים בהבהתאם לת  עיקרי:חיפוי  .2.8.1

 .תלחומר הבניה של הקירו  תאם+ צבע אקרילי או בה טיח חיפוי אחר :   .2.8.2

 

     סאו לוחות גבבלוקי גבס / בלוקי בטון תאי / ןו/ או בלוק בטו    ון בט :מר : חוםיהיו עשויי   דירותב ומחיצות הפניםקירות  .2.9

 נאים להלן : בת     

 ס"מ לפחות.   0.6ים פילפרודופן העובי        

 ס"מ לפחות.  70ופילים הפר רוחב       

 ראלי(. זכוכית/מינ )צמר סלעים/ק"ג למ"ק  12ת של לפחות  יפו" בצפ 2בידוד        

 : להיהיו אחד מאת הגבס ול מחיצצד שמכל         

 ילופין: דו קרומית(, או לח ה מ"מ לפחות )מחיצ  12.5לוחות בעובי  2       

 . ק"ג/מ"ק לפחות 1,000בוהה בעל צפיפות ג גיפה ר לנק ומשופ"מ לפחות, מחוזמ  15.9י עוב לוח ב       

 וחות.ות ומפרטי היצרן / ספק הלפרטי הביצוע יהיו בהתאם להורא       

 יו. ויאשר בכתב את התאמתם למפרט קוח צמוד אחר התקנת הלוחות  יפ חות יבצע ן /ספק הלוריצ       

 שמעטפת הפנים שלמחצה , ניתן שת למתועתועשת/ וצעות בשיטה ממב  ת החוץירוכאשר קיה  ובבניה רו        

 . בטון תאי י או בלוק  ן גבס, בלוקי בטו תהיה עשויה מלוחות גבס , בלוקי אלה    תרו קי       

 רמי של בניינים.: בידוד ת 1045ישראלי מס' ינה הרלבנטית לרבות בתקן ידה בתק עמ פוף להכל בכ        

 

 :    חדרי מדרגות .2.10

טיח  ף+ בשיפולים )פנלים( כדוגמאת הריצו יה ת יהקירו וי ה חיפי : מדרגות פנימ  חדר ות :רגמד 2.8.1

   וצבע אקרילי עד לתקרה.

 ואמים. ים תצמנט לבן+שיפול ט פוצלן או טרצו מאבן נסורה או גרני  יויה  ות מדרגה 2.8.2

 .מעקה : לפי החלטת החברה 2.8.3
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אור בחדר   הדלקת ירה לדה ך צן מתו חלו הדלקת אור בכל קומה  יהיו לחצן המגורים  ייןבבנ 2.8.4

 דרגות. מ

 סינטטי.+ סיד  בטיח   ות הבנויות יבוצעהתקרגמר  2.8.5

 . אין /יש:   -לגג  יהלע 2.8.6

 .יש – מתית מבואה )לובי( קו  .2.11

עד  לפחות  גרניט פורצלן , קרמיקה או  או   אבן נסורה  דוגמאת  ח שינים : חיפוי קגימור קירות פ 2.9.1

 .העד לתקראקרילי    בעח וצ טי  עמעל החיפוי הקשיח יבוצ תות .  הדלפי משקו לגובה

 .  סיד סינטטי בטיח ו : הבנויות  תתקרו גמר  2.9.2

   .  רצלןגרניט פו או   מאבן נסורה ה : ריצוף מבוא  2.9.3

כל  וראות לעמידה בה  בכל בכפוף  מלאכותית  להדלקת תאורהצן לח ומתית יותקן ל מבואה קכב 2.9.4

 דין. 

 

 מבואה )לובי( כניסה:   2.10

 .יש 2.10.1 

 מ"ר.   0.64 -מ שטח אריח בודד לא יפחת רצלן. ופ יט גרנסוג אריחים מו  סורה א אבן נ :  רמ חו .יש  ריצוף: 2.10.2

 עד לפחות ן , יט פורצלנ ראו קרמיקה או גמאת אבן נסורה קשיח, דוג  גימור קירות פנים יהיה בחיפוי  2.10.3

 . יח וצבע אקרילי ל החיפוי הקשיח יבוצע טעמ  דלת כניסה. ף לגובה משקו 

 . קרה דקורטיבית או ת שנה תקרת מ יד סינטטי או ה בסיהי ות קרתהגימור    2.10.4

 לטת על ידי חה חשמלית הנש, בעלת פתי המגורים תהיה דלת אלומיניום מזוגגת ן יילבנ  כניסה דלת ה 2.10.5

 מן.ומחזיר ש  נטרקוםת אי כמער 

 תקנות    לפיום ינילומניין, ויהיו בעלות חזית אניסה לבדלת הכ ו בקומת הקרקע ליד תיבות הדואר ימוקמ 2.10.6

 .  816 ות"יה הבני תכנון

 המקומית.  דרישת הרשות מואר, עיצוב המספר יהיה לפי  יצוני ו ן ח מס' בנייבחזית הבנין יותקן  2.10.7 

מנגנון שבת לתאורת לילה  ות ,  תאורה מלאכותית/ חדרי מדרגקת  תקן לחצן להדליו ת שיאר ה הבמבוא  2.10.8 

 בהוראות כל דין.   בכפוף לעמידה   ל הכקת אור בחדר המדרגות להדל ירה וך הדצן מתקבועה בחדר המדרגות ולח

 

 

 עבודות גמר: 

 ה.אלי למניעת החלק נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישר ף בנין המגורים יהא  צו רי

 פ"י התנאים בהיתר בניה.גימור קירות החוץ של בנין המגורים יהא עות ודעב

דרשת השארתה  ן נחלקיו אלא אם כ  וךבת  בנה או החיצונית של המת טפ מעשהוא ב לא תותר השארת צנרת גלויה מכל סוג

 ן. גלויה עפ"י די

 י. כון תקנים ישראלו תקן ירוק מטעם מרות פנים יהיו בעלי ת קרות וקיכל צבעי ת 

          

 טי זיהוי( פר –רק א' נוסף לאמור בפתאור הדירה )ב  .3

                                                                                                                                                                                      ובה הדירה:          ג .3.1

 מ';   2.50 תחתית התקרה: לא פחות מ פני הריצוף עד  דירה מבה הוג

                                                                                                                                                                 ;מ'  2.5 זדור:  לא פחות מ.פרותקרת הבטון בגובה 

 מ';  52. לא פחות מ   חדרים :גובה 

 

 ;  אין   –מרתף   .3.2

                                                                                       

 

 תה  או דים לה או המשמשיםוצמ ירה ובשטחים המים וגימורים בדרשימת חדר  – 2ספר ה מטבל .3.3
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 גמר קירות**  ריצוף ***  הערות 
 ות קר ות

 ר תאו * חומר קירות

 60*  60דל הריצוף וג
 

גרניט אריחי 
 סוג א' פורצלן 

טיח  גמר קירות 
 +צבע אקרילי 

גמר תקרה טיח +  
ל טטי בכנסיד סי

 ד' הח

בטון/בלוקי בטון /  
בלוקי   /  יתא טוןב

 גבס /לוחות גבס

 מבואה 

 60 * 60הריצוף  דלגו
  

גרניט אריחי 
 סוג א' פורצלן 

יח  גמר קירות ט
 ילי +צבע אקר

גמר תקרה טיח +  
טטי בכל סינ סיד

 החד' 

טון /  בטון/בלוקי ב
בלוקי   /  איבטון ת

 סגבס /לוחות גב

 חדר דיור 

 60*  60גודל הריצוף 
 

גרניט  חי ארי
 סוג א' רצלן ופ

טיח   ירותגמר ק
 אקרילי  צבע+

יח +  קרה טגמר ת 
סינטטי בכל סיד 
 ' החד

בטון/בלוקי בטון /  
י  בלוק /  בטון תאי

 /לוחות גבס גבס

 חדר שינה הורים 

 60 * 60גודל הריצוף 
  

 

גרניט אריחי  
 סוג א' פורצלן 

גמר קירות טיח  
 קרילי +צבע א

גמר תקרה טיח +  
 כלסיד סינטטי ב

 החד' 

בטון/בלוקי בטון /  
בלוקי  / בטון תאי

 גבס /לוחות גבס

 כל אופינת  

 60*  60ריצוף גודל ה
  

 

גרניט י  חארי
 סוג א' ן פורצל

גמר קירות טיח  
 +צבע אקרילי 

  + גמר תקרה טיח
כל סיד סינטטי ב

 חד' ה

בטון/בלוקי בטון /  
בלוקי  / בטון תאי

 גבס /לוחות גבס

 חדרי שינה 

 60 * 60גודל הריצוף 

  
 

גרניט אריחי 
 סוג א' לן צרופ

ח  גמר קירות טי
 ילי בע אקר+צ

+   גמר תקרה טיח
 יסיד סינטט 

  תייובהתאם להנח
 ורף קוד העפי

בהתאם להוראות    ממ"ד בטון
משמש  ) ף פיקוד העור
 כחדר שינה(

 60*  60גודל הריצוף 
  

 

ט ניגרי אריח
 סוג א'  פורצלן  

גמר קירות טיח  
 רילי +צבע אק 

+   גמר תקרה טיח
י בכל סיד סינטט 

 החד' 

בטון/בלוקי בטון /  
בלוקי  / בטון תאי

 גבס /לוחות גבס

 ור דוזפר

 60*  60צוף גודל הרי 
 
 

גרניט  אריחי
 א'  סוג פורצלן 

או    מיקהאריחי קר
סוג א'  גרניט פורצלן 

 ס"מ  60עד לגובה 
יח +  גמר תקרה ט

במידה  רילי. אקע צב
  BI  התנור אינוו

חיפוי קירות תואם  
נור  מאחרי הת

מ'   1.5ובה וסביבו ג
 מעל הריצוף 

בטון/בלוקי בטון /  
י  וקבל/ בטון תאי

 גבסגבס /לוחות 

 מטבח  

 25* 33 , 45*45 , 33*  33וף גודל הריצ
  

 המידה תהא בהתאם לדרישת הדייר 

 גרניטאריחי 
 סוג א' פורצלן 

או  אריחי קרמיקה 
סוג   צלן  יט פורגרנ
עד לגובה  לפחות א' 

 ת לדה  ףוק שמ  וק
+   חיט הר קת  רמג

 צבע אקרילי

בטון/בלוקי בטון /  
וקי  לב/ בטון תאי

 גבס גבס /לוחות

 רחצה הורים ר חד

 25*33, 45*45 , 33*  33גודל הריצוף 
  

 ם לדרישת הדייר.תאבה א תה  המידה 

יט גרנאריחי 
 ' סוג אפורצלן 

או   אריחי קרמיקה  
סוג א'  צלן ורניט פגר

קו  לגובה  עד לפחות  
 משקוף הדלת  

+   גמר תקרה טיח
 צבע אקרילי

בטון/בלוקי בטון /  
  בלוקי/ בטון תאי

 לוחות גבס/גבס 

   בטיהחדר אמ

 
 25*33, 45*45 , 33*  33גודל הריצוף 

 

גרניט  חיריא
 סוג א'  לן  פורצ

רות  קי חיפוי
יט נרו גקרמיקה א

  1.5עד לגובה   פורצלן
י טיח  מ' ומעל חיפו

 + צבע אקרילי
 

בטון/בלוקי בטון /  
בלוקי  / בטון תאי

 ות גבס  בס /לוחג

   ם  שרותי חדר
 )במידה ויש( 
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 60*  60ף הריצו גודל

 
 

 גרניט אריחי 
 א' סוג לן רצפו

גמר קירות טיח  
ל  +צבע אקרילי בכ

 החד' 
טיח +   גמר תקרה

כל י ביד סינטט ס
 החד' 

בטון/בלוקי בטון /   
בלוקי  / טון תאיב

 גבס /לוחות גבס

 מרפסת שירות 

 רניט גחי ארי ת המוכרר פ"י בחיעבמידות אריחים 
   פורצלן סוג א'

גמר קירות טיח  
+צבע אקרילי בכל  

    הגמר תקר  .החד'
 סינטטי יד + סטיח

 

בטון/בלוקי בטון /  
בלוקי  / בטון תאי
 ות גבסגבס /לוח

 
אשר  )בדירות  מחסנים

 הוצמד להן מחסן בלבד( 
 

 25* 33 , 45*45 , 33*  33גודל הריצוף 
 תהא בהתאם לבחירת הדייר  ה המיד

 רניט גחי ארי 
 לן סוג א' רצפו

גמר קירות טיח  
 סינטטי  בע+צ

 

 שמש מרפסת   

 

 : להלמילוי הטב חיותנה

לבנטים למניעת  רה ות התקניםת כל דין ולפי דרישים ייאטמו לפי הוראוהנקזים באזורים רטובהקירות , הרצפות ו •

 ים סמוכים.או חדרו/ן  לחלקי בניי מעבר מים 

 

 . .גבס  חותבס /לובלוקי ג /איטון / בטון תבטון/בלוקי ב י חומר קירות: בלוק **

 +צבע אקרילי   טיח: רה י ד' בכל החד גמר קירות  **

 סינטטי יד + ס טיח: גמר תקרות **

 אלי. ם הישרניק רוק" מטעם מכון התיו בעלי "תו תקן י וקירות פנים יהכל צבעי תקרות    ** 

  העומד בדרישות התקינה   )גרניט פורצלן( סוג א' צלן פור ים מסוג חיאר  בכל מערכות החדרים יותקנו  ריצוף:  *  *

ן  יובבניבדירה  ףריצו כי ה ,  מובהר  . 60/60חים במידות ריצוף לכל מערכות החדרים בדירה: ארי . קיקה הרלבנטיותוהח

 (.   R 11, )רצפת תא מקלחת   ( R 10רחצה   י)חדר( ,  R  9ם  ורימג  יחדר) 2279ו בדרישות ת"י  , יעמדיעודם יי פל

גוונים  אות/דוגמ  3 -סדרות של ריצוף ו  4ות חהמוכר יציג לקונה לכל הפאו לחיפוי ,   המיועד לריצוףאריח   ל מידתכל**  

 י. נייטרלבהיר  ן  גוומהם ב  1, לפחות ורים רות מגי ד מוש בבשי  יחיםכשו צים נפו ם ים לדוגמאות/גווניתואמה  כל סדרמ

   (   LAPPATOבריק חלקית ) דרות יהא בגימור מ מהס   1לפחות 

     בגוון   אפור והאחרת: אחת בגוון אריחים(  ות( בין וגוונים רובה)למילוי מישקים )פ ג 2קונה בחירה של יציג להמוכר **  

 הקונה. על ידי חר שנבביותר לגוון השולט של האריח ב רוק

וץ  יר החת בהם ק במקומו   .  חוין בגמר הקירות חיפוי קשים כן צאלא א לפחות  ס"מ  7בה בגוול שיפולים ף יכלהריצו **  

 שיפולים.ח אין צורך במחופה בחיפוי קשי

 לגמר קירות.  פוי זההוחי  טיוס ידוד אק ל ביש לבצע סגירה מובנית כולגלויה  לצנרת **  

 ציע, אי לה יהא רשהמוכר ס"מ.  30/60ס"מ   25/33במידות .  (ןרצלפו יט גרנ) פורצלן סוג א'. אריחים מסוג   :חיפוי קירות   **       

 ס"מ ללא שינוי במחיר הדירה.   33/33 ,ס"מ 20/50דומות למפורט וכן במידות נוספות   , אריחים במידותקונהה  תמ כבהס        

    עד לתקרה ווי  חיפ ה מעל . לפחות במידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה משקוף הדלת בחדר/י רחצה חיפוי קירות        

 טיח + צבע אקרילי.   -       

 + צבע אקרילי.   מעל החיפוי ובקירות: טיח מ'.    1.50עד גובה  חצה ידות כמפורט בחדרי הר מות בקיר   רותים חיפויי בחדר הש       

 

 -הלןות ללהנחיות המפורט לרכיבים ו בהתאם צעבו תון י ח התחבהמט ארון  :ארונות   3.3

  כיור ,       טוחה של ש נהיתוך פתח המתאים להתק, ח כיור לת מדפים, תושבות, ור דלתות , מגי יכלול  הארון    3.3.1 

ה  כנ, ההצתה( ל מל נקודת חשולבישול   נק' גזה , קנה שטוח אים להתך פתח מת ות וחיתובשתומובנות )ריים לכיהכנה 

 . ם יח כלילמד

 ס"מ.  60 -הא כעומק הארון , כולל חזית הדלתות, י

 וף. על פני הריצ"מ מ ס 90 -שטח העבודה יהא כגובה סף עליון של מ 

יבות של       עת רטלמני םילמובחיפוי עמיד ס"מ  10 -של כ  בהבגובנויה )סוקל( ית הארון תותקן הגבהה תחתב

 רון. תחתית הא

עית או  מאבן טבמ  ס"  2 -בעובי לא פחות מודה ונה משטח עבן לבחירת הק תקהתחתון יו ן לכל אורך הארו

לפי   2,   1לקים )ח 4440ם הרלוונטים ת"י התקני  דרישות ל נההעו ( ערך והת אבן קיסר או שופולימרית )כדוגמא 
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שטוחה של   ההמשטח יותאם להתקנ ,םל היקפלחזית הארונות בכס "מ ביח ס 2טה של ים בהבל עם שולי ,  ן( ייענה

א  התקנה לל אי להעדיף הקונה רש .  חר ע"י המוכריבודו ייבח יותקן קנט עליון מוגבה שאופן עהמשט בהיקף .  ור כי

 . המשטחף יק ולל אף מים בכל ההמשטח , ככל הנדרש,  כ  ד בחזית עם עיבוגבה ט מוקנ

  המוכר יציג  חרהספקים שיב ו המוכר ו/אשיציגו  דוגמאות  נה מתוך מגווןת הקולבחיר א יה  בחטה במהעבוד משטח  

 אלו יהא בהיר ניטרלי.מגוונים   גוונים לכל הפחות, ואחד 3ה בפני הקונ 

 -ם ולהנחיות המפורטים להלןיביהתאם לרכהא ב ון יארון המטבח התחת נהמב

 

  לפחותמ"מ  18-17( בעובי סנדויץד )מעץ לבו יהיו  המדפיםהארון ו  ףו ג                  

 מ"מ לפחות.   5 – 6בעובי  (טדיק  לבוד ) , גב הארון יהא מעץ  

 רמינג.סטפופו  תלוחו  /MDFסנדוויץ'( /  היינה עשויות מעץ לבוד )ת הארון תדלתו                    

    לות  מסי בעלות   תהיינהות  עומקו , המגירל גובהו ולכל כל  ,ס"מ לפחות 60חב ברו מגירות  יח' הארון יכלול:   

 תכת. ופיות ממטלסק 

רונות מכניים  הארון יותקנו פתשל  פינה לבד , אם נדרש , ולא יותר. ביח' הנה אחת בפיול יכלהתחתון   ארון המטבח

 ע. קורנר או ש"'יק  ת מגף כדוגמאלאחסון נשל

 :   מצויןון לא יפחת מההאורך המזערי של המטבח התחת 

 מ"א  3.5חד' : סה"כ  2.5 –חד'  2ת דירמידות ארונות מטבח : 

 . "אמ   5: סה"כ  חד'  4 -ד' וח  3 דירת

 מ"א.  6חד' ומעלה : סה"כ  4.5רת יד

ארון מטבח      מ"א  1המיר עד לי רשא  יפי , המוכר יהאספצח ה תכנון המטב, בהתאמה ל -' ומעלהחד  4.5בדירת 

העליון  בח טמ הר ואורך ארון מ"  5התחתון יהא המטבח  ון אר ורךכלומר, א מטבח עליון.מ"א ארון  2 -תון בחת

 מ"א.  2 יהא

 -ןכנן הארון העליון כמופרט להלהמוכר יתואת הצעת   קבללה הקונ טליהח    

 ת. וינפ ציף והמשכי ללא ( הארון יהא ר 1)                    

 ת. מ לפחו ס"  30 ו לפחות ועומקס"מ  75יהא ובהו של ארון עליון  ( ג  2)                   

 פה( . תהא כלפי מעלה )מנגון כל נות העליונים שפתיחת הארו  ובתנאי   ס"מ 60עליון יהא גובה ארון תן שינ                          

   מדף אחד לכל אורכו. חות ח עליון יכלול לפ( ארון מטב 3)                    

 תון.ח התחבטארון המ פרט לגבי ם לדרישות המא בהתאיה יוןלון המטבח העה וציפוי אר( מבנ  4)                    

                    .ןבאורך הארויים  פעמ ת ן תימדד לאורך קיר המטבח , פינה מחושבתחתוהארון ה ך ידת אורמ                     

 .רונותאה רך ואו בלות ייכלבתוך הארונ המשולביםמעט מקרר , ם וכיו"ב, ליימדיח , תנור, כירם ל חללים המיועדי

ייר שלא  יט הד . החלנהת הקו טלהחל  נם הי חתון ם בארון תכו' מובניתנור ו ל של מדיח,  ה בפועתכנון והתקנ

נת הכלים  ו להתקועד, במקומות שי יםפדמת ודלתותו, לרבות ארון המטבח בשלמו  את ספקלהתקינם , על המוכר ל

   ות.רשנדנות ה ות ההכים )ללא חללים( ולרבהחשמליים המובנ

 ן: להל יםמפורטה  ולהנחיות ם לרכיביםתאבהיו נות המטבח  יהארוי פויצ יסוג

 . כת תידיות מוסטפורמינג. פורמייקה / פ  ני:חיצו ויציפ 

 ורמיקה.או פ מלמין: וגמר מדפים  יפנימציפוי  

שיבחר  ם קיפמוכר ו/או הסים וגוונים שיציג הבחירת הקונה מתוך מגוון סוגלו הייניו ו פוי וגו הצי סוגי 

 כמפורט להלן :ר, המוכ

מהם בצבע לבן  , אחד לבחירהשונים  ה גווניםישקונה לפחות חמיג בפני הוכר להצ: על המ ניצוי חי ציפו

 נייטרלי.  הירן בואחד מהם בגוו

 : גוון לבן .   נימייפוי פצ

 ן  יאעליון: טבח ן מארו                

ידת    יח ב נור אינור התאשכ  . עבודהרך משטח האו  ורך כלחות לאלפ ס"מ 60בגובה קירות בקרמיקה ווי חיפ 3.3.2 

BI   על  מ' מ 1.50ה )גובה רצפד הבקו הסף העליון של החיפוי הקרמי וע – ור וסביבונאחורי התמ  ות תואםוי קירחיפ

 צבע אקרילי.  + חירות : טי פוי ובקמעל החיהריצוף( 
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או   MDFויץ( ,  לבוד )סנדו י מעץן עשותקן ארון תחתויו  השירותים (ר בחד)למעט  בדירהחדרי הרחצה אחד מל  בכ   3.3.3     

חות הכולל  לפ ס"מ  80ינימאלי של ך מ אור. הארון יהא תלוי או מונח , ב   EN 310לפי תקן  P 5ברמה  ם ידה במיבית עמסי

  .כיור.ב בו קוורץ משול י מחרס / שיש / ניא חלידים, משטח עבודה אינטגרלי מבלת, מדפים, צירים  דלתות 

   :הסיבכ  תיימיתקנים לתל    3.4       

 , ס"מ 160של   וגלגלית באורך מינימאלי  מגולוונות  תכתת מ בעל זרועו ת כביסה,י ילקן חיצוני לתרות יותקן מתת השמרפס מ

 ת יפח  מם שאורכו לאתקן מתקן מתרו י שיו ובתנאס"מ    160 -הא קטן ממתקן יך ה ניתן שאור לסטיק, חבלי כביסה מפ 5          

       בתקן       עומדר עמיד המ יהא מחו  סהמסתור הכבי   מ,ס" 800 -מא יפחת הכביסה ל ילשל חבס"מ והאורך המצטבר        120 -מ 

   . ס"מ   60 -יפחת מלא   ק הנישה לתליית כביסה , עומ 5100ישראלי מס' 

 נצפה צנע שאינו  מו  , במקוםר המבנה ולוונת על קי עו מתקן ממתכת מגשמשמפסת מר  /בחצר ך ווה ערמתקן ש:   ן/גגלדירות ג

 ס"מ.  160סה באורך מינמאלי של י י כבחבל 5ות חיכלול לפ ן לקיר. המתק בע קויהיה יציב ומ  ן קמבנה. המתת ה יתו בחז

רועות  ז 3פחות קרוסלה( עם עמוד הכולל ל) תובב מס  קן יר מתקן זה במתי החלטתו , להמ עפ" הדייר יהא רשאי , גן  בדירות

      וצף.שטח מר ון ו/או למע למשטח בט ומקוב נת. המתקן יהא יציב לוו כת מגוום או ממתמאלומיני  לותמתקפ

           .UVידים לקרינת  תיים , עמיהיו איכו ים  לחבקנים ההת בכל 

 ין. של הבנהגשם  ז למערכת איסוף מישינוק טון הפרדה מב משטח קן יותסתור כביסה כל מבתחתית תור כביסה : סמ

 סה  ביבמסתורי הכות כני ת ט לשלב מערכו ירה. ניתן צפת הד לפחות מפני מפלס ר ס"מ  30 -וך ביהא נמהמשטח ון של  לס עלי מפ

 מ"ר לתליית כביסה.  1.7לפחות  פנוי שלמר שטח י שישאובתנ 

 להלן: ורטוהכנה בהתאם למפ גורים תכלול רכיביםמרפסת השרות בדירת המ

ס הניתנים  בחלון ובתריסגור יהא   כביסה . הפתח  יית למתקן לתל ישירה ו תהא גישה ניר חוץ , אשר ממואויהא פתח ללמרפסת השרות 

  גר תלייתבוים לאדם ו המאפשרחתם יהיו כאלהחלון והתריס ואופן פתירוחב מידות ד. בלברה בתריס יתאפשר סגת  . מובהר כי לאלפתיחה 

 ס"מ.  75 -חת מיפ פתח נטו לאה, רוחב ביסה. בכל מקרקן תליית הכחב מתור כלהגעה לכביסה ו

ת  ישולדרסה תתאים ידלת הכנ ה.ו מחדר רחצח אמטבמרפסת הינה מה ת כאשר הגישה לבולרתותקן דלת כניסה  ותלמרפסת השר

 זה.המפורטות לגבי דלתות פנים במפרט 

 ני(. אחד על השאחד יונח על הרצפה בנפרד)לא  לכש כנות יתוכננו כךהה- ולמייבש כביסה ההכנה למכונת כביס

      מל.שוהזנת ח רת סגילת למשקום  " כולל תריס הגנה ע4בקוטר אדים  ת  יטני עבור צינור פליצוומעבר בקיר ח  ה הכנה למייבש כביס

 ת חשמל וז , הזנ)קרים(, חיבור לניק םלרבות נק' מי   ביסההכנות למכונת כ         
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 דירה ב ריסיםדלתות, חלונות ותרשימת  – 3מספר  להטב 3.5

 

  ת תודל חלונות  יסים רת

 גוס
 פתיחה 

)ציר /           
נף  כנף על כ

 נגרר /  /
כיס /   

 ת חשמלי
 אחר(/

 ר מוח
 שלבים

  מר וח
 מסגרת 

 ,)עץ
 /  'אלומ 

 / מתכת 
 אחר(

 כמות 
 ומידה 

 סוג
 פתיחה 

/   )ציר
ע"כ /  כ

 נגרר / 
ס /  יכ

 אחר(

 חומר 
ץ )ע

 /  'ומלא
 /  מתכת 
 אחר(

 כמות 
 ומידה 

סוג  
 פתיחה
)ציר /  

ל ע כנף
כנף 

-להלן)
כע"כ( / 

 רר /נג
  /ס כי

 אחר(

 חומר 
 / 'אלומ  /)עץ

 מתכת / 
 אחר(

 כמות 
 ידה מו

 חדר

פלדה ת דל רגילה - - - - - - -
   )ביטחון(

 

1 
90/205 

 ניסה כ

 גלילה 
חשמלי עם  

מנגנון  
 חה ידני,  פתי

  
פח 
 ' אלומ

 1 ' ומאל
260/210 

 נגרר
 כ.ע.כ

ויטרינה  
ג  מסו

אלומ'  
   מזוגג

        1 
260/210 

   
 
 

 מגוריםר דח 

 לילהג
   חשמלי

  
פח 

 אלומ' 

 1 אלומ' 
140/100 

  אלומ'  כ.ע.כ
גוג  זי םע

 ל ופכ

1 
140/100 

 רגילה
 
 

 1 עץ 
80/205 

 הורים ינה חדר ש

  ' אלומ כ.ע.כ -- -- -- --
    מזוגג  

1  
 פק"ע

100/100 

דלת פלדה  גילהר
,  אטומה  

 שור פק"ע איב
 

1 
70/200 

)משמש   ממ"דחדר 
 נה(כחדר שי

 ( "רקעע"פ תקנות פ

  כע.כ.
ח פ

 ' אלומ

 1 אלומ' 
100/100 

פלדה   גרירה
רר גנ

בהתאם  
וראולה 

קוד  ת פי
העורף  
 העדכני 

1  
 "עקפ

- - - 

 לילה ג
 חשמלי

 
פח 

 אלומ' 

 1 ' מאלו
 
 

 אלומ'   כ.ע.כ
עם זיגוג  

 כפול 

1 
 

 1 עץ   רגילה
80/205 

 
 
 

  שינה  יחדר

 לפינת אוכ --- --- --- -- -- -- -- -- -- --

 פרוזדור  --- --- --- -- -- -- -- -- -- --

 גלילה 
   מליחש

פח 
 אלומ' 

 -1- ' ומלא
120/100 

 אלומ'  כ.ע.כ
  עם זיגוג

 ל כפו

1 
120/100 

 מטבח  --- --- ---

  אלומ'  קיפ - - - -
 מזוגג 

1 
70/100 

 1  עץ ילהרג
70/205 

 הורים –צה חרחדר 

- - - - ------ --- --- 
אוורור  

 לץ מאו

 1 עץ רגילה
70/205 

 שירותי אורחים 

  אלומ'  פקי - - -   -
 וגג מז

1 
50/100 

+אוורור  
 מאולץ 

 1 עץ  ילהגר
70/205 

  אמבטיה חדר 

ו/או    ע.כ.כ
 גרירה

 
פח 

 לומ' א

 1 אלומ' 
160/100 

.ע.כ כ
ו/או  
 -גרירה 

  אלומ' 
 מזוגג 

1 
160/100 

 

 1  עץ רגילה
70/205 

 ות שר  תפסמר
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•     

ומופעלים על    בעה כיוונים.לים לפחות בארויים הננעחבם יחיבעלת מערכת ברון( )ביטח  ראשית  לכניסה פלדה  מגן דלת   –  רהילדיסה דלת הכנ

  ערכות צירים, טלסקופית, מ/תימרצה פנועינית הצסף, נו י ן פנימו ח סגר ביט  : להלן כמפורטו 5044ישראלי מס'   תקןאמת להתו גלילמנגנון  ידי

 ומס' דירה. , מעצור דלת שת סף תחתון ת" , מברוזטו"רו ידית נעה מגן צילינדר, 

 חות. מ לפמ" 1.25וונת בעובי של למפלדה מגו משקוף בניה 

 .צביעה בתנורביו משקוף יה כנף הדלת וה 

 המוכר. תאם לבחירתגמר וגוון בה הכניסה תהא בדלת 

 : רט להלן למפויהיו בהתאם  ם ירם בדירת המגוי נפהות תלד

לו ים ויכלה עמידות למתהיינ  הדלתות , גילה חלקיו ובפתיחת ציר רל ע  23לי מס' י תקן ישראפליינה לבודות ה ת  : כניסה לחדריםדלתות ה

 . ס"מ לפחות 7דלת בגובה בתחתית ה מים ר עמיד לת קנט מחומהתקנ

, אקוסטיקה    זקחו –ר ש"ע בכל היבט תפקודי  או מילוי אח פלקסבורד ו/  י ולמיעל מסגרת  ם יוחות מודבקי לשנא עשויה מ כנף הדלת תה 

 חות . צדדים לפ 3 -קנט( מצופה ב)  –כנף הדלת שקוף , היקף בהתאמה לסוג הדלת והמ ו צירים יותקנקיים, אחר, 

 ם. למיעמידים  –ות לוחות ודבקים בת לרכנף הדל

 .הצדדים ני משידיות מתכת  מנעול ו, עם מים  ב עמידותהמתאים ל עשותמ  פוי חיצוניבצי פורמייקה אואו  עיהיה בצב גמר הדלתות

קוף  המש אטימה ,  ם לדלת ויכלול פסיו עץ בגמר ובגוון תוארי אולימהלבשות פ, בעל   23ס' ישראלי מ  התאם לתקןה בהדלת יהיוף משק

 .  לאחר התקנתו יהא עמיד למים 

 .ר בכנף הדלתוהר / צו אוצו  "פנוי-מוי "תפוסול סיבובי דת מנעיה והמקלח בחדרי אמבט

 .ורףשות פיקוד העאם לדריבהת מה ,ופלדה אטת דללממ"ד תהיה דלת הכניסה 

 .5044כמפורט בת"י  הכל ,2ה נאי סביברגת עמידות בתלת דעי נעילה כנגד פריצה , בעתהא בעלת אמצדלת יציאה לגינה 

ג בפני  להצי רכעל המום שיבחר המוכר , ו/או הספקייגו המוכר יצש תדוגמאו ך מגווןונה מתות הק לבחירהא בהתאם פנים יה ות  לתגוון ד

 . היא בגוון לבן ת, אשר את מהןירה לפחוונות לבח ות ש אפשרוי  3  הקונה

לפחות  מ "מ  4 זיגוג בעובי) ינהם עם מרווח אויר ב   כיתת זכולוחו  2-ממורכבים ה     ( double glazing )זיגוג כפול ם עם לומיניומסוג א חלונות

ובכללם : סרגלי זיגוג, אטמי    וריים ,זרים מקת ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן ואביהחלונו.  ( מ"מ  6 לפחות עם מרווח אויר שלי הצדדים משנ

  ן.היצר  מטעם  ה רשין מוע"י מתק ת יותקנונויחה ונעילה, החלובנות, מנגנוני פתלים , ידיות מו, גלג  , צירים EPDMומי   ג

 נון פתיחה ידנית. ומנג גנון חשמלים מנכנ"ל עם שלבי תריס ארגז תריס גלילה ע רכבבחדר הדיור יו

 לכף רשת אחת. בלבד  כהכנהלה במסיסף נתיב נו יותקןה ההזז חלונות ל בכ

 יסים. תר , יהיו בעליר רחצה ומטבח מבטיה , חדר שירותים , חדלמעט חדרי א פתחי הדירה ,

השלבים לאטימה מוגברת.  בין  לל אטם גומי ף כומוקצ  ריתן אומילוי פוליח אלומיניום בעשויים פ יהיו שלבי התריס הזזה   לה אויגלבתריסי 

 מידות הפתח והוראות היצרן. בהתאם ל הפח יהאעובי 

עיל נות להמצוי.  מידות הפתחים ברהבח ים  הטכנייםאדר' הבניין והיועצ והחלטת לפי דרישת   יקום, יים במשינו יתכנוהערה : 
 ה. י ן ובנקנות התכנות כמשמעותם עפ"י הינם מידות בניה בס"מ

 
 

 1 דלת פלדה רגילה - - - - - -   -
80/205 

 מחסן  
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 סניטרים  מיתקני תברואה וכלים   - 4טבלה מספר  3.6

 

  :   ות הער

. מילוי עץ בפינות  ליאסטרוציפוי פחיזוק היקפי, שלד עץ עם מ"מ הומוגני, בעלת  3.5יה תהיה מחומר אקרילי בעובי טהאמב

 מ"מ לפחות מצופה אמייל  2.5ופיל ברזל מגולוון או לחילופין מפח בעובי יכה מפר ומיטת תמ

רס דוד כמותי בעל קיבולת הדחה קצרה  ח כל הדחה טה ומיכבד בעל צירי נירוס ה מחרס מונובלוק עם מושברותים תהייש תאסל

 1385ליטר עפ"י ת"י  3-יטר ול 6וארוכה של 

שירותי   אחר 
 רחים או

 חדר   חדר  אמבטיה 
 םהורימקלחת 

 קן מית   מיקום            מטבח 

 דתקערה בוד -- -- -- --
40/60 

  קערת מטבח מידות 
 בהתקנה שטוחה 

סילי   חומר/חרס -- -- -- -- לבחירת הקונה 
קוורץ  ץ/ קוור

   הרוסטני ניט /גר

 סוג

 כפולה   קערת מטבח ות מיד 80/46 -- -- -- --
חומר סילי  /ס רח -- -- -- -- חירת הקונה לב

רץ  וו קקוורץ/ 
 נירוסטה / ניטגר

 סוג

ן  קמות -40/50 -- --
בארון  

 טיהמבהא

מותקן  -40/50
בארון  

 אמבטיהה

 קערת רחצה  מידות  --

 סוג  חרס חרס -- --

  ות מיד -- -- --  --

 סוג -- -- --  --

 תים  ת שירו אסל ות מיד -- -- -- -- --

 וגס  בלוק מונו  מונובלוק  ונובלוק מ --

יה מחומר  אמבט  מידות  -- -- 70/170 -- --
  3.5אקרילי בעובי 

 הומוגני ס"מ 
 סוג -- -- רילי אק -- --

מיקס דגם  --
י  ציפו  חפר

 כרום ניקל 

-דגם מיקס 
י  ציפו  ח פר

 כרום ניקל 

 קס דגם מי
י  ציפו  רחפ

 כרום ניקל 

 פרח-דגם מיקס 
, מסוג ברז נשלף

 י כרום ניקל פו צי

תוצרת  
 ודגם

ם  ירמים ק סוללה ל
ם לקערה  חמיו

 או מהמשטח  מהקיר 

סוללה לאמבטיה   סוג -- -- סוללה -- --
 למים קרים וחמים 

 מקלחת ראש קבועה  סוג -- -- -- -- --

 קלחת סוללה למ  סוג -- אינטרפוץ  -- --

-- 25/40 
 "מס

   –ידים   יור נטילתכ -- ----- -- --

-יש-
חיבור 

ים  למ
קרים 
 בלבד

 
-- 

ר  ה לחיבונהכ -- -- -- --
.  נת כביסהלמכו

ההכנה למכונת  
הכביסה תהא כוללת  

 יקוז חיבור לנ

ר מייבש  לחיבוהכנה  -- -- -- -- -- -יש-
 ביסה כ

ח  יהכנה לחיבור מד  -- יש  -- -- -- --
ברז,  הכוללת  כלים

ולסיפון   הכנה לביוב 
 מטבח קערת ה 

 בישול  נקודות גז ל -- יש  -- -- -- --

 מום גז לחי ות ד ונק -- -- -- -- -- --
נקודת מים בגינה   -- יש  -- -- --   --

 )בדירות הגן( 
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כמותי )ויסות מים לחמים/קרים   דגם מערבל מיקסר בעל מנגנון קרמי דוניקל,  וי כרוםלמים חמים וקרים יהיו בציפ סוללות כל ה

דת בדרישות ת"י  ן תוצרת הארץ, ככל שישנה, ועומאחת מה ת כאשרסדרו 3וצגו לרוכש לפחות יעזרת ידית אחת( ויכללו חכמים,  ב

1385 

שור משטח העבודה או הכיור, ברז המטבח  ו על מימוקמפרח והם י-מדגמים מיקס ברזים בכיור הרחצה ובכיור המטבח יותקנו

 ס"מ.  15מק , עוס"מ 15בה נה: גוברז כיור רחצה תהייס"מ. מידות  25ס"מ, גובה  20ק יהיה מסוג ברז נשלף במידות להלן: עומ 

 ולסיפון קערת המטבחביוב כלים כולל כרז והכנה לחיבור  הכנה למדיח 

שורי ,  שר  כן צינוריר , הכוללת יציאה תחתית למילוי האמבטיה והקמ מיקס ם, וקרי מיםה למים חה תותקן סוללמבטיבחדר הא

 חות ומזלף. ס"מ לפ 60, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך  מתלה מתכוונן

 לות.ט אסילת ידיים ולמעור רחצה וכיור לנט, לרבות כיהכלים הסניטרים  קרים וחמים לכלבורי מים יח**

תקנת  ה וז המשטח. לא תותר ועים לניק יפעם ש 9227ת"י   שותומד בדרי"י הוראות כל דין העידות עפמהמ  לא יפחת תא המקלחת**

  ס מהקיר,דרך( מיק 3ים חמים וקרים רב דרך )אינטרפוץ תותקן סוללה למ  המקלחתבתא  .שטח משופע במקלחתאגנית כחלופה למ

חירת  ין לפי בלופף או לחיס"מ לפחות ומזל 60ך כי באורל אנמוט החלקה טלסקופי ומובי  ן ,נולל צינור שרשורי , מתלה מתכוו כ

 ס"מ.  15ס"מ וראש מקלחת בקוטר  30מהקיר באורך  יר , זרוע הדי

 

נור פליטת אדים כולל  ר ציבוחיצוני עקיר " ב 4הכנה למייבש כביסה ומעבר  .יש: . יה נוספים בדירהינסטלצ י  א אביזר 3.6.1

 משקולת בסגירה.   גנההתריס 

 ;  אין / יש :    ערכת סולרית: מחמיםמים    3.6.2

                

 כל דין הוראות  תהיה עפ"י הדרישות אשר נקבעו בולארית מערכת ס באמצעות ספקת מים חמים א

 .  579שראלי תהיה בהתאם לדרישות תקן י  ה מערכת סולארית , התקנתהנדרש             

סק המאפשר  ל מפן הכול ב זמם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצחימום עמיכל אגירה )דוד( הכולל  ותקן רה יכל דיל              

 ן מראש את זמני ההפעלה. לתכנ

 -הםיחמיר מבינט להלן, על פי המורפן או מהמכל די לא יפחת מהוראות ל האגירה מיכ  נפח             

 ליטר. 60בקיבול אחד דוד  רביח' דיור בת חד  

 ליטר. 120קיבול דוד ב שניים או שלושה חד'בת   דיורביח'  

                                     ליטר. 150קיבול ותר דוד ב ' ויחד  4ביח' דיור בת  

                       ;      לידוד חשמ

                                                                                                                                   ;    גג המבנה ו סמוך לה ו/או עלאו/סתר אך נגיש , במרפסת השירות יותקן במקום מו  :ודדמיקום ה

  

 

 )לדירות גן בלבד( ברז דלי , ברז אחד לדירהלגינה יותקן  אה. ביצי יש :    בחצרים נק' מ  3.6.4

   ,בהרמו  אין /ישמים לדירה :  נה למונה הכ  .53.6

לצנרת גלויה יש לבצע   . ו/או גבריט   PVC  שופכין PVC   דלוחין   SPסגול/או פק רים חמים וקם מי ינורות :חומר הצ 3.6.6

 יר. ה לגמר הקזה רמיקהוי קסטי וחיפסגירה מובנית כולל בידוד אקו 

   אין   / יש: או בחדריםו/בח במטגז ועד נקודות הגז ירה ממקור הצנרת גז בד   3.6.7

 יש למונה גז לדירה:  נה כה  3.6.8
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 : חשמלקני  מית  – 5טבלה מספר   3.7
 

 נק' טלויזיה;      
 ק' תקשורת נ    

 ' טלפון נק
 ' נק   3סה"כ 

בית תקע  
 כח  

 גל נפרד במע

   בית תקע 
 רגיל

 דרגת הגנה  
44IP 

בית תקע  
 רגיל

 נקודת מאור 
 ה תקר/רקי

 פסק ולל מכ

 

פעמון +לחצן   -
 רקוםאינט

פסק תאורה  מ - -
 ת לחדר מדרגו 

שמל דירתי  לוח ח -
כולל סגירה )ניתן 

 בסמיכותשיהיה 
 או למבואה(  ניסה לכ

ארון תקשורת כולל   -
 שקע

ארון    -
 לפוניה/טלויזיה ט

 ה או מבואכניסה לדירה  1 1   

תוספת  -תריס חשמלי תוכנן 
 נק' חשמל להפעלת התריס 

 נת אוכל ר ופידיוחדר  2 3   1 1

מ' או   3ך מעל באורבפרוזדור 
  2"ר" פניית  בפרוזדור הכולל

 מאור לפחות + מחלףנק' 

 םוריפרוזד 1 1   

ע יהא מעל  קום בתי התקמי
ר משטח עבודה ככל האפש

בח. בתי  מטובהתאם לתכנון ה
ת ם חשמליו ר כירייתקע עבו 

דיח ימוקמו מתחת  ועבור המ
 למשטח העבודה

כ"א  3 
ל גבמע

 רד, נפ
: עבור

מדיח, 
תנור,  

  1+מקרר
לת פאזי  ת

עבור  
כיריים 

 חשמליות 

 מטבח  1  4 2

 םי ינ ש) 4  1 1 
  דיל

 (הטימה

 קספמ ללו כ 1
 ה רו נמל ףילחמ

 דר שינה עיקרי )הורים( ח

רה לפי מנו  3  1 1 נות פקע"רלפי תק
פיקוד הנחיות 

 ורף הע

 משמש כחדר שינה()  דממ"

 (חדר שינה משני )ילדים 1 3  1 1 
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+   חימוםנור תבית תקע ל
הכולל מפסק זמן  קוצב התקן  
"י יקום עפבמ שמשהלדוד 

 תכנון.  

בית ) 1 
  תקע 

 (רלתנו 

 מבטיה ר אחדר רחצה/חד )מוגן מים( 1  1

דה לאוורור  מכני הכנה לנקו 
 שנדרש  + מפסק היכן 

 ם ותישיר 1    

  בדרגת 2  
 הגנה 

 44IP 
למכונת 
כביסה 
 ולמייבש 

 שירות  רפסת מ )מוגן מים( 1  

+ פסק לי +מחשמתריס כולל 
 י מנגנון פתיחה ידנ 

 מרפסת שמש  (םמי מוגן ) 1  1  

 כאשר מדובר במחסנים
שאינם צמודי דירות , אין  

 משרד השיכון חינת מב מניעה
שהזנות החשמל של כל  

חוברו למונה  נים יהמחס
סנים בלבד  נפרד למחמשותף ו 

מונה נפרד חילופין יותקן או ל
החלטת המוכר  לכל מחסן , ל

 רתו י בחיועפ"

 סן מח 1  1  

)פקט(  1  
הכנה 
 למזגן 

 ביסה תור כ סמ   

 
 : שמל מתקני ח 

 הגדרות :   החשמלמתקני  (  21)
 . מ"מ  2.5רד עם כבלים סק נפצא מחובר ישירות ללוח למפ הנמ שקע  –" נפרד עגל"בית תקע כוח במ .א
קעים,  וד ש עעם חובר יות ממל רגיל, יכול להודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשבשקע  –ע רגיל בית תק .ב

 לפחות. ממ"ר   1.5החיבור יבוצע בכבלים 
ל  ן מזרם חשמל רגיל , יכוזון חשמלי הניר מתקיבובודד מוגן מים עם כיסוי , לח קע ש  –רגיל מוגן מים  בית תקע  .ג

 ממ"ר לפחות. 1.5ם ור יבוצע בכבליים, החיבעוד שקע ות מחובר עם להי
מחשבים ,  בין   –ורת שקר וכוללת נק' טלפוניה , נק' תלחד  טמפלעה קו , מגינק'  3 –וטלפון  תקשורת טלויזיה נק'  .ד

  רש עלטת שידורי כבלים. הכל כנדלחיבור לקלישרות ואפלקליטת שידורי חובה , כאמור,  ר חיבו –נק' טלויזיה 
 .פי דין

 . ו קיר כולל מפסק הפעלה )ללא כיסוי(אורה על תקרה אנק' לת -דת מאורנקו .ה
 חיות המפורטים להלן: ולהנ ביםלרכי  בהתאם תקני החשמל יהיו מ

ים מים  מוגנ היוה ובשטחי חוץ הנספחים לדירה , ימטבח , בחדר האמבטיותאורה בחדר ה  סקים,פ משקעים ,  .ו
 אלים.ת החשמל והתקנים הישרתקנו לפי 

 יסוי. כולל כ  1מודול   55ז תקשורת ועד נק' ההכנה בקיר וקופסא ווט משיכה מריכ צינור וחתכלול  נק' התקשורת  .ז
 ורך הרחבה בעתיד.מודולים לפחות לצ 6פנוי בגודל של שטח  ה יתקשורת דירתי בתוך הדירה , יהמל ושהח בלוח .ח
הדירתי  החיבור   ה גודלישני חדרים יהת עד אמפר , בדירה הכולל 3X25 ת פאזייה תלתי יהדיר גודל החיבור ה  .ט 

 .X 1 40 חד פאזי 
בארון המטבח , מתחת למיקום  זית את פק' תלתקן נ י תלת פאזי תו ירתבדירת מגורים הכוללת חיבור ד .י

ול את  , הנק' תכל2.5*  5ל כבתלת פאזי בלוח החשמל ותחווט ב חובר ישירות למפסק  כיריים, הנק' תכנן לותהמ
 הדירתי. ח החשמלע והמפסק בלות השקכל החיווט לרבות בי

שית לבניין  הרא הניסלת הכום בדית למערכת אינטרקהכוללת פעמון , ותשתית פנימית וחיונם מערכת אינטרקו .יא
ים  גורהמפומית שמע/דיבור באחד מחדרי  בכניסה לדירה, וכן רקום במבואה או האינט ת, יש למקם את נקוד 

 ירה. בד
כת החשמל ולבקרה של צרי ת לניטוררכ קן מעה תותבכל דירמל :  לניטור ובקרה של צריכת חשמערכת  .יב

אפשר הזנת תעריפי חשמל ת ות יראלל הישהחשמ זי ולרשתר תלת פאהדירתית, המערכת תתאים לחיבו 
שמלי  זרם ח דד הדירתית אשר מתבססת על רכיב המומדידה בלוח החשמל    רכת תכלול: יח'ע. המ ם שתניהמ

את הנתונים בצורה  י המקבל ומעבד אלחוטור  רת לשיד יח' תקשו ( ,פאזי חיישני זרם עבור לוח תלת )שלושה
ובה  ש ובגיגכניסה/ במבואת הכניסה במקום נלת ה דך לבסמו  יותקןצורה ברורה. הצג מקומית ומציג אותה ב

( ואת עלותם ת )בקוט"שברוהמצטפת ות את נתוני צריכת האנרגיה השוטצפה . הצג יציג לפחמ' מהר  1.5
 ית. הכספ

 
 

                  .;                            1   -   ת מאורדנקומדרגות :    .7.13

   . 1   צני   הדלקת אורחל  

 תר(.נות התכנון והבניה )בקשה להיתק ל פידירה ערות בינון חוץ : הכנת צלפוט  3.7.2

     זמזם צליל    רגיל  סוג   פעמון :  3.7.3
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 קט דגם פרפ רד, ויינסבו תוצרת  שקטים    מפסיקי זרם : סוג.  43.7.

יהיה  התקשורת ו ל מבלוח החש .דירהה לבאזור הכניס.:יקום: מיש: ירהסג כולל  רתי בתוך הדירהלוח חשמל די 53.7.

 ורך הרחבה בעתיד. ים לפחות לצמודול  6 שטח פנוי בגודל

   כן חשמל לדוד שמש / חשמלי: נקודת  3.7.6

 אזי תלת פחד' ומעלה  3  בדירתחד פאזי, דירתי החיבור ה חד' יהיה גודל 2ד ה הכוללת עבדירדירתי:  חיבור  גודל 3.7.7

                25.X   3  מפרא   . 

ית לבניין . יש  סה הראשרכת אינטרקום בדלת הכני חיצונית למענימית ופ ותשתית   פעמון  ,כן נטרקום: אי  ת מערכ 7.83.

   .  ים בדירההמגור  אחד מחדרי פומית שמע/דיבור בדירה, וכן או בכניסה לבמבואה למקם את נק' האינטרקום 

 איןיקום: מ ן  איל סגור: מעגמערכת טלויזיה ב .7.93

 איןט( פר) נים אחריםמיתק 103.7.

 בדירה:ם קירור / חימו מיתקני .4

אשר    פאזי, –תלת נדרטית  סט ;  אחת למזגן מיני מרכזי  בלבד  ההכנבוצע רה תבכל די    . ןיא :י זכרמ  ריו וא  גוזימ .4.1

 :    ים כלהלןט ראת הרכיבים המפו  תכלול

ר יעיל וקצר  זויפר המאפשר ום אחמיקהמסדרון או ב ה אוחדר האמבטי  רת אייד בצמוד לתחתית תקקום מתוכנן לממי   .4.2

      לכל חלקי הדירה.

הרצפה בין  מילוי ב  נעהמוכנסת בקיר ו ופיקוד חשמלי ל צנרת נחושת ש "צמה"  הנדרשות לרבות  וע התשתיות ביצ 1

ניקוז   , 2.5*  3ד עגל נפרמ שקע כוח     , למעבה נןהמיקום המתוכ  ייד ועדלמא וכנןמיקום המתה  ד ועד למאיייקום המ

וח כבס ,  באמצעות כיסוי בל   סתרה יכלול ה ייד למאמה"  מוצא ה"צניקוז מסתור הכביסה.  ל  ואצפה  י רום מחסל  יידהמא

 בפועל.  עד להתקנת המערכת 

 . דרוןקיר המס וסטט על למיקום התרמיד עד מיקום המאילפיקוד קיר מל ריק התקנת שרוו 2

 .וירמהנדס מיזוג אידי  המערכת על  וןהכנות יהא בהתאם לתכנ המיקום  3

 . קיר המסדרון התרמוסטט עללמיקום לפיקוד קיר ממיקום המאייד עד ק יר נת שרוול התק 4

 וויר. יזוג א מהנדס מן המערכת על ידי כנות יהיה בהתאם לתכנומיקום הה 5

 המעבים. /המעבה תר למיקום מוס מוצנע ומיקום  6

מיני מרכזית   כתרעבאמצעות מלקיה  ל חלכ פשר מיזוג  ו מאאינן הדירה נויר תכו ס מיזוג האוהנדעל פי קביעת מככל ש  7

  תהתשתיות הנדרשות לרבו  תכלול את כל  קי הדירה ש ליתרת חל ים/מפוצל ים/ןהכנה למזגף בנוסצע  , תבואחת כאמור 

     יקוז מים.נ גז וצנרת חשמל , צנרת צנרת 

ה להתקנת  כהכנ קוז צע גם צנרת ני תבו    והמטבח(    החצהדירה )למעט בחדרי ר בכל אחד מחדרילעיל ,  ף לאמור בנוס  8

תר בקיר ובמילוי הרצפה ומוצאה יהיה  לחדר. צנרת הניקוז תוס ניקוז מחוץ י יבוצעים עיליים. למרחב המוגן הדירתגנזמ

מקום מוצא הצנרת  האינסטלציה . הנדס מ  ם לתכנוןלכיור , הכל בהתא סיפון מתחתו לחילופין לרצפה אעד מחסום ה

     ק.ם פקגור עוס חרושתי מתאים ביזריוסתר עם א  ותבקיר 

ורור ישיר לקיר חוץ , לרבות במטבחים הפונים למרפסת שרות יש  ו לא אלטבחים רי שרות , בחדרים סניטרים ובמבחד 9

                                                                         .יסויכ   , לרבות רפפת  מכני עד לקיר חוץ רבמאוור ן צינור מצויד  להתקי 

10                                                                           

                                     .                             ....................הספק: , / קירור וחימום  / אין  יש /זגן מפוצל: מ .4.3

   .   אין  / יש י מזגן דירת .4.4

 . בלבדהכנות  / יש  /אין   דלק נוזלי:גז / בל תנור חימום הפוע .4.5

   .שקע מוגן הכוללת תנור חימום ל צע נק' תבו   בחדרי המקלחות והאמבטיה .4.6

 אין ובית שימוש:    ח, חדרי רחצהות מטברדיאטורים: בכל החדרים לרב .4.7

   אין ימוש:ש רי רחצה וביתלרבות מטבח, חד בכל החדריםם: מלייקונבקטורים חש  .4.8

 . אין  ש /יחימום תת רצפתי:  .4.9

 איןרים  אח מיתקנים   .4.10
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 ש ובטיחות בדירה:וי אסידורי כיב .5

 אין.  יש / אש אוטומטית  ת כיבוי ערכמ  5.1   

 אין.  /יש מערכת גלאי עשן   5.2   

 דעת כיבוי אש. ע"פי חוות          

 

 : ותונח ושעבודות פיתו  . 6

 יה חנ  6.1

 חניה אחת לדירה   פחותל.י תוכנית(לפ)   יש ; דירהצמודה לחניה   6.1.1

 ין. :אט( )לפר במקום אחר  ניות ח.

 סיד סינטטי. יח פנים או בטון צבוע ב ים : טירות פנ גימןר ק  . אבנים משתלבות– ניההח ני גמר פ 6.1.2

 .  )פנימי(  ישמהכב  : גישה לחניה  6.1.3

 . 1: ספר חניות לדירהמ 6.1.4

 מצורפת(   יתימון בתכנס ............ )על פי..... חר א  /תף חניהמר /  המגרש בתחום  מגרש /חוץ ל מ מיקום:  6.1.5

 ש ר המג תוח  פי    .26
 

 טבעית / אחר   שתלבותאבנים מ בטון / גרנוליט / אספלט / ר גמר:  חומ: שבילים 6.2.1

                                                                                                                                                                       ; לפי תוכנית פיתוח מאושרתם: רוצפימשטחים מ 6.2.2

 . חלק ון מובט/    אבן טבעית/    ם משתלבותי/ אבנ אספלט: צפת חניה ר  חומר גמר

 . ש מערכת ממוחשבבעלת ראייה:  השקמערכת  6.2.3

 קלאות.ם להנחיית משרד החגינון חסכוני במים בהתא 6.2.4

   בדירת גן בלבד.   ה:רצמודה לדי ה גינ 6.2.5

  א תפחת נימום של המשטח למידת המי  מ"ר. 7 -ח מינימלי של כבשט: טח מרוצף מש לגינה יותקן אשית בכל יציאה ר  6.2.6

 מ'.  2.5-מ

  איןדירתית  : מערכת השקיה בגינה  6.2.7

 ור הרשויות . עפ"י היתר בניה ו/או איש של  המגרש:חומר ת גדר בחזיתות אחרו 6.2.8

 אבנים משתלבות.  ם מפולשת;דיף קומת עמוו ריצ 6.2.9

 כת תאורה.מערת תותקן בה עילי תוכננה חניהש ככל 6.2.10

כלול שביל  . הרחבה החיצונית ת יסה לבנין נואת הכית מהרחוב עד למב רחבת כניסה חיצונ ם המגרש תתוכנן  בתחו 6.2.11

 פחות. ל מ"ר  20של  מלווה לצידו בשטח  ומואר בעל גינון לבניין(  ב מבואת הכניסה )לפחות ברוחכניסה מרוצף 

 : גזמערכת  7.1

 .   יש:  ז מרכזי גונה הכנה למ. 1.17.       

 .  יש גז עד לדירה:גז מרכזי מצובר צנרת גז ממיכל    7.1.2       

 ח()נקודת גז במטב  . אין  /בתוך הדירה: יש צנרת אספקת גז   7.1.3        

 .איןבמרפסת :   גזנק'  7.1.4       

 

  

 :  סידורים לכיבוי אש   7.2

 .אין יש / חדרי מדרגות: ב מערכת להפעלת לחץ 17.2.

   .איןיש /גות: מדרעשן בחדרי   תיניקמערכת ל .27.2

 אין  / ישתזים )ספרינקלרים(:   מ  –ית אוטומט  מערכת כיבוי 7.2.3

 . אין/  ישגלאי עשן:   7.2.4

 . אין/  יש  ולץ במרתפי חניה: אוורור מא 7.3

 הכנה בלבד  .  : ישאחת מרכזיתמיני  אויר  מערכת מיזוג 7.4

ן ובניה ן תכנו פי תקנו לם , ויהיו בעלות חזות אלומיניניןלב  דלת הכניסה דע לי ומת הקרקקמו בקימו.תיבות דואר: )תאר(     7.5

 . 816ות"י 
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 אין. מיתקנים אחרים:   7.6

 אין. /   ישמונה מים לגינה :    ; ן אי :  יש / לביתם ציבורי ;  מונה מיאין :  יש /   קו מים מרכזיחיבור ל 8.1

 ; אין יש / : כזילביוב מרחיבור  8.2

   החשמל; ם להוראות חברת בהתא  שת החשמל הבנין לר  חיבור 8.3

 כולל קו טלפון .  לא ; תכנון והבנייה  )בקשה להיתר(ם לתקנות ה. בהתאטלפוניםהכנה לחיבור הבנין לרשת ה 8.4

)ציין את החיבורים   איןש / ה(:  יבים וכדומת מחשרלים , תקשוכבה בזי)טלוי רשת תקשורתהכנה לחיבור הבנין ל 8.5

 .ד(לב)הכנה ב קשורתר  הדירה לרשת תטיים(; לא כולל חיבולבנהר

 .  ן אי    פיתוח כללי הגובל במגרש:  8.6

   .רישת הרשות המקומית לפי ד פה:  נוי אשפי 8.7

 משותף.  רכוש 9

 : ר הרכוש המשותף תיאו    9.1

 אין.  ים:  משותפ  קומות חניהמ  הכלך .  ס9.1.1           

 ;   אין/   יש: /קומה מפולשת 9.1.2

 ;   אין / ישודים לדירות: מחסנים שאינם צמ .1.39 

 יש  מבואה )לובי( בקומת כניסה:    9.1.4

 יש י :  לובי( קומתבואה )מ 9.1.5

 פיר מעלית : יש  קומתי   (לובי) ה מבוא 9.1.6

    יש: חדרי מדרגות  9.1.7

 . על הגגמיתקנים  ל ידי עחלק התפוס ה בותלר –גג  9.1.8

   אין ממ"ק / מקלט:     9.1.9

 .אין/  ישתף: חדר דוודים משו .1.109

לחת לוויין קולטי שמש  , דודים;  ן אנטנה/ צת( כגו משותפו  הגג :  מערכות טכניות )פרטיות או עלמיתקנים  9.1.11

 ין. פי כל הד  כת עלמ ש רשות מוסרושתד ר תקן אח רור וכל מי משאבות סח , מאגר מים ,  מערכות קולטים 

 רש.המגגינה ושטח פתוח בתחומי  9.1.12

וניקוז    ם,ביוברת , מיקווי חשמל , תקשווש משותף )לפרט(.רכל הבית שהינם  וחלקים נוספים שמיתקנים   9.1.13

 וברים בשטח הגינות הפרטיות.הע

  וציאם מהרכוש המשותף:לה  חלק/ים שאין  9.2

 אין  -הגג. השונים על ם  קנייתהמ אל  גישה 9.2.1

 

 : בית משותף  9.3

 י: מוסכם במפורש ומודגש כ 
 

ן  ו הקומות בכל בנייפר היחידות א סמקרקעין או במע"י החברה בשיבנו      יםניינבמספר הב   ןי אין לו עניי כ   ,הקונה מסכים )א(
כולו, במספר  בפרויקט  ה   או  בבית  תיכלל הדירה הבניינים שיכללו  בו  ז  משותף  או "הבית  ת""הבי  יין","הבנ:  ה )בחוזה   ,

ים המוכר ורוכשי  רשא  ן, ועל כליבנה על המקרקעיחידה אחרת שתדירה או    במיקום החניות או ביעוד של כלותף"(  המש
לאבזכויות מאת המוכר,   וגם  עת  הכל  זכויות  רישום  שם הקונה,חר  על  בדירה  ו/  חכירה  פרצלציה  הליכי  רהליזום  -או 

לבק או  מהרשויופרצלציה  ה מוסמה   ת ש  נוסף  ל  יתריםכות  מאו  ניצול  בעתיד שונה  שיאושר  או  היום  הקיים  ובלבד    ן 
 .ירהדי לגרוע מזכויות הקונה בדהיה בכך כי ולא  ור בחוזה דירה תבנה כאמשה

 
בעו  שטח הרכוש המשותף, טרם נק יים להשפיע גם על  ם הבית, העשוכי גבולות המגרש עליו מוק  ,הוא מסכיםלקונה ו  עידו )ב(

 .ת המוסמכותיוהרשו ל ידי רו עושא ה, כפי שיי לפי תוכניות הפרצלצ סופית, ויקבעו סופית 
 

ה למגרש ולבעלי הזכויות  ות שתוקננל תי מנוצות הבניה הבל רים מטעמה , את זכויה , או לאחן לעצמהחברה זכאית לשריי )ג( 
ולנצלן בעצב או באמצעות הבאים  ו מפעם לפעם,  ש  ,מכוחהמה  בניה  בזכויות  לפני  ובלבד שמדובר  היווצרותן הינו  מועד 

 .  דות בבנייןה את כל היחיברה מכרשהח
 
 
 
ה, הערות אזהרה  כירהנאה, זכויות חי, זיקות  ום, לפי שיקול דעתו הבלעדאי לרשר רשכי המוכ והוא מסכים,  ידוע לקונה   (ד)

דו  במתקנים שנוע  יה ושימוש, מעברים, חנדרךהבטיח זכויות  ותף כדי לום הבית המשישבצו רנון ובתק   ותאחרות והור וא
זכויות  לשי רוכשי  של  סממושם  בחלקות  זכויות  בעלי  של  או  למקרקעיבפרויקט  ביחסוכות  )לרבות  חלקי    לכל  ן,  הבית 

 (, למעט דירות. ים לדירותחלקים המוצמד
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בכפוף    מקרקעין אם וככל שיידרש הדבר,קת משנה בחלוקה וחלו   וער ביצף לאחמשותה   תרישום הביהחברה תבצע את   ה()
.  דעתה.ל  "י שיקוע על ידה ועפום ולאחר אכלוס הדירות, הכל כפי שיקבאו החוקיות לביצוע הריש/ות ופשרויות הטכני לא
ת המשותף . התחייבות  ף או כחלק מביכבית משותבלעדי, לרשום את הבניין  ה  עתה י שיקול דה רשאית, לפהיברה תהח

 פי, ככל שיירשם.משותף רב אג ה ל"בניין" הינה אך ורק לאגף זה בבית במפרט ז
 
שטח רצפתה    חס לפי ייהא    דירה ל  ד שותף הצמושל החלק ברכוש המ  ורו (, שיע6חברה לפי סעיף ח)בכפוף לזכויותיה של ה (ו)

 ף. ל כל הדירות שבבית המשותה שצפאל שטח הר
 
החלט ס ( ז) קבלת  משו דרי  כבית  הבית  ניהול  בדבר  תות  המקרקעין,  בחוק  לאמור  בהתאם  יהא  תקנותיו  על    1969-ש"ט תף 

 וצוויו. 
 
ו/או עו ענציגויות לבניינים שיוקמבהעדר נציגות על, או   (ח) (  או מי מטעמה)  החברהתוכל  קד,  תפלד שתחלנה  ל המקרקעין 

שלם לחברה או למי  ות החוק, ואז יהא על הרוכש ליל על פי הורא כאמור לע  ידים המיועדים לנציגויות התפק  למלא את
 ם המפורטים לעיל.ומיבהוצאות ובתשל ת חלקו היחסימטעמה, עם דרישה, א

 
 

יוחד  נון מקהמשותף ת ום על הבית  רש יל ולר להחהמוכ  יא שתף יהא רם רישום הבית המשוי עידוע לקונה והוא מסכים כ  (ט)
המוכר רשאי,    )להלן: "התקנון"(.עליה  המקרקעין תשכ"ט ו/או מוסיף    י בתוספת לחוקקנון המצו המשנה את הוראות הת

היחידות  מדיירי ו/או בעלי  מי  בל את הסכמת הקונה ו/או  מוחלט ובלא שיהיה עליו לקי וה ול דעתו הבלעד והכל לפי שיק
 קמן: הוראות כדל  וןבתקנ לכלול ין, ינבב

 
יהיו לרכוש המשותף ויוצמדו  המשותף אסורה על פי דין, לא  אתם מן הרכוש ה אשר הוצ לקי הבית המשותף למעט אל כל ח ( 1)

 . מוכרי שיקול דעת הית המשותף לפלדירות בב 
 

 
גג,   ליהם, עליותע  הבניהויות  וזכ   תי בהר, גגות  ף נמצאים, בין השאשותאים מפורשות מן הרכוש המבכלל החלקים המוצ  ( 2)

וזכויות    יות לכלי רכב,גינות, חנלשות, שטחי חוץ מקורים,  ת מפווקומ  בניה קיימות ונוספות )אם  חדרי אשפה, מחסנים 
 קעין. יוספו( במקר

 
בדיב ( 3) זכויות  שעל  ברכוש המרה  שטחים  לה  רהוצמדו  יהא  בניה  וזכויות  על השטחים    שאי שותף    א לל  המוצמדים לבנות 

אמור יוצמד לדירה  תוצאה מבניה כ שיווצר כ  ו דיירים אחרים בבית. גגיות א ובעלי זכ  ה כלשהי מצד כמ לת הסך בקבצור
 מד לה התבצעה הבניה.שבשטח המוצ

 
 
 לדירה מסויימת.     כרכוש משותף שאינו מוצמד אי לרשום כל חלק של הבית א רשעיל, המוכר יה ור בסעיפים לעל אף האמ  ( 4)

 
  ה , גינ)כגון: חניה, מחסנים  לגביהןה זכויות  וספים לדירה שלקונה תינתנים נשטח תשריט  במפרט או ב  ה,חוזב  וטרואם פ ( 5)

ם  יקול דעת המוכר, גליהם לפי שא  לקונה זיקת הנאה או זכות חכירה ביחס   ו חלקים אלה לדירה או שתינתן , יוצמד וכו'(
 ם לדירה. מוצמדיחלקים אלה יוצמדו/ום כי אם נאמר באותו מק 

 
לקבוהמוכר   ( 6) כיקנו ת ב  ערשאי  לא  הה שטחי    ן  בחשב ייצמדות  לצורך  לקחו  הדירה  של  רצפתה  שטח  חלקון  של  חישוב  ה 

 כוש המשותף.הדירה בר
 

ישתת ( 7) הרכוש  הקונה  לאחזקת  הדרושות  ההוצאות  בכל  לרבות המף  תי   שותף  הפעלה,  חידוש, ניהול,  אחזקה,  בדק,    קון, 
שמ תאורה,  ובניקיון,  טיירה  בגיטוח,  בחצר,  בקירפול  בחד   ת,בגגו   ,נייםיצו חת  ו ינה,  המדרגותבחניה,  בחשמל,  ר   ,

 ת את כלל דיירי הפרויקט או חלקם.ובמערכות אחרות המיועדות לשרעול, במתקנים  ביוב, בתיבאינסטלציה, במים, ב
 
קרקעין  המ  בוע בחוק  תהא כק  ( הבית"  )להלן: "דמי ועד ף  המשות  תו וניהול של הרכושאות הכרוכות באחזק חלוקת ההוצ ( 8)

כי  מצהיר ומאשרה  הקונ  ,מצוין ה וקנתוב ה   אות החזקהישא בהשתתפות בהוצי המוכר לא    בזאת,  משותף  ובדק הרכוש 
תר הדיירים בבניין  יב לשאת ביחד עם י הקונה מתחי ו  ה ו/או טרם נמסרה החזקה בדירה לקונה,בגין כל דירה שלא נמכר

 .עיקרי ההסכםמ זה הן סעיף ות  אורהקה ובדק. ף לרבות תחזווש המשותקת הרכת הדרושות לשם החזבהוצאו
 
לנהלם, והוראות האוסרות  שיון תקף  ישהקונה לא קיבל ר  על פי דין או  ם האסוריםראות האוסרות לנהל בדירה עסקיהו ( 9)

 באלה.  , וכיוצא זוהמה  עשן, ריחות, פיציםם או מיר, גורמים לזעזועיהמקימים רעש לא סבאו פעולה   סקלנהל בדירה ע
 
להציג    והאוסרות עליופי הדין    שנועדו לכך על ידי המוכר ועל  א במקומותוע שלטים אלקבונה ל ק על הות  ר וסא הוראות ה ( 10)

וחפצ סימנים  לקבוע  ו או  הבית  ו/או  הדירה  של  החוץ  בקירות  מיטלטללהים  המניח  הרכוש  בשטחי  והוראות  ין  שותף 
 שותף.בבית המ דייריםה והטרדה של יתר הות הפרהאוסר 

 
תחים  ובחזיתותיה )פשל הדירה  ות שינויים בקירות החיצוניים  הבית, לעשלאחר רישום  ף  נה, או ל הקת עוסר והוראות הא  ( 11)

נציגות הבית וחלונות( מבלי הסכמה מר או של  ובכתב של המוכר  לכךמשותף ומבלה  אש  , את הרשיונות  י לקבל, בנוסף 
 פי כל דין.  שים עלהדרו

 
מוכר על פי החוזה, ללא צורך  זכויות ה  לצורך מימושם  שותפימים ההבת   על  נות למפקחהמוכר לפ   ת א  ת המזכותהוראו  ( 12)

 נה.הסכמת הקוב
 
 הכלולים באחזקת וניהול הבית המשותף. אות בדבר השירותים והפעולות הור ( 13)

 
ה ( 14) כי  למען  יודגש  להסר ספק,  תידרש החברה  שבאם  ,  ו/או    טחים בתחומי המבנה עמיד  החשמל,המגרש  ,    לחברת  בזק 

ית ובזכות  פשר גישה חופשמתחייב לאבניינים אחרים סמוכים הקונה    ניין ו/אושמשות את הב המרכות  ערך מלצו  יםלכב
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והטיפול בש כבליםהשימוש  למעבר  רצועת הקרקע  לרבות  יה.  טח/ים  כן,  והחבכמו  אלו  גופים  פטורים מתשלום יו   ,   רה 
 . זהועד בית בגין שטח מיסי 

 

 
  רש שיידככל    ימוש לשו  אה למעבר דירות בבית, זיקות הנ ו/או הדירות ו/או בעלי ה  חובת המגרש/החלקהזכות ולמו לירש ( 15)

בגין   ולרבות  טכניהשבילים  לשטחים  המשותפים,  משותפיהדרכים  ו/א ים  יקבעו  ם  בת הוראו ו  אלה  עניינים  לגבי  קנון  ת 
 המוסכם שירשם.

 
ול  אווע ו/לקב   ברה תהיה רשאיתהח  -ושימוש  מעבר  זכויות ( 16) ו/או הדילרשות לזכות  רות ו/או בעלי  חובת המגרש/החלקה 

וע הוראות  לקב בתם ו/או  ולשימוש לטובת אחרים ו/או לחואה למעבר  או זיקות הנ /ש וימו בר ושת מעיוזכובבית,    הדירות
 מוסכם שירשם.עניינים אלה בתקנון ה לגבי

 
  

 
 הערות: 

 

 ץ.ת חור תוצ  או  יווג של אותו יצרןוג א' לפי ס ס .1
 . הקונים ו/או יותקנו ע"י  הקוניםידי  ל  עאין החברה אחראית לחומרים שיסופקו  .2
 ר יים בחצצו מנטים המ לוכל הא רוצף טח המל המש רקע כוללות את שטחו שרות ק מודות לדישטח החצרות הצ  .3

. 
 ל את עובי הקירות המקיפות את החצר הצמודה.  כול  שטח החצרות הצמודות לדירות הקרקע .4

. 
המשותפות ושל    הבניין כות  מערבתכניות, של כלל האלמנטים של    כמסומן   אנכית ו/או אופקיתרה  תיתכן העב .5

מים,  מער צנרת  כגון:  ועוד  תעלות  צנרת,  משותפות,  שאינן  בכות  צנרת  חשמל,  ניקוז,  צנרת  צנרת    חות שויוב, 

חשמל,   קווי  ואוורור,  מ.א.  צנרת  בשטחים  ביוב,  הדירה,  בתחום  וכדומה,  תקשורת  לדירה,  טלפון,  צמודים 

חים ציבוריים, בקירות  במחסנים, במרפסות, בגגות מרוצפים וחצרות, בחניה פרטית, בשטחים משותפים ובשט

בת ה.  תובתקרו יכוסו  כאמור  סגירמערכות  ו/או  קלה  וקרה  צורת  את  וישנו  אחרת  הן  /ה  בהן  החלל  גובה  או 

 . לתחזוקה וטיפול במערכות הנ"להקונה מתחייב לאפשר גישה   .אולם לא תהיה פגיעה בתפקוד עוברות 

 

ב ב.  6 סתירה  של  ג'מקרה  נספח  להוראות  המפרט  הוראות  מח   1ין  מחייב  למשתכן  ]מפרט    -    12  המהדור  יר 

 כפוף לכל דין. ה הוראות הנספח, בנ[, תגבר11.12.2017

 וזה ו/או הוראות הדין ו/או המכרז  ת הח ירה בין הוראו כמו כן, במקרה של סת  . 7

 אות.תגברנה ההור-ט לעילהמפר)להלן:"ההוראות"( לבין                        

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 
 
 

______________      ____________________ 
וכש" "הר               חברה"  "ה          
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 ח זיכויים נספ
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 הערות  כוי זי מ"א / יח' יט פר נושא 

ארון המטבח עצמו, משטח   ארון מטבח 

ס"מ לכל   60חיפוי בגובה  ודה,  העב

עבודה, סוללה  אורך משטח ה

וכיור מטבח,  חמים וקרים  למים  

 הכל כמוגדר במפרט זה 

 

 מ"א 

 

 ₪/מ"א  1000

 

ד . חובה  ת בלב דל ה  כנףיכוי בגין  ז רות י למרפסת ש  הדלת כניס 

 ף בפתח. קולבצע מש

 

 יח'   

 

 דה ליחי  ₪  750 

 

כיור  רי רחצה :בחדסוללה למים  ים סוללה למ

 מקלחת ו בטיה אמ

 

 יח'    
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   בית תקע 

א  )ל רגיל במעגל משותףבית תקע 

 ( לא מעגל נפרד/כחמוגן מים ו

 

 

 יח'   
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