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 שם החברה
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 ה בהיתר בניהנתומ
נויים קבלת היתר לפני רךנע מפרט  ןשויות התכנוע"י ררק  וכפוף לשי

 נרקיסים ראשון לציון שם האתר:
  

 R מדגם:דירה 
  
  חדרים 4 מס' חדרים:

  
 7 :מס' קומה

  
 30 דירה מס':

  
 11 מס': מגרש
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 וכן ענייניםת
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 .)1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ( : 1סעיף               
 .)2.1-2.2שהקונה רוכש ( ותזכהוהקרקע על ב  :2סעיף               
 .היחנמיקום הדירה בבניין, מחסן ו : 3סעיף               
 ירה.ר הדואית  :4סעיף               
 חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף               

 ).6.1-6.7ואופן חישובם ( ,דילעבבאופן  רה הדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
 ג).-(א סטיות קבילות  :7סעיף               

 יה.הבניכנן תמ כלריפרטי אד  :8סעיף               
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

 
 ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהיאור הבניתפרק ב'.   

 
 .)1.1-1.6ה של כל קומה (הבניין, הקומות ויעוד ראוית  :1סעיף                
 .)2.1-2.19ין והגמר (ינבה חומרי  :2סעיף                

 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :3סעיף                
 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 .לה הצמודים ם ) רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחי2(טבלה   :3.2סעיף 
 ).3.3.1-3.3.3(בח ורחצה ארונות מט  :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 

 , חלונות ותריסים.לתותמת דישר ,)3(טבלה   :3.5סעיף         
 ).3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ( ,ברזים) מתקני תברואה (כלים, ,)4(טבלה   :3.6סעיף         
 .)3.7.1-3.7.11( מתקני חשמל ותקשורת ,)5ה ל(טב  :3.7 סעיף        

 ).4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה (  :4סעיף 
 .)5.1-5.3בדירה, במחסן (חות ובטי שאי בוסידורי כי  :5 סעיף
 .פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

 ).6.1.1-6.1.6חניה (  :6.1סעיף   
 ).6.2.1-6.2.10פיתוח המגרש (  :6.2סעיף   

 .משותפות כותרעמ  :7סעיף 
 ).7.1.1-.7.1.3מערכות גז (  :7.1סעיף   
 ).7.2.1-7.2.5ש (א יויבסידורים לכ  :7.2סעיף   
 חניה.  תפיץ במרולורור מאוא  :7.3 ףיעס  
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף   
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף   
 דואר. בותתי  :7.6סעיף   
 וספות.ות משותפות נמתקנים ומערכ  :7.7יף עס  

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

 ).9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף (ית  :9.1 יףסע  
 )9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף (  :9.2סעיף   
 .)שום ופרטיםבית משותף (רי  :9.3סעיף   
 וש המשותף הצמוד לדירה.החלק ברכ שיעורו של  :9.4סעיף   
 הבית.  לטות בדבר ניהולחהת סדרי קבל : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.  :9.6 ףיסע  
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   
 

 נספחים
 

 המשותף.ית עברו לקונה ולנציגות הביושים נוספים מסמכ נספח א'
 .הערות כלליות נספח ב'

 .םיוינספח ג'   טבלאות זיכ
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 R דירה מדגם: .ון לציוןנרקיסים ראש שם האתר:

 חדרים 4 ס' חדרים:מ  

 7 :מס' קומה  

 30 דירה מס':  

 5 מחסן מס':  

 20 חניה מס':  

 11 מס': מגרש  
 

 ר"ט מכ"מפר

 1974 – דתשל"כר (דירות), ההמ קוחלפי 

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

 )ים שוניםים וזיכויבובעניין חי

 ה ולדירה)ת הנכונים למבנהתאמות והבהרו כולל(                           

 
 

 )"הר"החבו א /ת""המוכר(להלן                                                בע"מ זוהר וצפריר שרבט:  נספח לחוזה בין  
                                            ת.ז      לבין:    
 )"ם/י"הקונהאו  "/ים"הרוכש(להלן          ז ת.            
 

       מתאריך:   

 

 פרטי זיהוי    א.
 

   שך.מהבות המקומית יקבע ע"י הרש: ומס' בית  רחוב  ראשון לציון,: ישוב .1   

 ;10,11 :יםמגרש ,)(בחלק 2  מס' החלק .7326: ס'גוש מ 1.1 

 .2/150/1רצ/מק/ :םוהחלה במק תכניתה  1.2 
 

 ות מקרקעי ישראל (ר.מ.י).שר :קרקעהבעל  .2  

 .חכירה: שהקונה רוכש בדירהות הזכ

 .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר  2.1

 .24.04.2017: רהיכחת תקופת הילתח .שנים 98 תקופת החכירה:  2.2

 
 )"הדירה"(להלן  וקומה: מס' הריד .3

 

 שינה)המשמש גם כחדר  ממ"ד,  –מוגן דירתי (להלן  בחרמ ,ינהש חדר ,הורים ינהחדר ש ,פינת אוכל, מטבח דיור, רדח: כניסה, בדירה .4

 .ה מחדר דיור)ציא(י מרפסת שמשת, שירו מרפסת ,)מקלחת( הורים חדר רחצה, )אמבטיה( כללי רחצה חדרפרוזדור, 
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   ח הדירהטש .5 

 :ללים אלהכ לפי מחושבהו ___ מ"ר110.12___: שטח הדירה הוא

 .הירקירות החוץ של הדל פניהם החיצוניים של רים עהעוב צולע הנוצר על ידי הקוויםא בתוך המהשטח הכלו (א)

  – זה יןנילע
 ן שטח משותףלבי בינה השמש,פסת הדירה לבין מרבין  לה, לרבות שמחוצה המ ה לביןבין הדירקיר המפריד  –" ץחו רקי" )1(

 תוכנית אחרת. ואדירה לבין  הינומה או בקב

 במרכזו של קיר החוץ;ע האמור ור קו המצולרה אחרת יעבבין הדירה לבין די חוץ מפרידכאשר קיר 
 וי.ללו את החיפכפני הקיר יי אבן ופיחעם  ירבקימור; בלא ג פני הקיר –" ץוים של קיר חוניציחהו ינפ" )2(

 לסים בדירה.י כל המפסכום שטחשטח הדירה יהיה  ;ס בדירהמפל לכ השטח לגבירט סית יחושב ויפורב מפלירה בד )ב(

 קיים; ופעים והאופשהמשטחים המ כל לשי פקאוהל חת בלבד לפי ההיטחושב פעם אך מדרגות בדירה ישטחו של כל מהל )ג(

 גות.דרמהלך שממנו עולה מה  סף למפלח יצורטשה

 1970 –ו ואגרות), התש"ל (בקשה להיתר, תנאיהבניה ו נות התכנוןקתב ואם לנדרשק השטחים שגובהם תח ייכללו רהשט בחישוב )ד(

 להיתר).  התכנון והבניה (בקשהתקנות  –(להלן 

  בשטח הדירה.ול לכ ואינשו ,בחלק ב' 9.4 : ראה סעיףדירהלשותף הצמוד המ ושרכב לקחה שיעורו של )ה(

 
 ;;:ן בלעדיפובאאת הדירה לדירה או המשמשים המוצמדים  ספיםפירוט שטחים נו .6

 )לה[קירוי הכוונה למשטח מלא דמוי תקרה (לא פרגו שמש מקורההמתוכה מרפסת  ___ מ"ר11.83___ :)1(מרפסת שמש בשטח 6.1

 .____ מ"ר11.83__ טח:שבאחת מעל בלבד],  המוקנמצא ה

 ;המוצמדת) החניהניה עם סימון מקום החטחי ש כניתת (יש לצרף ___מ"ר 13.5___ : ורהקמחניה שטח  6.2

 );צמדהמוסימון מיקום המחסן  נים עםת המחסילצרף תכנ (יש ___ מ"ר7.27___  :)2(בשטחדירתי מחסן  6.3

 אין. :)3(מרתף דירתי בשטח 6.4
 ן.יא: בשטחה דירצמד לומגג  6.5

 .אין: )4(חדירה בשטמוצמדת ל חצר 6.6

 . שטח)ו(מהות  טםיש לפר ין בלעדפואו משמשים את הדירה בא המוצמדיםנוספים  ם,/אזורים/חלקיאם יש שטחים 6.7

 ממפלס רצפת הדירה). ךמונהיה ימסתור (יתכן ומפלס רצפת המכר. התוכנית כמסומן ב :מסתור כביסה

  

 ם:טחיובי השלחיש הערות
צר על ידי הקווים ע הנוהמצולהכלוא בתוך  הרצפהפסת הוא שטח רמשל חה טרה; שת לדייונמרפסת חיצ – "ששמסת פמר" .1

הדירה  ירותשל קפניהם החיצוניים ועל המרפסת יים של נוהבאו המעקים ים של קירות החוץ החיצוני פניהם לעים העובר

 הגובלים במרפסת.
ק של דירה חל ביןו לבינהמחסן מפריד  קיר כאשר; תטח הקירון בתוספת שת המחסרויקן השטח הכלוא ביוא , המחסן של וחטש .2 

 .הקיר במלואו שטח יכללי המחסן גובל בשטח משותף ריהקיר; כאשר ק וחב שלחת למחצית הררק השטח שמת יכללית אחר

 ס"מ;  20  ת החוץ בעובירוילקת מתחשטח תיאורטי  ספתתוף במרתה לץ ש, הוא השטח הכלוא בין קירות החול מרתףו ששטח .3

כאשר קיר  ר;ישל הק למחצית הרוחבהשטח שמתחת  ל רקלכייירה אחרת של ד ין חלקריד בינו לבתף מפהמר קיר רשאכ

 מלואו.ח הקיר בל שטכליירתף גובל בשטח משותף מה
 המופיע במפרט חצרהטח ש בין 5%עד  עור שלבשייה יטס תרות, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; כולל רצחל ה ששטח .4

 .מעשהטח להשן יהמכר לב

 
 ות:סטיות קביל .7

 :הז כסטייה ממפרט א יראו אותןלות ולות קביהלן הן סטיל המפורטותהסטיות    

  טייה גדולה ר סתות רצחל ש שטחה בין השטח למעשה; ואולם לענייןו 6-ו 5ם יפיבסע בין שטח כמפורט 2% ר של עדסטייה בשיעו (א)    

 .ילעל 4והערה  6.6מפורט בסעיף כ רתוי    

 ור זה ובתנאי שלא איאי התאמה מת ואייה ו/ייחשבו כסט ות למעשה לאהמיד ןימכר ובות הבתוכניוינות סטיות במידות המצ     
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 .לעיל 6-, ו5טים בסעיפים שטח חצר), המפור (למעט ריםאח שטח הדירה ושטחיםמ 2%ל יעלו ע    

  ן ת ולא יראו אותולות קביהן סטי האבזרים למעשהמידות מפרט ובם ירזהאבין מידות ב 5%ד ל עטייה בשיעור שס ב)(   

 .)תונורבות, ארת שרבקבועו ים,תריס דלתות,חלונות, , אריחים :י(אביזרים קר כסטייה ממפרט זה   

 

 .ריכליםאד מילוסלבסקי "):לריכהאד" להלן"( ה להיתרהבקשורך ע שם .8    

 ., בני ברק59יון גורבן  :תכתוב 03-7316885 פקס:        03-7316888 :וןטלפ 

 office@milosarc.co.il :לדוא" 
 

  מ."ש. בן אברהם מהנדסים בע   :")המהנדסלן "(לה שם האחראי לתכנון השלד .9

 .תל אביב ,120ון אל יגאל  :תבותכ 03-6959482 :פקס 03-6959382 :טלפון 

       info@benabraham-eng.co.il   :דוא"ל 
 

 

 יהואביזרציודה המבנה, הדירה, ניין, תיאור הב ב.

 ישנו את אבבניין, בתנאי של ם אחריםיקוחל חרותות אנויים בחלוקה פנימית של דירלהכניס שי ישאהמוכר ר    * 

 .תףושחים ברכוש המאו שט הבניין חזית   

 .הבניה ת היתרמועד קבללנות, התקפים והתק ימשהר התקן הישראלי ותו לפי דרישיהימלאכות וצרים וההמ כל * 

 
 נייןתיאור הב .1
 :)11גרש או מ 10גרש בכל מגרש (מ 1.1  

 מרתף תת קומות  2ל צא מעהנמ, יםקומות למגור 14ועוד  קעקרמת הכולל קו", ומותק בר" י,פחתשמ רב מגוריםניין ב   

 .לחניה ושירות קרקעי  

 
 ;דבלרים בלמגו הנ, הכוו(*)ירותים;  דרות למגוריד 63: בבניין      1.2                             

 
 ,סקלע למגורים,ם שנועדו ריחדכת חדר או מער -רה""דימר, אנ ת"ורגדה" 1סעיף  1974 - ד) התשל"דירות(מכר ק חו ילפ  (*)

 צורך אחר. לכלאו 

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

 יןיבנל כב

 תיאור י אווכינ
 קומה

/מעל ת מתחתמוקו
 סהכניקומת המפלס ל

 (ד) ת לבנייןבעקוה

ות ריפר דסמ
 קומהב

 תרוהע סוג השימוש

 --- -2 מרתף תקומ

מתית, וקואה מעברים, מבות, יסעמ ות,חני
מאגר נים, מחס, ותמדרג י, חדרמעליות

 ,/טכניכבלים י/משאבות, חדרמים וחדר 
רישת פי דות לינמתקנים ומערכות טכ

פי של המתקנים הסו קומםימ תכננים והרשויות.מה
קבע בקומות השונות י תמערכווה

 לטת המתכננים.חהלפי 
 תףמר תקומ

 --- -1 10במגרש 

ית, מבואה קומתם, מעברי, ותעסמי ,חניות
חדר  , מחסנים,מדרגות י, חדרתומעלי

חדר  ,חשמל /תקשורת /ירחד ,גנרטור
ית טמפנאוהפה ת האשלמערכ( מגופים

כניות רכות טקנים ומעמת ),לפינוי אשפה
 ות.שויהרננים ודרישת המתכ יפל
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 תיאור י אווכינ
 קומה

/מעל ת מתחתמוקו
 סהכניקומת המפלס ל

 (ד) ת לבנייןבעקוה

ות ריפר דסמ
 קומהב

 תרוהע סוג השימוש

 תףמר תקומ
 11במגרש 

1- --- 

ית, מבואה קומתם, מעברי, ותעסמי ,חניות
 חדר , מחסנים,מדרגות י, חדרתומעלי

(גישה באמצעות חדר  טרפו-םאישנ
 /ירחד יתוח),מהפ יםנפרד ומעלית מדרגות

ת למערכ( םימגופ חדר ,חשמל /תקשורת
 ),שפהינוי אפה הפנאומטית לפהאש

דרישת  יפת לטכניו קנים ומערכותמת
 ות.שויננים והרהמתכ

 ןיינבלה סקומת הכני
 10במגרש 

 --- קרקע

, בוהבחלל ג )לובימבואת כניסה (
מדרגות, חדר חדרי  ות,מעליפרוזדורים, 

 ,ניםסעגלות, מחי לרווחת הדיירים, חדר
 חדרזור, חמיר דח ,(זמני) החדר אשפ

 ניםמתקשוט), אשפה ( תמצנח לדואר,
ננים שת המתכירדלפי ת יוכנומערכות ט

 ת.הרשויוו

 ח:בפיתו
גז, בר צו ,ברים, מעתויסעמחניות, 

 .מילוט)(גות חדר מדר

 ןיינבלה סקומת הכני
 11במגרש 

 --- קרקע

, בוהבחלל ג )לובימבואת כניסה (
מדרגות, חדר חדרי  ות,מעליפרוזדורים, 

 סנים,חדר עגלות, מחים, הדיירווחת רל
 חדר ר,זוחחדר מי ,(זמני) הפחדר אש

אשפה  תמצנח ור,גנרטר חד לדואר,
יות לפי כנומערכות ט ניםמתק(שוט), 

 ננים והרשויות.שת המתכירד

 ח:בפיתו
גז, בר צו ,ברים, מעתויסעמחניות, 

מעלית וחדר מילוט), (גות חדר מדר
נאים שה לחדר גישות [מדרג

 .](טרפו)

 3 1 מגוריםת מוקו

, פרוזדורים, תקומתי מגורים, מבואה
שפה צנחת אות, ממדרג חדרי ,תוימעל
 מתקניםים, סנמחחדר דוודים, וט), (ש

דרישת המתכננים ת לפי וירכות טכנמעו
 ות.הרשויו

--- 

 2-11 םוריגמ תמווק
5 

 (בכל קומה)

ם, ה קומתית, פרוזדורימבוא ,יםורמג
פה אש תחנת, חדרי מדרגות, מצועלימ

ת וומערכ (שוט), חדר דוודים, מתקנים
 ת.הרשויוים ותכננהמת שת לפי דריטכניו

--- 

 12,13 ת מגוריםוקומ
4 

 ומה)ל ק(בכ

וזדורים, ית, פרתממבואה קו, מגורים
ה שפא נחתצרגות, ממד דריח ת,מעליו
ערכות מו ניםמתקדר דוודים, , ח(שוט)

 ויות.ים והרשכננהמת טכניות לפי דרישת

--- 

 ורים עליונהגממת וק
 (פנטהאוז)

14 2 

 ורים,דזומתית, פרמבואה קו, מגורים
רגות, מצנחת אשפה רי מדת, חדומעלי

ומערכות טכניות לפי  יםקנ(שוט), מת
 יות.ישת המתכננים והרשורד

--- 

 גג עליון
 )יראש(

--- --- 
 אריות, מתקניםלוות סדרגות, מערכי מחדר

לפי  ת/ פרטיות),(משותפוות טכניומערכות 
 והרשויות.תכננים המרישת ד

--- 

 --- --- --- 14 מגוריםקומות לל סך הכ

 ).יש(הרא נכלל הגג העליוןא ל במניין הקומות 17 ות בבנייןל קומסך הכ
 

  :והבהרות הערות
  .הבניה ירתלהי אםהתב טבלהבויים שינ תכנויי )א(

 התכנון והבניה  ותה בתקנת לבניין [כהגדרתה הקובעהכניסהיא  תיין איזו מהכניסולצש יין, לבני אחת כניסהמ יותרשיש מקרה ב (ב)

 ]. להיתר)(בקשה   
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 :בכל בניין )ראשי( ףמשות חדר מדרגות 1.4  
 , גגלס הלמפ דע -2ת מרתף ומק סממפל ורהקמ אחד תחדר מדרגו: תגואפיון כל חדר מדר; 2: ןייבנבהמדרגות  יספר חדרמ    

  .פלס הגגד למקע עקרה מקומת ורהד מקחדר מדרגות אח  
  לקומת הקרקע; -2מקומת מרתף ה מקורילוט) רגות (מדמ חדר :יאור כללית), 1יש (: םנוספי חדרי מדרגות   

    .17: מעליתלנות מספר התח; 3: בנייןב ותילמספר המעיש;  מעליות: 1.5  

 .בד)בל באחתיש ( :(*)מנגנון פיקוד שבת;  8,8,13: מעליתל עיםוסר נמספ   

 .אין מר:שו דתעמ 1.6  
 ו/או  ןדיירי הבניי נציגות יע"ע ן פיקוד שבת, שהפעלתו תקבלת מנגנות בעמעליבהכוונה  יכ מובהר –ת שבת" "מעלי  (*)                      

 .1969-ין תשכ"טרקעהמק  בחוק 'ז 59 לסעיף תאםבה ולחב' הניה        

 

 :בכל בניין מרחומרי הבניין ועבודות ג .2
 ,ילוב רגילהשבשת וע: מתושיטת הבניה; דשלה הנדסלפי תכניות מ שלד הבניין:         2.1

  ;דשלה נדסהשובי מי חי: לפיעוב .םם מתועשים/טרומיייטו/או בטון מזוין מאלמנ ןיובטון מז חומר:: ת קומת קרקעותקררצפה          2.2

  .1 חלק 1004לפי תקן ישראלי מס'  טי:קוסד אדויב  .1045 לפי תקן ישראל מס' :ימתרוד ביד                
  .1045מס'  אלין ישרלפי תק :תרמי דדובי; דהשל סדלפי חישובי מהנ י:בעו .בטון מזוין: חומר :יתקומתה תקרה ורצפ         2.3

  .1 חלק 1004י מס' ללפי תקן ישרא טי:אקוסוד ביד   
  לפי טום:אייקוז ושיפועי נ .לדשה מהנדסישובי לפי ח עובי: .עשים מבטוןתום מנטיאלמ או : בטון מזוין,חומר ן:הבנייגגות          2.4

  .1045' מס ליראשילפי תקן  :תרמיוד דבי ות היועץ.חיהנ  
או בלוק  י בטון,ת, בלוקת של קיר החוץ ובצד הפונה לדירופנימי ןבדופ ל מתועש,כלובאם מ . מתועשת בשילוב רגילה חוץ: קירות 2.5

  :1045מס'  ליאריש תקןלפי  :בידוד תרמיהמהנדס. תכנון לפי : עובי יאת  
 .ליהישראמכון התקנים  של ירוק"  קןת לי "תויהיו בענים פות ות וקירתקר צבעי                
 וץ:גימור קירות ח 2.6

 .ר הבניההכל לפי התנאים בהית טבעית.אבן : רייקע /ציפוי,חיפוי 2.6.1

 ; משולב ת)שכבו 2(ח י: טטיח חוץ 2.6.2

 מית.קוהמ תובתאום עם הרש םיייפוהצ וחלוקת ן, גווגות סושאי לשנל יהיה רהאדריכ: רחאחיפוי  2.6.3

 או משולב, לפי ו/ נג)טויאכגון או בלוק תאי (ו/טון וקי בלב אומזוין ו/ : בטוןחומר: דירותבין הקירות הפרדה  2.7

 . 1ק חל1004י ת" פי על שרהבידוד האקוסטי הנד יעוראת שו קבכל מקרה יעניהיועץ ווהשלד  סמהנד נחיותה  

 .דריכלהא לפי תכנון ן המהנדס, גובהתכנולפי  וק ו/או משולבבל ו/או בטון :החומר וגוב: יש)ל שככת (מרפסון יבפרדה קיר ה 

 ראשי: מדרגותחדר  2.8
ת רגוהמדרי דחהבידוד האקוסטי ל ;סמהנדבי השוילפי ח עובי:ו משולב. או בנוי בטון מזוין א :חומר: קירות מעטפת 2.8.1  

 ן.דיות כל י הוראעל פ יבוצעת ליוהמע
 ירוק" בעל "תו תקן ,לי עד לתקרהקריטיח וצבע א+  ) כדוגמת הריצוףפנליםבשיפולים (וי חיפ :מרוח: םינפגימור קירות  2.8.2 

 כון התקנים.מטעם מ
 ם.התקני ם מכוןמטע "ירוק בעל "תו תקן טיסינטסיד ו תשכבו 2: טיח חומר: רהקגימור ת. תקרהבה: לגועד   

 לדרישותאם בהת ),לבן צמנט(צלן או טראצו ט פורנסורה או גרניבן יו מאיהם ירת בניין המגורגומד ם:סטיופוד גותמדר      2.8.3   

נגד סים כפססים מחום (פודסטים) ופיהביני ומשטחי המדרגותשיפולים תואמים לאורך  תהתקנים הרלוונטים, ובעלו

 חלקה. ה

 .1142, בהתאם לת"י ד)ז ימאח(לרבות  במשול /אוו או בנוימתכת ו/: ז יד/ מאחהמעק 2.8.4 

   המדרגות. חדרות באמצע: גגה לעלי 2.8.5 

 :עובילב. ו בנוי או משואמזוין בטון  : חומר:הותקרקירות ת קרקע): קומל -2(למילוט מקומת מרתף  ףגות נוסמדרחדר       2.8.6
 ק.וחלן מבטולפחות  :)טיםסודם (פי בינייחומשט דרגותמלרבות  גמר כללי ;המהנדס ובישילפי ח
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  :יתקומת י)ובל(מבואה  2.9
גרניט פורצלן,  בן נסורה או קרמיקה אואהיו בחיפוי קשיח, דוגמת ות פנים יקירגימור : מרחו: מבואה קומתית םות פניגימור קיר 

 קרה.תעד ל  ירוק") תו תקן ("בעלרילי קאח יבוצע טיח וצבע הקשי חיפויה בה משקופי הדלתות, מעלועד לג
 תקרה זו). על בוצע טיח מנמכת לא יל תקרה מוה שמקר(ב תקן ירוק"תו "בעל  יטטניסיד ס: טיח + רחומ: התקרגימור  

 רניט פורצלן.גאבן נסורה או : ריצוף 

 :תראשי (לובי) כניסהאה מבו 2.10
החיפוי על , מיסההכנוף דלת ה משקבלגו עדת לפחו רצלן),וניט פאו גר לנסורה או קרמיקה (רגי ןאב: רמוח: ימור קירות פניםג

  קן ירוק").ת תובעל בע אקרילי ("וצ חע טייבוצ חשיהק

 ית.דקורטיב התקרו א ו תקרת משנה/או "בעל תו תקן ירוק"),(סינטטי דוגמת פוליסיד  סידטיח +  :מרחו: תקרהר גימו

 ןהעומדים בתקו ,מ"ר 0.64-יפחת מ דד לאויח הבראשטח ה ורצלן.רניט פמסוג ג ורה (שיש) או אריחיםנס אבן: רמחו: ריצוף

 . עת החלקהמניאלי לשרהי

חזית ב, 816נון ובניה ות"י ומיניום לפי תקנות התכלן ויהיו בעלות חזית אהכניסה לבניילת קרקע ליד דקמו בקומת הואר ימובות דית

 .תמקומיההרשות  דרישת ייה לפפר יהסמני ומואר, עיצוב החיצו בניין רהבניין יותקן מספ

וק" מטעם מכון רן יבעל "תו תקבסיד סינטטי , וע בצבטון ח פנים או ביט: חניה תוירק גימור :ורהה מקחני מרת געבודו 2.11

   נים.קתתקן ירוק" מטעם מכון ה ל "תוין סינטטי, בעלבבמ: בטון צבוע חומר: הרגימור תקהתקנים.  
 .החברהת לטחהמשתלבת, לפי  ןאו באב לקמוח ןטובב שהעי ותניהח או ףהמרת תרצפ ורגימ: הרמקו גימור רצפת חניה 

 .6.1.3ף סעיפיתוח דות עבו : ראהלא מקורה יצוניתגימור חניה ח 

  :חדרים לשימוש משותף 2.12

 . )ו'וכמים שמל, ח ותארונ (למעט גומחות, ,ילרקרפסוסינטטי דוגמת  צבעע בוצב יחט :גימור קירות חדר לרווחת הדיירים:
 מכון התקנים.מטעם  ן ירוק"תו תק"ל בעם, בעיצה כל סיד.פוליגמת י דוטטינס צבעע בצבו חיט :רהמור תקיג

  .בלמשואו רצלן או פואו טראצו קרמיקה חי ארי :רצפה גימור

 :עגלות וכדומה/ופנים), חדר אל שיהיוחדר/ים טכניים (ככ
 בחדר :מור תקרהיג. )'וכול, מים מת חשנוארו ,ותגומח (למעט ,ליסידמת פוגוצבוע בצבע סינטטי דח יט: רותיקגימור  

סינטטי. כל הצבעים,   בטון צבוע בצבע –. בחדרים טכניים ולבו/או מש נהו/או תקרת מש ינטטיבצבע סצבוע טיח  -תגלועיים/אופנ 

 ם מכון התקנים.עק" מטבעל "תו תקן ירו 
 .שולבמ אולן פורציט גרנאו ו טראצה או קי: אריחי קרמגימור רצפה              

 .כל דין שותבהתאם לדרי ,רצלןט פוניגר ב עשהרות יקיוה הגמר של הרצפדות עבו :שפהחדר א 

 
  :הערות

 ים." מטעם מכון התקנרוקן יקצבוע בצבע , בעל "תו ת בבטון או םיפנ בטיח צביעת קירות/תקרה יעשו . 1

   .לקההח תעילמנ 7922תקן הישראלי ה ותישדרתאם להחלקה בה נגד יהיה )המשותפים (בדירות ובשטחים ייןנבב וףציר .2
 

 יר שמן.רקום ומחזטחה חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינבעלת פתי גת,ם מזוגומיניודלת אל: יש, ןינילביסה דלת כנ 2.13
, )תר הבניהות והישויהר שותדרילפי  גגאלומיניום מזואו  תכמתת (יכנת עפ"י .: ישיןינוספת לבנ, ציאהידלת כניסה/    

 .יתונציניה חלחצר/ח אה/כניסהיצבי 
 זיר שמן.ת אש, כולל מחלתו: דגותתות חדר מדרלד 2.14

 .האדריכל תכנוןלפי  -ת, וחומר וכמ ,תאור :משותף ים לשימושרדלתות וחלונות חד .דלתות פח רים טכניים:ת חדתולד  

   מן.ר של מחזילודלתות אש, כ  :מתיקו ילוב תותלד 2.15

 .יש: םמשותפי קיםחלו חדרים ,כנייםט ים/חדר חניות, ,ותיומתות קאובמ ,תמדרגו , לובי, חדרןנייבל היסבכנ, תאורה 2.16

 הדירה   מתוך ולחצן ותרת לילה קבועה בחדר המדרגאולתת בור בכל קומה, ומנגנון שן הדלקת אצבבניין המגורים יהיו לח                

  .תהמדרגואור בחדר ת  להדלק                
  האדריכל. ירתבגוון לפי בח  בד)החיצוני בל םחלקציפוי אחר (ב נור אוצבוע בתכופף מח פ מר:חו: םיגז ומארונות חשמל,  2.17
ד לכל רפפין התקנת מונה נילוחלאו  ,דפרמשותף נלמונה  יחוברו ניםחסהמל כהזנות החשמל של  :ייםרתדימחסנים בתאורה     2.18

 .רוכמה לטתחה עפ"ין יך המחסושמ וליהדירתי אמונה ל או מחסן, 
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  פיל /יםנייןבשל ה הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף יש.: תכניות משותפולמערכות אלקטרומואורה תלחיבור חשמל    2.19

 .לתכנון מהנדס החשמ  

 
 רטי זיהוי)פ – ק א'רפב תיאור הדירה (בנוסף לאמור .3
 *:הרבה הדיוג 3.1 
 מ'. 2.50-מת וחלא פ :עד תחתית התקרהף צוריבה הדירה מפני הוג   

 ';מ 2.05 -ות מ: לא פחופרוזדור י שרותגובה חדר   

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

 מ'; 2.05 -: לא פחות מה)כשנר *גובה חניה מקורה (באם  

 יינימלהמח טשה בובה הדירמקרה ג לכב .הנות ותקרות משומימק תהנמכו, בליטות ,חת קורות, מערכותת עטמלה: רעה* 

 ל פי דין.וע עבה המינימלי הקבהגולא יפחת מן  ירה על פי התקנותחלקי דהקבוע לגבי   

 
 ה.תוא המשמשיםצמדים לה או ם המוחישטוב בדירה ת חדרים וגימוריםרשימ – 2 'טבלה מס 3.2 
 בלה זו).טשלאחר   הבהרות,/פרוט יתר בהערותאה (ר  

 )1(ותקיר רמוח תיאור
 )2(תרוקתוגמר קירות 

 )4(יחי חיפות אריוידומ
 בס"מ)(

 )4(פוי חיו )3(ריצוף
 ים (בס"מ)אריח תדומי

 ריצוף
 מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א

 שיםבשקלים חד
 הערות

 י בטוןוקבל בטון, כניסה
 ך.שמפרוט בהערות בהה רא ןיא )3( האר )2( ראה )1(או אחר

 בלוקי בטון ,ןובט ורדיר חד
 .ערות בהמשךבה וטפר ראה ןיא )3(ראה  )2( ראה )1(רחאאו 

 בלוקי בטון בטון, מטבח
 )1(או אחר

בגובה  חיפוילכל אורך משטח העבודה  אין )3(ראה  )2( האר
באם ( וןללמעט אזור ח לפחות. ס"מ 60

 קיים).
 --- )4(ראה  חתוןת ןי מעל משטח ארופוחי שך.מהב ראה פרוט בהערות

 וןי בטבלוק ,ןבטו פינת אוכל
 .רות בהמשךוט בהעראה פר אין )3( ראה )2( האר )1(או אחר

בטון או קי בלו בטון, דורפרוז
 .ת בהמשךהערורוט בפראה  אין )3(ראה  )2( ראה )1(אחר

 בלוקי בטון ,וןטב םיחדר שינה הור
 .ךמשרות בהעהראה פרוט ב אין )3(ה אר )2( האר )1(או אחר

 צה הוריםרח חדר
 )(מקלחת

 וקי בטוןלב ן,וטב
 )1(ראו אח

 הדלת משקוףובה ירות לגפוי קיח אין )3(ה אר )2( האר
בע אקרילי בעל על טיח + צומ לפחות.

 ים.מכון התקנ "תו תקן ירוק" מטעם
 --- )4(ראה  חיפוי קרמיקה .שךמהב ראה פרוט בהערות  

 ןוטבלוקי ב בטון, נהשי רחד
 .רות בהמשךעהט בורפ האר אין )3(ראה  )2( ראה )1(חראו א

  ויןמז וןבט ד"ממ
 .הערות בהמשךרוט בפה רא אין )3(ה רא לפי מפרט הג"א הג"א לפי הוראות

 חדר רחצה כללי
 (אמבטיה)

 וןי בטבלוק ון,טב
 )1(או אחר

 הדלתקוף שמה חיפוי קירות לגוב אין )3(ה רא )2( ראה
ל רילי בעצבע אק +לפחות. ומעל טיח 

 .יםקנהתן כומ וק" מטעםו תקן ירת"
 --- )4(ה אר מיקהחיפוי קר .שךבהמ  ותערהבראה פרוט  

בטון או  וקיבלן, בטו תומרפסת שר
 .רות בהמשךבהעראה פרוט  ןיא )3(ראה  )2( האר )1( ראח

 בלוקי בטון בטון, מרפסת שמש 
 .2.6ף קיר חיצוני ראה סעיפוי י/ציפוחי אין )3(ראה  2.6סעיף ה רא )1(אחר או

 .ךשבהמ ערותט בהרופ ה גםאר

 בלוקי בטון ון,טב כביסהור מסת
 3.4עיף ה סאר אין אין )2( ראה )1(אחר וא

 דירתי מחסן 
 )שהוצמד(ככל 

י בטון או וקבל בטון,
 )1(אחר

צבע קירות גימור  .טיח
סיד  האקרילי. גימור תקר

 טי. סינט

 )5(גרניט פורצלן
 .בהערות בהמשך וטפרה רא ןיא

 ןלבזם/קת היריחבל
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 ה:בללטרות הבוההערות 
אלה, ניתן ו כככל שיהי -ה ם/מתועשים למחצשיועת מתפנים של קירו פןו(בד תאי קובלבטון/בלוקי בטון/ :וץח קירות :קירותמר חו )1(

: 1045י ת"ת בורבל ידה בתקינה הרלוונטיתמלע כפוףב לת גבס, או בלוק תאי. הכה מלוחויתהיה עשו ת הפנים של קירות אלושמעטפ

 בכל רחצה בחדרי גבס. /בלוקיוקי בטון תאיל/בבטון קילוב/ת): יהיו מ: בטוןנימיפ קהנים (חלוירות הפ. קים)מגור יבניינ לשמי ד תרבידו

 מבלוקי בטון". ים" או מהקירות בבלוקים המוגדרים ע"י היצרן "כעמידים ל נויבמקרה 
 : לבן.גוון .ףעורה דפקות חיוהנ יבממ"ד לפ .+ צבע אקריליח טי :רותקי גמר )2(

 מלוחות גבס.קירות אלו יעשו של נים מעטפת הפצה, יתכן שת למחמתועש יטה מתועשת אובש ווצעבי ץוהחרות קי באם
 לבן. גוון: .יבסיד סינטטצביעה  : טיחמר תקרותג

 . אקריליצבע  ח+טי(בתחום ללא חיפוי): רחצה בחדריגמר קירות 

 . הישראליים ן התקנכועם מקן ירוק" מטת תו" יליו בעם יהפני תוקירו קרותתעי הכל צב

סוגי ריצוף  .R-9ות ובדרגת התנגדות להחלקה יקה הרלוונטיקחודרישות התקינה וה 2279י דרישות ת"סוג א'. העומד ב: רהבדי ריצוף )3( 

 . לןורצגרניט פסוג מ יםיחאר: להלן ורטלמפם תאובה ,מוכרהבחר שבהם יו/או הספקים  רוכהמאפשרויות שיציג  מהכ ךומתה הקונ לבחירת

ים גוונים נפוצוגמאות/מים לדות/גוונים התואגמאוד 3-ו ריצוףשל  תורסד 4ן ה מבילבחיר. "מס 33/33 או ס"מ 45/45 או ס"מ 60/60במידות 

 לי;טרנין בהיר פחות אחד מהם בגוולרים, מגו תבשימוש בדירו ושכיחים
  רפסות.דרי רחצה ומח דירה למעטהבכל . אלו יםנדרש לחדרהותה מיה פחההחלקה לא תניעת הדרגת מ

ת ובדרגת התנגדונטיות הרלוו הקודרישות התקינה והחקי 2279י ת". העומד בדרישות א' סוג :תרושי מרפסת/רחצה יף בחדרריצו -

 3 -ווף יצת של ררודס 4ן ה מבילבחיר ס"מ. 33/33ת פורצלן במידוט רניגוג , אריחים מסR-11וברצפת תא מקלחת R-10  להחלקה

פי האמור ל דרות והדוגמאות המוצגות לדיירהאריחים ייקבעו מתוך הס דותמי ניטרלי. - הירהיא בגוון בחת מהן ת שאחולפם ינת/גווודוגמא

הספק,  וא הרבג החישתצדה, דוגמא/גוון/מיסוג/מ חתעשה מאש ת לו.אפחותה מהנדרש לחדרים  היהלא תלקה חהדרגת מניעת ה .לעיל

  .ידהעל  ריבחש
טרלי. ני -ת שאחת מהן היא בגוון בהיר דוגמאות לפחו 3 -סדרות של ריצוף ו 4מבין  וכשהר ת. לבחירא' סוג :שמש סתרפבמף צויר -

 תגרובד ,י ניקוזם ליצירת שיפועם בגודלהמתאימי, )ת (דמוי מלבניםואחרות נוספ תגם אריחים במידו או ,תלפחו ס"מ 33/33במידות 

(במקומות  ל ידה.הספק, שיבחר עג החברה או שתצי רבחממוכש תעשה רהרת חיב שם.לגף שוח וףיצרלה ותפח הנשאיה חלקהה

 ח, אין צורך בשיפולים).שיחוץ מחופה בחיפוי קשבהם קיר ה
ת רלי. במידויטנ – ריהן בבגווא הי ןהחת מאדוגמאות/גוונים ש 3ן לפחות בימ ת הרוכש. לבחיר- קרמיקה .סוג א' :רחצה יבחדר יפויח )4(

ובה קו משקוף ג עד . בחדרי רחצה,שינוי מהמחירת הקונה ללא בקרמיקה במידות לבחיר (חיפוי קירות .מ"ס 30/60 ואס"מ  25/33

  לי).אקריה טיח+ צבע וי ועד לתקרהחיפ מעל. 'מ 1.50ים עד גובה שירות רדחיפוי בחהדלת. 

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ 20/50נוספות  תידומבכן ו טפרלמומות דות דיהמ םחיארייע צלה שאיר היבהסכמת הקונה המוכר יה

  הדירה.במחיר 

ים רטובים נקזים באזורת והורצפה ,ה לגמר הקירות. הקירותהז בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה ללרה מובנית כוגיתבוצע ס גלויה לצנרת

 .םידרים סמוכח/יןינבקי לחלם מייעת מעבר מנל םיטיוונהרל ניםהתקת ושהוראות כל דין ולפי דרי לפי אטמוי
ניטרלי.  – ריוונים שאחת מהן היא בגוון בה/גדוגמאות 3לפחות ת הרוכש מבין סוג א'. לבחיר - חיפוי קירות קרמיקה: מטבחחיפוי ב

 60בגובה  .חר על ידהבשי ,קפהסאו  ברההח גצישתה, מידמאחת מדוגמא/גוון/בחירת הרוכש תעשה . ס"מ 30/60או  מ"ס 25/33במידות 

התנור וסביבו בקו הסף  ריחיפוי קירות תואם מאחו BIידת חר אינו ביכאשר התנו .)העבודה (מעל ארון תחתון טחמשרך או לכלחות פמ ל"ס

  י.אקרילח + צבע י ובקירות: טיף). מעל החיפועל הריצומ' מ 1.50בה וג( של החיפוי הקרמי ועד הרצפה ןהעליו
 מ"ר. 0.20 -עד כ יזם. שטח אריח בודדלן/הקב ירתלבח ןצלורפ יטרנג מסוג ):(ככל שנרכש ןחסבמוף ריצ )5( 

 

  הערות:
בנוי כדוגמת החזית  מחוסמת או תכיניה) מעקה אלומיניום משולב עם זכות בהיתר הבאחר עא נקבל ם(באת רפסוהמת עיצוב מעקו – קהמע

 ים".ד"מעקים ומסע 1142ת"י  ותהנחי ולפי

 מים  מעברת יעמנל נטיםוולרהקנים שות התי הוראות כל דין ולפי דריפלם ייאטמו רטובי םוריאזב םיהקירות, הרצפות והנקז –ם טויא

 .וכיםמחדרים ס / ייןי בנלקלח 

 .ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל רות,ומרפסת ש ד"ממבכניסה לדירה, חדרי רחצה,  – הפרשי מפלסים
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 .ה לפי כל דיןובבג ,/גגמששביציאה למרפסות 
 רת גלויה צנל יפחת מהנחיות המפרט המחייב. קרה לאובכל מ .שה לגובה המצוין בטבלהרות יעקיה יפויחגובה  - תרוקיי פוצי/ חיפוי 

 .ירותר הקמגל זהה הקימרקידוד אקוסטי וחיפוי לל בת כונייבוצע סגירה מוב 
  החלטת החברה.פי ל מ,ס" 60 -מת חופ כםורשאת רויש פינות קמו אםב ,PVCאו ום יינומלאפרופיל יבוצעו פינות מ –יפוי פרופיל פינות בח

  שהאבן, לפיהן היות 2חלק  5566 להוראות הבאות מתוך ת"י ים לביש לש -שותף/פרטי)כל שיותקנו בשטח המאריחי אבן טבעית (כ
 .רקםגידים והבדלי גוון ומ ולים להיות בו נימים,לעי, עבט חומר איה
 ירה.בד צוףהרי ע"ג ,רהי החבקה ע"וש ו/או הברליט צעא יבודגש כי ליוק פסלמניעת  - הרקהבוש/טלי

  תכנון האדריכל. ו/או משולב, לפי פלדה ו/או עץ ו/או בטון) יןקהתברה לחותבחר ה לככ( – ה/ותרוק ,הולרגפ

רים זווא תכומערלת נומטבח, ארון בגב ארו ,ופיםות מחתבשולי קירות וחזי עטמל חות,לפמ "ס 7בגובה לים) מחומר הריצוף פנ( – שיפולים

 .(גרונג)ות נפים וטקיא ים, ללוליפוי ושפיח ם.ייכנט
  ות.חפל "ממ 3של  גות)ין אריחים (פוביצוע מרווח בנדרש נים לריצוף וחיפוי, לפי דרישות התק – מרווחים (פוגות)

 ראח מךמסב או זה רכט מרפה, במלטבב כך צוין רק באם עלוו בפיותקנ בהערות לעילהתייחסות  שהם יבילג ם(מובהר כי ציוד ומתקני
 ).השכיהרף להסכם ורשצ

 
 ארונות: 3.3

ה של הכיור/ וחטש להתקנה , חיתוך פתח המתאיםהארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור ארון מטבח תחתון:  3.3.1 

 ים.לכ יחהכנה למד צתה),ל להמת חשונקוד ודת גז לבישולפתח, נק :(כולל ותנבהכנה לכיריים מו

. עומק  MDFדיקט. שאר חלקי הארון עץ (סנדוויץ') או מעץ  יהיה ןהארו וגב, )'יץווד (סנדובמע מעץיו יהם פימדן והורהאף וג

. ףיצור פנימעל ס"מ  90 -כ יהיה הגובה סף עליון של משטח העבוד. תחוס"מ לפ 60-כ הדלתות, יהיה הארון, כולל חזית

 של תחתית הארון.יבות טר עתינלמם יד למיעמי יפוובח "מס 10 -של כבגובה  סוקל)(ה בהגון ההאר יתתחתב

 פינה". נותותר"פן יותקנו חידות הפינה של הארוס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. בי 60לול יחידת מגירות ברוחב ן יכהארו

 גו ע"יוצשירלי) טינ ירהבד לבן ואחאחד (מהם  ותפחלנים גוו 5תוך מ. לבחירת הרוכש קהייפורמ: וניפוי חיציצ: מתכת. ידיות

 בגוון לבן.ו/או מלמין  קהייפורמ: פנימי וגמר מדפיםציפוי חברה. הספק/ים שיבחר/ו על ידי ה ו/או הרחבה

 .סוגי אשפה לפחות 2-ה לדפרינטגרלי להף יסופק פח אשפה אוסבנ   
 ;רה בהמשךהע ראה מידות: )1(

  ג'ראה נספח  :ןחתותהח מטבן הארו די בעולזיכר מחי  

     
מאבן  ס"מ 2-בעובי לא פחות מ ונה משטח עבודהרת הקלבחי : תיאור:לכל אורכו ןתחתו חטבן מוארעל דה מובטח עשמ

לפי  1,2 םי(חלק 4440 ת"י יםטנהתקנים הרלוו דרישותל ונהעה ערך),או שווה כדוגמת אבן קיסר טבעית או פולימרית (

. בהיקף נה שטוחה של כיורלהתק םתאיו חהמשטהיקפם.  בכל תנווראה יתמ ביחס לחזס" 2ל ה שבלטבה םיילועם ש ),ענייןה

יבוד עם ע א קנט מוגבהה ללי להעדיף התקנשאהקונה ר. יותקן קנט עליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר המשטח

 . היקף המשטח לף מים בכרש כולל אדנבחזית המשטח ככל ה
 .חתוןחלק ת בחמטה ןוארי פל :מידות

 3חברה/המוכר תציג בפני הקונה ה. שיבחר/ו על ידוו/או הספק/ים  גו ע"י המוכרשיוצ תאוגמוד ןוומגוך מת הנוהק תרחילב :גוון

 .אחד לוח בודדדבקה ולא הביש/אבן קיסר יהיו ות השחלו. )היר ניטרלייה ב(אחד מגוונים אלו יה גוונים לפחות

 
 ן.יא ן:וליע בחמט ארון 3.3.2 

ארון מטבח תחתון  מ"א 1יר עד המוכר יהיה רשאי להמ ומעלה,דרים ח 5.4 ירותדבספציפי בח המטה וןכנת מסיבות שלהערה: 

 ליון פינתי.בח עמ"א ארון מטבח עליון. במקרה זה לא יותר ארון מט 2 -ב

 ון.המטבח התחת ןתאם לארון יהיה בהויפוי ארון המטבח העלוצי הנבמ

 ד אחד לכל אורכו.דף אחחות מפל לולון יכחות. הארמ לפס" 30 קוומ"מ לפחות ועס 75 ןיועלה ןרוהאל ש וגובה
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ס"מ  80 מידות:ב, )חונמ תלוי אווויץ' או טרספה, סנדעץ תחתון  ארון יהיה כללי( אחד מחדרי הרחצה ב): ארונות אחרים (ציין 3.3.3

 .וריבכלב שומץ וורניאו ק /ישש /סרטגרלי מחאינ ודהבהעח טמש. טהסומדפים, צירי ניר ות,דלת לפחות. הכולל

לטת לפי הח גוון: ו/או מלמין לפי יצרן הארון. קהאיפורמ: פנימיציפוי רה. החב החלטת יאו אחר לפ קהאיפורמ: וניחיצפוי יצ

 רה.החב
  ח ג'פסראה נ חצה:רהן רומחיר לזיכוי בעד א

 
              :תהערו

 פעמיים מחושבתקיימת ככל ש פינהיר (הקך אורך. המדידה לאור מטר 5מטבח ארונות  של כללית אורך מדידת )1( 
 ךבאור לויכל תבתוך הארונו לביםהמשו(למעט מקרר)  וכיו"ב םכיריי תנור, ח,דיהמיועדים למ ). חלליםארוןרך הבאו

  זה. אוריה מתיו כסטישביח לא ח,טבמת הונורא אורך תמידוב 5% -כ דטיות עס. ונותארה
ובקיר שבגב ארונות המטבח  ת בחשבון כי יתכןמי, על הקונה לקחע עצצוביהמטבח ו י עבור ארונותבמקרה של זיכו )2(

 .הקתחזורך לצו ולפתח/ים אל גישה לאפשרטן/ים משותפים. יש לוישה לקח/י גתפ יםקיימ
 .הקונה טתלהחל הינם תחתון בארון ניםובמ 'וכו ורתנ ,מדיח של התקנה רךוצל ןהארו נוןכת )3(

 במקומות דלתות ומדפים, לרבות ,בשלמותו חהמטב ארון פק אתסל וכרמה על ,להתקינם שלא הקונה החליט -
 למשחוהזנת  וזיקונם מי של תרשוהנד תולרבות ההכנו ) םחללי ללא ( המובנים לייםמשהכלים הח נתקתהל שיועדו

בע ובמועד שהחברה וח זמנים שהחברה תקעל בחירותו על פי הל וחדולה נקוה תריובאח הכיור. תח תחדילמ
  .שהרוכת א תנחה

 
 

 ה:ת כביסם לתליימיתקני 3.4
 .התליית הכביסמתקן ה לישיר ה גישההית ונממר פתח בקיר חוץ אש              

מלי של ה פלסטיק, באורך מיניכביסבלי ח 5 ת,לוכולל גלג יםצבינ לוונים)גוממתכת (מ טותומ 2 :(קטנה) היסבכן לתליית תקמי 

 .טר סה"כמ 8 -רך של לא פחות מבאו לי כביסהכולל חב ס"מ 120 שלי מלניורך מיאבתקן מתרומם מ או ,ס"מ 160
 .5100"י שות תריד . הכל לפיו/או משולבאלומיניום סה: יבכ מסתור 

 סהביכיטי ת פריילה לתהפרעלהיווצר ה ה עלולז ם, במקרהי/מזגןה שלדת העיבוי יחיתקן גם ויוכן ית הכביסור התבחלל מס: ההער

 הנחיות משהב"ש). "רמ 1.7( יוחדבמפרט המ ויןהמצח טשגדולים שלא יפחת מה
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   בס"מ)(מידות   בדירהלתות, חלונות ותריסים ד תמרשי – 3טבלה מס'  3.5
ברים ה, מידות המערקמ בכלה. הפתיח וןיוובכ היחהפת גם, בסוחיפתדות הבמים, תחיהפ קוםבמי םשינויינו : יתכההער 
 יה. ראה גם הערות נוספות בהמשך.ן והבנות התכנובתקנ דרשמהנת חפטח החלונות לא יוש תותבדלים החופשי 

 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

  פתחה
 (גובה/ רוחב) 

(עץ חומר 
לומיניום/ א

 ר)אח מתכת/

 רסוג פתיחה (צי
"כ)/ כע

 )חרא כיס//נגרר

דת יומ ותכמ
  תחהפ

 (גובה/ רוחב)

עץ ר (חומ
 ם/מיניואלו

 )רחתכת/ אמ

ה חתיפ גוס
כע"כ/ /רי(צ
 אחר)/סיכ/נגרר

כמות ומידת 
  הפתח

 ב)רוח בה/(גו

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר)

 חומר שלבים
סוג פתיחה(ציר/ 

ר/ כ/נגר.כ.ע
 חר)ס/חשמלי/אכי

 היסנכ
1 

 רגילה ריצ פלדה בטחון
--- 

--- --- 
--- 

--- --- --- 
100/210 --- --- 

 רדיור דח

1 
 כע..כ ררנג וגגמז' אלומ

--- 
--- --- 

1 
 גלילה חשמלי מ'ולא 'מואל

 ידני ייבול גכול
260/220 --- 260/220 

--- 
--- --- 

1 
 כ.ע.כ  ררנג אלומ' מזוגג

1 
 גלילה חשמלי מ'ולא 'ומאל

 ידני ייבול גכול
--- 140/120 140/120 

 מטבח
--- 

--- --- 
--- 

 --- רור מכניואו
--- 

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

שינה  רחד
 1הורים 

1 
 ציר רגילה עץ

1 
 כ.כ.ע רנגר גוג' מזאלומ

1 
 דניה יגליל אלומ' אלומ'

80/210 140/120 140/120 

 ד ממ"
(משמש 

 ר כחד
 )2 השינ

1 
 יפלדה לפ

 א "הג
ילה). רג(ציר 

 חוץתיחה פ

1 
 אלומ' מזוגג

 אוילה ציר רג
 ככ.ע.

יות הנחלפי 
 אהג"

1 
  .סנגרר לכי מ'אלו אלומ'

70/200 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
 , הדף ורסיסים, הנגררת/יםגזים, פלדה נגד שתיו א אחתכנף  --- ---

 --- ---         "א.לפי הנחיות הג לכיס

 3ה ינשחדר 
1 

 ילהרג ציר עץ
1 

 .ככ.ער נגר וגגמז' אלומ
1 

 ידנילה גלי אלומ' מ'אלו
80/210 140/120 140/120 

 רחצה דרח
 כללי

1 
 +עץ 
 הלציר רגי אור -צוהר/צו

--- 
 --- מכניר אוורו

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

80/210 --- --- 

 צהרח דרח
 םריוה

1 
 +עץ 

 ר רגילהיצ ור א-ו/צהרצו
--- 

 --- מכניר אוורו
--- 

--- --- --- 
70/210 --- --- 

פסת רמ
 רותש

1  
  ץע
 

 ילהרג רצי
1 

 .ככ.ער נגר וגגמז' אלומ
--- 

--- --- --- 
80/210 160/105 --- 

דירתי מחסן 
 דוצמ

(ככל 
 )שהוצמד

 עץ/פח 1
לטת חה ילפ

 החברה
 ציר רגילה

--- 
--- --- 

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

70/200 --- --- 

 
 :תוחרוא להבטל ערותה
 הרכישה).ם כהסל ףשצור במסמך אחר ה אוז כרמ רטבמפ בטבלה, צויןם אק בר להקיים בפוע(

 תיתתחי ברלימופט יכללו התקנת קנות למים וידמע דלתות תהיינהציר רגילה. ה תובפתיח 23לתקן ישראלי מס'  ודה בהתאםדלת עץ לב= עץ  דלת .א

סוג  =הילגר ציר,  ומיניוםהאל ץעיו תיוהנח לפי פרופיל:ג וס, וםי= אלומינ' ומאל ).שךבהמ בסעיף י' וטפראה (ר חותלפ ס"מ 7הדלת בגובה 
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 ר,בקי יס)כ(ה על כנף ו/או לתוך גומחת ררגנ = כנףכ כ.ע. ניגררמשתפלת,  = רגילה+ (דרייקיפ)סב נטוי (נטוי),  = פתיחה משתפלתקיפ פתיחה, 

מי גו אטם ללכו מוקצףוליאוריתן ילוי פבמ יוםומינשויים פח אלע יסרת בייהיו של זזההה ואה ילגלה תריסי: יםסירת ,כיתאנ ועה= כנף בתנוטינה ליגי

 יסררגז תא בורכמ' י 2.5ב מעל תחים ברוחבפו ריצרן. בחדר דיוח והוראות התבהתאם למידות הפ מוגברת. עובי הפח יהיהבין השלבים לאטימה 
  .יו/או חשמל רצועה ותעאמצה, בלל כלפי מעלנגס יתר = גלילהידני. ה תיחפ וןגנן חשמלי ומננונגם מל עכנ"יס לילה עם שלבי תרג

 ים לסה"כ הדלתות/אתת הרבדי מות הכלליתובלבד שהכ הלבטבשל אחד מחדרים  רבתיאוכולות להופיע , משותפים לשני חדרים ילונותחת/ותלד .ב

 .האווירג זוימת כרה לתפקוד מעכנכה "מס 3 מעל רצפה עדו בהיוגים פנ תותן ושולי דללה. יתכבטבנות יוצמת החלונו
חות משני לו המורכבים, ןקלפי דרישות הת רגיל/בטיחותי) Double Glazingכפול ( זיגוג שקוף םם עונימיומאל ,למעט ממ"ד)(ות ינטריוו /נותחלו .ג

ו יהיו בעלי ת םהבירכיו החלונות. ן)נותכ יפל חראו א מ"מ 6 שלי עובר באויוח עם מרולפחות, מ"מ  4 בעובי גוזיג( מרווח אוויר ביניהםעם ת יכוזכ

י יד לעחלונות יותקנו ה ונעילה. החגלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיים, ציר ,EPDMאטמי גומי  גוג,זי יגלסר כללם:קוריים, ובזרים מביאן ותק
 ללכ במסילות. ןיא :ותתשר .וד העורףקפות חיהני לפים פלדה, ף/כנעם גג מזוום מסוג אלומיניחלון  יהיה"ד ממב ן.שה מטעם היצרמתקין מור

 .אחת רשת לכנף נהככה הלבמסי נוסף נתיב יותקן ,תונלוהח

רות גם שית סלמרפ םינהפוים בות במטבחיר החוץ, לרוואל לא אוורור ישירובמטבחים ל םבחדרי שירות, בחדרים סניטריי -ויר החוץאוורור לאו .ד

 .כיסוי פתפת רלרבועד לקיר החוץ  נימכ ררמאוומצויד ב רוינצ ע וציבו בחלון, /או ריסבת ורהסג אם איננה
ם בזיגוג קבוע שולביהמ םייתכן פתח ניום.יועץ האלומי ו/או ל, גוון, עפ"י תכנון האדריכלפרופיסוג  .עשויים אלומיניום םיסירהתו תחלונומסגרות ה .ה

 .קירות מסךו/או  ום,מחסה/קעמש כהמשמ

   ת, מנגנוני פתיחהות מובנוידי ם,ליגם, גל, ציריEPDMגומי  מיט, איגוגללם: סרגלי זכבו ים,יררים מקואביזו קןתו ת לייהיו בעיהם יברכת וונוהחל   

  ;היצרן טעםמורשה מ ןקיתמ ידי על יותקנו ונעילה. החלונות   

  ל.יכהאדר בחירת "יעפחלב") (" ומהשקופה או עמית חותבטיית וככז ןתקתו (באם יש חלונות),רחצה  ירדבח .ו

 .ודרישות כיבוי אש אדריכלה תכנוןי או רפפות קבועות, לפ/ו לתבד הבכס וי ו/אר מכנאוורוו/או  וןלת חמצעו) יעשה באמחסן כששנר לככ( סןר המחרואוו .ז

ת וכרעמ, )טלסקופית/ית(פנורמ צההצ עיניתנוסף,  פנימי וןטחר בגס  5044תואמת לתקן ישראל  בריח, בר ביטחון)פלדה (. דלת הכניס דלת .ח

מ"מ  1.25נת בעובי של ומשקוף בניה מפלדה מגולו .רהיד פרסלת ומצור דן, מעתחתו ףס תשברמ ,"נעה ו"רוזטות תידי, רדנ, מגן צילייםציר

 ר.כת המוריחי בגמר לגוון לפיעה בתנור. צב ואבחיפוי ויניל  המשקוף יהיוולפחות. כנף הדלת 
  .אש/בטחוןקנו דלתות ן ויותתכיקע ת קרלדירות בקומ הסניכב ,תרשות הכבאו ותנחיה פיל .בחירת החברה פיגוון ל , לניו ציפוי דלת ממ"ד .ט

ק, חוז –ך בכל היבט תפקודי ער הושו אופלקסבורד ת עם מילוי רויה משתי לוחות מודבקים על מסגתהיה עש כנף הדלת פנים: מכלולי דלתות .י

 , עםבמיםמידות לע איםהמת חיצוני מתועש יפוצי ואפורמייקה ו א צבער גמ. משקוף הדלת וגלסאם בהתנו ותקחר. צירים ייים, א, קיקהסטוקא

 בעל 23לי מס' ראשי בהתאם לתקןהיה קוף הדלת ישמ .צדדים לפחות 3-(קנט) מצופה ב נף הדלתבהיקף כ .מתכת משני הצדדיםת וידיו ול נעמ

י ובבסי נעוליה / מקלחת מטבאמרי דחב ם. יד למיעמיה יהו נתוף לאחר התקשקהמ. מהטיא יפס כוללתואם לדלת  מרבג ץאו ע ירלימהלבשות פו
חברה ו/או ה ידין), שיוצגו על (אחד מהם לב גוונים לפחות 3לבחירת הרוכש מתוך  ון:וג   מזוגג בכנף הדלת.ור, א-וצ/ הרוי" וצ"תפוס פנו דמוי

 ידה. לע/ו ספק/ים שיבחרה
 וסף,נב .רג קבועבוע סולק אין, ה)הדיירים בקומ לכלאת  שאמור לשמ וםחר(ב תיומק רז כפתח חילוץוכהמ  רהבדיתח בממ"ד ובפ -לוץחי פתח .יא

 תיחה וכיון הפתיחה.פה גתריס, לרבות סוהחלון/סוג  ,הפתחכפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות  שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות תחבפ

 2 -כ יםהגבומ"ד לת וריצוף המדה ףס. תיחיצונ רת,גר/נתחתנפה ה,ת פלדה אטומדלה הינגן מו רחבדלת כניסה למ :ורףהע פיקוד תורישלפי ד .יב

גלים אוורור מעוי חתפ+ זיגוג וכן   ן אלומיניוםוכנפיים לפתיחה. חל 2הנגררות לכיס ו/או ה כנף אחת או שתיים, פלד לוןח. רהילס הדס"מ מעל מפ

ח פתיד לו רהקיע"ג  קוד העורף),יפת חיונהלפי ( אויר וןסינ תרכמע התקנת רוק.לפם וניתני), נצ'ת פלדה (פלבדיסקאוים חסומ ,םישונבקוטרים 

הרי סינון, ה ןקמתע"י החברה ק באם סופגש שדיו ).2010(תקנות הג"א מאי  ידות היצרן.מקומית. מידות המערכת לפי מ הרעהפ רוצתיהאוורור 

ע"י  ךכלכו וסמהש ע"י הגורמים פתנוס תימוינות ואטתקקת ידב יבי הרוכש, יחי"ע רוקויפן כל, י פיקוד העורףו ע"שרואוקו דבנתו תקינתו והתקנש

ביצוע בפועל ה רביגביצוע בפועל המכר לבין ה ה בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרטדגש כי בכל מקרה של סתירוק יפס עתילמנ .יקוד העורףפ

 וד העורף.יקפ לנות שכדומע התואם הנחיות
אביזרים  נתבהתקך הצורב עק, "נטו" פתחים ותדמי טאותאינן מבו"מ, סבת ערוושמבניה ידות מ ינןה ,3' מס ות בטבלהרטפוהמ דותהמי – מידות .יג

 מסך ותיר/קתטרינוינות/ושל מלבני דלתות/ חלו ,הםנימילים היקפיים פילפרוקופים ומשמויים ו/או מסגרות סמויות וכן  לבנים סכגון: ממשלימים 

  והבניה.  תכנון ה ותקנבתכנדרש חים אלו תפל טח,/שממידות יפחתלא  םילקבמתפתחים הדל הגוה מקר כלב .ין)(לפי הענ
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 לים סניטרים בדירהמתקני תברואה וכ – 4בלה מס' ט 3.6 
 ר טבלה זו)הערות לאחגם (ראה   
 

 קןמית
 רחצה הוריםר דח מטבח מיקום

 (מקלחת)
רחצה כללי ר חד

 אחר ותשר מרפסת )יהטבאמ(

 כיור מטבח
 (בודדת/כפולה)

 

מידות 
 --- --- --- --- ראה הערה (א) (בס"מ)

 --- --- --- --- א' וגס

   ₪זיכוי 
 --- --- --- --- ןאי

 כיור רחצה

ות מיד
 --- --- בארוןב ולמש 40/50 --- (בס"מ)

 --- --- 3.3.3 סעיףראה  'א --- סוג

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

 ידיים כיור לנטילת

מידות 
 --- --- --- --- --- מ)"(בס

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- ₪ י זיכו

גז ראו להסא
 (ב')פהשטי

 

מידות 
 --- --- ת היצרןלפי מידו לפי מידות היצרן --- (בס"מ)

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין יןא --- ₪ זיכוי 

  /אמבט
 (ב')תלחקמ

 ותמיד
 ל דיןכ ותראוהלפי  --- מ)(בס"

 שךראה בהמ
70/170 

 --- --- אמבטיה)(

 פעמשו ףצורי --- וגס
 )(מקלחת

אמבטיה (א' 
ת או פח אקרילי

 )מצופה אמייל
--- --- 

 --- --- יןא --- --- ₪ זיכוי 

ם ירם קיה למללוס
 ,רויכל מיםח/

 (ד)( ה)מהמשטח

 --- --- מערבלפרח/ פרח/מערבל פרח/מערבל דגם 

 --- --- א' א' א' סוג

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

טיה וללה לאמבס
 (ו) חמיםוקרים למים 

 --- --- םדג

  דרך-רב
 פוץרטנאי(
או ) 3 ךדר  

 )(וסוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- --- ₪ זיכוי 

חת למקל סוללה
 (ו) ים וחמיםים קרלמ

 --- דגם

  דרך-רב
 ץטרפו(אינ

או  )3 רךד  
 )(והלולס

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- גסו

 --- --- --- 'ח גראה נספ --- ₪ י וכזי

מכונת כביסה  םיר מבוחי
 --- יש --- --- --- (ט)ולניקוז

 לשרוול תן חיצוניבדופ 4תח "פ
, כביסה בשמיימ  יטת אדיםלפ

 רהשקולת סגיכולל תריס הגנה ומ
 --- יש --- --- ---
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 קןמית
 רחצה הוריםר דח מטבח מיקום

 (מקלחת)
רחצה כללי ר חד

 אחר ותשר מרפסת )יהטבאמ(

ר לחיבו, זולמים וניקור בחי ההכנ
 )(טכלים חמדי

ר יוכוז יקמשולבת בנההכנה (
 )בחמטה

 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין ניל)רז (ב נק' מים למקרר

 --- --- --- --- 1 (הכנה) יב)(שולגז לבינקודת 

 
 :ואחרות בלהטל ותערה
 ).ם הרכישהר שצורף להסכחאבמסמך  וזה א ט מכרפרבמ לה,טבב צויןבפועל רק באם ים יקה(
רחצה  ורכיה שטוחה. /נירוסטה, בהתקנ חומר סילי קוורץ הקונה, ירתלבח: ס"מ) 80/46פולה או כ ס"מ 40/60ידות (בודדת במ מטבחר כיו )א(

לפי  צרתות ס"מ. 40/50ידות מ חרס: )ליר(באם אינו אינטג רחצה רויכ החברה. ע"י רבחשייצרן/ספק, י הפל במידות :)ילגרחני (אינטשול

  החברה.בחירת 
 וצרתת .1385י ת"עפ"י  )ליטר 6 שלרוכה אור טיל 3קצרה של לת הדחה יבובעל ק( תימודו כ ס,/חרוקונובלמ שטיפה :רגז אמונחת. : להאס )(ב

 .ירוסטהצירי נל בעד כב סטילפ (מושב) :כיסוי אסלהטת החברה. חלה פיל

 כה מיומיטת תינות עץ בפר. מילוי אסטיעם ציפוי פולעץ  לדיקפי, שהמ"מ הומוגני, בעלת חיזוק  3.5ובי תהיה מחומר אקרילי בע אמבטיה:

 יל.אימפה אצומ מ"מ לפחות 2.5 פח בעובימן יפלולחי. לווןברזל מג ילימפרופ
 לניקוז שיפועים עם 2272 י"ת בדרישות דהעומ בגמר, דין כל אותורבה שדרהנ פי לע תידומהמ יפחת לא המקלחת שטחמ :תלחמק

 ;המשטח

ת די/קרים בעזרת יםמים לחמי ותסי(ותי ון קרמי דו כמונגנקסר בעל ממימערבל  , דגםניקל יפוי כרוםו בצם יהיים וקרים חממילוללות סכל ה (ג) 

ת בארץ, ככול רישות התקינה הרלוונטים העומדים בכל דלמים חמי רותסד 3וך תמהקונה הציג לבחירת על המוכר ל, םיכמחס ללויכאחת) 

 .1385ת הת"י ושישנה, ועומדת בדריש
מ "ס 20 ולעומקפחות ל "מס 25קל, פיה בגובה ינם ורכ ויבציפ פרח/מערבל,ם: : דגבחמטרת . לקע)חסכם (כולל רים/חמיםים קסוללה למ (ד)

 ינה הרלוונטית בארץ.בכל דרישות התק םם העומדיחמי יםלמ תודרס 3וך רת הקונה מתלבחי ת.חופל
מ ס" 15 מקס"מ לפחות ולעו 15רךבאו היפ, ניקל כרום בציפויבל ער/מ: דגם: פרחם)סכמיח (כולל צהרח לכיור/י, סוללה למים קרים/חמים (ה)

 .בארץטית נוונה הרלדרישות התקיכל ב םדימהעו םילמים חמ ותסדר 3ך תולבחירת הקונה מ לפחות,

טיה וכן בילוי האמלמ תתיתחיאה יצהכוללת  ,קירהים, מיקס מסוללה למים חמים וקר :הבאמבטי :כולל חסכמים)( יםם קרים/חמסוללה למי )ו( 

 ומזלף.ס"מ לפחות  60אורך ב ל אנכיטלסקופי ומובי קהלמוט הח ,ןתלה מתכוונרי, משושר צינור
ט שורי, מתלה מתכוונן, מוכולל צינור שרם ניקל בציפוי כרור. מיקס מהקי ,דרך) 3ינטרפוץ א -רב דרך (סוללה  -מהקיר ם: דג: למקלחת

וטר בק חתאש מקלרס"מ ו 30באורך  ירקהזרוע מ ,חירת הדיירלפי בו יןפלחילוומזלף.  תוס"מ לפח 60 רךאוכי באנ ומוביל יקופסהחלקה טל

 "מ. ס 15

 .טית בארץהתקינה הרלוונבכל דרישות ם חמים העומדים למי סדרות 3לחת, לבחירה מתוך האמבטיה/מקסוללות 
 .ניל יזברו ב,בור לביוחי :תכולל סלהא/י שטיפת גזארוכיורים ת קנהת )ז( 

 .בןל :ועותהקב גוון )ח(

 דלוחין או שפכים.  ) וחיבור לקו2007אוג'  תיקון -(הל"ת ים חמים: מים קרים, מלתולכ הסנת כבית חיבור למכוהכנ )ט(

 בח.מטברז והכנה לחיבור לביוב, ולסיפון קערת הת: לח כלים כולדילמ הכנה) י(

 קצה. בלבד ללא אביזרי שתחונ רת, צנרתחמר אבאם לא נא: הכנה לנק' גז )אי(

 ת העירונית.שרהמ קתסופהמ ורהבטמפרטים : מקרים מים )בי(

 למניעת החלקה קן ישראלישעומדים בת ועותקבלרכוש  שירה, יבד החזקנוי לאחר קבלת היבמקרה של ש -ית/אמבטיה)ה (אגנחצרות קבוע )גי(

  .R-11 -ולא פחות מ
 . רה או הכיובודהע משטח שורמימוקם על מ= קרי ברז ה פרח בוע.ק וך שרוולתלף מראש ברז הנשנשלף =  )יד(

  רת ידית אחת. ם, בעזמיחם /לקרימים ר) = ויסות יקסמ( לרבמע

 מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם. קרים, לראשחמים/ה, של מים ה/יציאניסכקת נטרפוץ) = חלויא( דרך-רב
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 .)'ווכ וזיקנחות/פתחי מקלים/(ברז יותרטצה הסטנדקוכננים למערכות הז מתקומים והניהפקת כי מערכת הסיש לקחת בחשבון ) וט(

חת, טח תא המקלין, שצנרת הדלוחקוטר  אמתתא הדמוי "גשם", לל תש מקלחירה) כגון ראה בדת החזקבלקחר (לא לעיל שינוי מהאמור

יקוז הנ לתים לקיבומים הנפלטת ממפל הת הממומה בין כאי התהרחצה עקב אעלול לגרור הצפה בחדר ומחסום הקפי מפני גלישת המים, 

 פה.ברצ

   כגון ים מתאימיםבאמצע קוטנש לס מונע החלקה, יויה אינה כוללת חיספאמבטשרצפת ה לוככלחת גם למקמבטיה הינו אב שוהשימול י) הואזט(

  דבקות המיועדות למניעת החלקה.הדבקת מ

  כיבוי לא לש הרז במקגה תוק זרימתלניון מנגנ ליםוליריים הכככלל, יש להשתמש בן ובלומיכות לחסים בלבישול נמצאככל שמיקום הכיריים  )יז(

 ל.ישוות הב/הבהל שלרצוני 

 במסמך אחר או ם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זהפועל רק באקנו בת לעיל יותבהערו סותחתייים לגביהם יש הקנ(מובהר כי ציוד ומת
 ם הרכישה).שצורף להסכ

 
 ין), ברצפה, בניה ים לכללפשותיתכן ומ יוב (בחלקםב ינלקולט תריקופתחי בצנרת ו: חראורך רה, לכל ציטלציה נוספים בדאינסי אביזר  3.6.1 

 ש). , עפ"י דרישות כיבוי אוכמות (מיקום יתכן מתזי כיבוי,יה. האינסטלצ סמהנד עפ"י החלטתוכמות ום קבמיבסמוך לתקרה,  אובקירות   

בין  יקודפלי ת גז וכבצנרת להעברו לצמפוו א/ו יני מרכזיזגן מז למוניק ינסטלציה.אי החלטת מהנדס הלפ, וםמיקב מים ימחלקארון ל

 מיקוםו/או במרפסת שרות ו/או במסדרון  מפוצל,ו/או  מרכזימיני מזגן ועד לקום מי. מיאיידמלד קום המיועעד המי קום המיועד למעבה,המי

יקום מוצנע מו א/ו יסה,ור כבו במסתו/אליון ע בגג עבהממיועד ל םומיק. .לקי הדירהכל חל וקצר יעיל יזורתר המאפשר פמוצנע ומוס

 מעבה/המעבים.למיקום הוסתר ומ
 

 :ההער  
 דמוי יצרו בליטות ו התקנת כיסוי מבודד ואסטטירשו), יתכן ויחייבו ידככל שבוי, (כי ת מים/ביוב/מתזיבמעבר צנרך הצור  
 , כרנית המבתכ ונמיסו בהכרח, שלא צפהות וררילק ךסמובו ו/ארה קתבסמוך לקירות ו ,ים"סלאו "ספ" תקורו מודים אוע"  
 .מהתוכנית נהמיקום שובתקנו ילוצי תכנון יוומנו ומאאו שס  
 פתחי  וידרשו יתכן ןהבנייברים לגובה עוי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים החת בחשבון כי לפקיש ל ,בנוסף  
 ה.תחזוק גישה לצרכי ראפשל שיתם וום אוין לחס, אאלו  תריקובחי תפ ביצוע שריידבדירות בהם  ולכן, ביקורת  

 
תהיה לפי הוראות כל דין. התקנת המערכת ת ית משותפת מאולצרצעות מערכת סולאבאמדירות ל מים חמים הספקת: מיםחימום   3.6.2

 . ר)(טיימהמים  מוםן לחימזצב ון קקהתחמים וה חשמלי לדוד המיםבוי גילרבות  579אלי תקן ישר רישותרית תהיה בהתאם לדלאהסו 

(טיימר) הכולל מפסק  והתקן קוצב זמן יאלמנט עזר חשמל חימום עם ללארית וכות הסול) המחובר למערכירה (דודכל אגידירה יותקן מכל ל  

 י ההפעלה. מנבמאפשר לתכנן מראש את ז 

        ם אחרים, ימוח יעבאמצהמים חימום שה יע, תירולאסכת רמעמצעות אבלספק מים חמים  ניתןא כל דין ל וראותהם לפי הות שללדיר  

 .לחימום המים (טיימר) התקן קוצב זמןן כויימים בעניינם. בתקנים הק תם עומדיםבאמצעוהמים המסופקים ובלבד ש 
 גג או וך להבסמאו  תורשירפסת במ ןוש כגוסתר אך נגיום ממקב: ם הדודמיקו ;ליטרים 150: תקיבולב למים חמים) (דודכל אגירה ימ      

 האינסטלציה.מהנדס  נוןתכ לפי עליון
 ).2007ן אוג'תיקו-ביסה (הל"תונת כת. מכה, מקלחאמבטיבח ורחצה, : קערות מטחיבור מים חמים לכלים 3.6.3

   .סת שמשמרפב, יש :"דלי"ברז   3.6.4

 .החלטת החברה) לפי וםמיק( ש: ירהלדי יםכנה למונה מה 3.6.5

 .: פלסטידלוחין לפי תכנון מהנדס האינסטלציה, ,PPR, S.Pקסגול, לדה מגולוונת, פ: פקריםו מים חמים :ורותניהצ חומר 3.6.6

 .: פלסטישפכים 

 .יש: ור הגז ועד נקודת הגז במטבחה ממקרת גז בדירצנ 3.6.7

 : יש.דירההכנה למונה גז ל 3.6.8
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 )וז טבלהר לאח ערותה (ראה קשורתות לשמני חתקמ – 5' מס בלהט 3.7
 
 ונקודות טלפון, ראה נספח ג' ת תקעבי ,ת מאורקודומחיר זיכוי לנ                
 

 מיקום
 נקודת
 מאור

 רהקת /קיר
 קל מפסכול

 תקע בית
 רגיל

 עתק יתב
 מים    מוגן

 תקע בית
 עגלבמ חכו

 דנפר

 נק'
 ;יהלוויזט

 ;ק' תקשורתנ
 .פוןנק' טל

 ותנקוד 3 כ"הס

 / הערותאחר

 דירהל סהניכ
 - - - 1 1 הואמב או

 ן+ לחצןפעמו -
 קוםאינטר -
ובי רה ללתאו מפסק -

 .קומתי/חדר מדרגות
 .לוח חשמל דירתי -
כולל  תארון תקשור -

  .שקע
 זיהטלוויטלפוניה/ארון - 

 דיור דרח
  1 - 3 2 אוכל ופינת

 1 מזגן)ל(

תוספת  -לי שמס חתרי
ת להפעל לחשמנקודת 
ה מרפסת (רא ס.התרי

 .ש)שמ

 - - - 1 1 רוזדורפ

 3באורך מעל בפרוזדור 
ל הכול פרוזדוראו במ' 
נקודות  2ניית "ר", פ

 מאור לפחות + מחליף.

 1 מטבח

4 
הם מ(אחד 

פול, אחד כ
מהם מוגן 

 גתמים בדר
44IP  ואחד

ן מהם מוג
רגה בד

 רגילה)

 )די( 3 -

 - ),מקרר,מדיחנור(ת

 יעים, בתום השקמיק
ל עמ ע יהיהתקה

ככול  שטח העבודהמ
 אםבהתהאפשר ו

ון המטבח יותקנו נכלת
נפרדים  י כחשקע

 למקררנור, לתיח, למד

שינה  דרח
 הורים

1 
(כולל מפסק 

 ליףמח
  )מנורהל

 

4 
(שניים ליד 

 המיטה)
רקום (נק' טינא - 1 1 -

 בלבד) יבורשמע/ד

   צהרח חדר
 יםורה

1 
 1 1 - ם)(מוגן מי

 - ר)לתנוקע בית ת(

ה חדר רא -ם יחימום מ
 בטיה.אמ

 כןהיו לוןעדר חבה
 ,דרששנ

רור לאווהכנה לנקודה 
 .מפסקמכני + 

 - 1 1 - 3 1 שינה חדר

 /ד"ממ
 ח. שינה

לפי מנורה 
חיות הנ

 העורף ודפיק
 קודפי תקנותלפי  1 1 - 3

 העורף

 החדר רחצ
 כללי

1 
 1 1 - )םימ (מוגן

 - תנור)לבית תקע (

 ע לתנורבית תק
 ןזמקוצב  + התקןםמויח

מפסק לדוד  וללהכ
י "עפ מש במיקוםהש

 התכנון. 
והיכן  ןחלו בהעדר

 ,רששנד
ורור קודה לאונה לנהכ

 מכני + מפסק.

 1 מרפסת שרות
 - - )יםמ ןגמו(

2 
 מוגן מים

 ה,ת כביסכונ(מ
 סה)ביכ שמייב

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 - מוגן)(

1 
 גן)(מו

IP44 
- - 

+ ל תריס חשמלי כול
 חהפתי סק + מנגנוןמפ

 .ידני
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 מיקום
 נקודת
 מאור

 רהקת /קיר
 קל מפסכול

 תקע בית
 רגיל

 עתק יתב
 מים    מוגן

 תקע בית
 עגלבמ חכו

 דנפר

 נק'
 ;יהלוויזט

 ;ק' תקשורתנ
 .פוןנק' טל

 ותנקוד 3 כ"הס

 / הערותאחר

 ןמחס
(ככל 

 )שהוצמד
1 - 1 - - 

שמל של החת כריצ
בר לשעון חון תהמחס

החשמל הדירתי אליו 
יך המחסן. או משו
ין שהזנות ילופלח

ל כ לשל החשמ
ה חסנים יחוברו למונהמ

נפרד שותף ומ
בלבד,  יםנסחלמ
פ"י עטת המוכר ולהחל

 בחירתו.
 מסתור

 1 - - - סהכבי
  - זגן)הכנה למפקט (

- 
 

  תחרואו לטבלההערות 
 הדלקה אחת. דתקונלל כורמטורה), יל/ אאה -ה (ללא נורה וכיסויו תקרורה על גבי קיר אנ תבי = קרהר/ תת מאור קינקוד )א(

 נפרד).ל שקע בפר כ, נסבפנל אחדתר (שני שקעים או יו .ילרם חשמל רגהניזון מז לימשר מתקן חד לחיבוקע" בוד"ש = ור (רגיל)מאקע תבית  )ב(

 פחות.ממ"ר ל 1.5 יםבכבל חיבור יבוצעה

החיבור  ).ל שקע בנפרדכ ספרניותר בפנל אחד,  אום ישקעי (שנ רגיל חשמל מזרםהניזון  עם כיסוי, בודד שקעמוגן מים:  ל)גיר( רע מאות תקבי  )ג(

 "ר לפחות.ממ 1.5כבלים יבוצע ב
 תמוכל ספתם תוושאינא'  ם בסעיףיניומצר), הבתקרה או קיהמאור ( נקודות של ההדלקלאופן ה לבדתאור ב דלקה כפולה=ה נקודת מאור )ד(

 בסעיף א'.ינות מאור המצוה קודותנ
 ".דה/ות "כוחקונ נם בהכרחושאי ),גל נפרדבמערד (כל נק' נפלי מם על גבי מעגל חש/יצאמהנ ם""שקע/י = נפרד מעגלבית תקע  )ה(

 ה.והבג הת הגנבדרגמוגן מים ר הקצה ביזאך פרד אמעגל חשמל נבהכרח ב ן שאינומוג תקע ביתאחר= או  IP44ם דרגות הגנה ע בית תקע )ו(

שבים, בין מח –קשורת ת תפוניה, נקודטלדת ולחוד וכוללות נק או) טמפלקוות ביחד (נקוד 3= )(מחשב ן חוץ/תקשורתטלפו/טלויזיהנקודת  )ז(

ט. נטרנ/אילפוניםלרשת הטרה יהדיבור ללא חלים.  ידורי כבקליטת שור ללחיבואפשרות ר, ת שידורי חובה כאמויטחיבור לקל –טלוויזיה ת דונק

 יסוי.כ וללכ 1מודול  55ופסא וק ריבק נהנקודת ההכועד  שורתמריכוז התק ט משיכהר וחוקשורת תכלול צינוהת דתונק
 .)העניין שומר לפיעמדת ל ה אולמבנת כניסה דללקצה לתקשורת פנים (י כולל אביזר/ות מלאות דהוקנרקום)= ם (אינטפון פניטל נקודת )ח(

  מ. מ" 2.5ים למפסק נפרד עם כבל ללוח , מחובר ישירותרדנפ לימגל חשי מעעל גב כוחית תקע ב = כחקודת נ )ט(

חשמל והתקנים ה לפי תקנות מוגני מים יוהילדירה,  הנספחיםחי חוץ בשטר האמבטיה וחד, בחותאורה בחדר המטבם קיסמפ ם,שקעי )י(

 ם.לייהישרא
ועד נקודת ההכנה  קשורת(מחשב) מריכוז ת רתוקשתלנק' כנה ה ה בלבד.וט משיכוח )ל""שרווונה לצנרת (אחרת הכוא צוין אם לב"= "הכנה )יא(

ניעת ספק למ(ספירלי). תנור להט" " אלר חום" ו"מפז ),ת הדיירריויותקן (באח צההרח מעל דלת חדרמצאת נ וםמחי ורההכנה לתנבאם  קיר.ב

 וגן מים.ת שקע מוללכם חימו ההכנה לתנור החברה. קים ע"ימסופלא  עי חימוםאמציודגש כי 

ם תה/מכבים את אום/יקילדוק ביניהם, אך מיחבר איםמצשונים הנ פרדיםים נכיבוי, משני אביזר דלקה/מאור הניתנות לה ות/דהונק =ףחלימ )יב(

 ר.מאו /ותנקודה
 ל.החשמנדס רישות מהוד בעקבות הנחיות החוק 'ם וסוג הנקויים במיקוינש יתכנו )יג(

שירות ובר יה תחכנן לכיריים. הנקודהמתו מטבח, מתחת למקוםה ןרואזית בת פאנקודת תל תותקן= אזיפת ור תלהכוללת חיב ת מגוריםבדיר )יד(

 החשמל הדירתי.ח והמפסק בלות בית שקע בורלהחיווט  ל את כלדה תכלונקו. ה2.5/5בל בכוט וי בלוח החשמל ותחאזפ תתל סקלמפ

 

 ך אחרבמסמ במפרט מכר זה  או, הלבטכך ב ויןצרק באם  ו בפועלתקנוי לעיל חסות בהערותיש התיי לגביהם קניםומת כי ציוד בהר(מו
 ישה).הרכ שצורף להסכם 
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  ת.רגועה בחדר מדלילה קבו רתואן שבת לתומנגנו .יש: אורת מוומה: נקודל קבכ ות/ מבואה קומתית:רגמד חדר  3.7.1 
  יש. :יתקומת הבואמב ת אורהדירה להדלק צן מתוךחל יש. :אור לקתלחצני הד יש. גופי מאור:  

 .סויכולל כי 1 דולמו 55נה בקיר וקופסא הכה תקודנ שורת ועדכוז תקמרי ל צינור וחוט משיכהתכלו: נקודת התקשורת ץוחן ופטל 3.7.2 

 החלטת החברה. לפי, או אחר םזמז צליל: .ןצלח סוג: פעמון: 3.7.3 

 הת"י.לפי דרישות  ,סטנדרט :: סוגעה/שקדלקאביזרי ה 3.7.4 

 לפי  מיקום:: יש הירהד תוךב ע רגיל),ולל שק(כי דירתולוח תקשורת  )וליםמוד 6-מקום פנוי ל תארשהכולל (י דירת חשמל לוח 3.7.5  

 אין.: בתש שעוןיש. : קי פחתמפס מל.החש  ון מהנדסתכנ  

     צב זמן.ל קוכול  : יש.ליחשמשמש/מים,  מל לדודחש נקודת 3.7.6 

 ר. אמפ 3×  25י: לת פאז: תירתור דיגודל חיב 3.7.7 

 ת בקומתיה הראשהכניס תיחת דלתכולל לחצן לפ, מע דיבורש קום(אינטר .5 בטבלהורט : כמפמיקוםש, : יקוםנטרערכת אימ 3.7.8 

 הורים). בחדר שינה רבודיו לשמעמית ופו ,סההכני  
 ן.: אימעגל סגור (נפרדת)טלוויזיה נוספת ב מערכת 3.7.9 

  ת זה).ק שרומספ זיה רב ערוציתוויטל יטתלקללים בכלר ולחיב ההכנ :ויזיהטלודורי ית שטלינה לקהכ 3.7.10 

 :ם אחריםמיתקני     3.7.11 

 ש"ע. "וונטה" או ירתידתף) ו/או ע"י מאורר שוצוני (מיחשמלי חפוח בוצע ע"י מי ,תולפי תקנבאוורור מכני המחויב  ור חללראוו  -          

 .3.5תחים סעיף בלת פטראה גם תריסים ב .סירתהת הפעלל ל נקודת חשמלכול מלישח תריס  -           

 ל שקע.ארון תקשורת כול  -          

 .תקשורת משולב בארון הפוניה/ טלוויזילרון טא -          

ת לסגירה שקולם מעה ס הגנכולל תרי 4ר פליטת אדים בקוטר "צינו ה ומעבר חיצוני עבוריסייבש כבמהכנה ל –ות במרפסת השר  -

   חשמל. תנזהו            

 מל הישראלית פאזי ולרשת החש ר תלתו. המערכת תתאים לחיבכת החשמל הדירתיתרה של צריבקול מערכת לניטור -            

 ים.תנשמל המשחעריפי הנת תזהותאפשר              

 , יחידת תקשורת ילמשח רםדד זמורכיב ה עלסת מתבסשר את דירתיתכלול יחידת מדידה בלוח החשמל הרכת עהמ             

 רה.ותם בצורה ברומקומית ומציג א בצורה בל ומעבד את הנתוניםגיטלי אלחוטי המקטי, צג דיחואל לשידור             

 גיההאנרכת יצרתוני נ תא, הצג יציג לפחות רצפהמה מ' 1.5 ה במקום נגיש ובגובהדלת הכניסמוך להדירה בסבפנים  קןותי הצג 

 כספית. ותם הלואת ע(בקוט"ש) ת רבטצמהו וטפתהש        

 
 ירה:חימום, בד מתקני קירור /  .      4         

 ן. אי מרכזי דירתי מיני וירזוג אומי 4.1

    :לתכלו אשר, פאזי תלת יתטסטנדר חתא רכזיתמ נימי למערכת דבלב ההכנ .1

 כלל וקצר יעיל ראווי רפיזו המאפשר אחר םוקימבו א דרוןהמס או מבטיההא רחד תקרת תיתלתח בצמוד למאייד מתוכנן מיקום

 ;הדירה קילח

                       כנןוהמת וםיקהמ בין רצפהה במילוי עהנו ריסת בקמוכנ חשמלי קודופי נחושת צנרת של "הצמ" לרבות תהנדרשו יותהתשת ביצוע .2

 אצמו .הכביסה מסתורניקוז ל או רצפה למחסום דייאמה ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל וחכ עשק ,ההמתוכנן למעב המיקום ועד למאייד

 .עלבפו המערכת קנתלהת עד ,גבס בלוח כיסוי צעותבאמ הסתרה יכלול "צמה"ה

 .דרוןסקיר המ על התרמוסטט וםקלמי עד דהמאיי םמיקומ קיר קודפיל יקר רוולש התקנת 3.

 .ריווא יזוגמ מהנדס ידי על תערכמה תכנוןל בהתאם יהיה ההכנות מיקום .4

 .םיבהמע / המעבה יקוםלמ סתרומו מוצנע מיקום .5

 ההכנה תכלול:מ"ד. במקרה זה ילי במכנה למזגן עף, תבוצע הישור פיקוד העורבא .6

 החשמל.ח ירה מלוה ישנפרדת הזנל משח תנקוד -

 .הסמכיסגר בקצה הצינור ירה. בדי ילפה פעקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצדה בומים, מנקז צנרת ניקו -

 התכנון. פע" מוצנע ומוסתר במקום מיקום המעבה יהיה -

 או שווה ערך.מסוג  "עומר", התקן  העורף יותקןשור פיקוד לחילופין ובאי -
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 .האוויר מיזוג סון מהנדלתכננ"ל בהתאם ה תוכנהכל ה -

 

 לכל מיזוג מאפשר אינו הדירה תכנון ריוואה מיזוג מהנדס קביעת פי לשע לככ עיל.) ל6( 4.1מעבר לאמור בסעיף  .ין: אלצמזגן מפו 4.2

 כל את שתכלול רהידה יחלק תליתר ים/ מפוצלנים /למזגן כנהה נוסףב תבוצע ,ורכאמ אחת  תמרכזי מיני ערכתמ אמצעותב קיהחל

 .מים ניקוז וצנרת גז תצנר, צנרת חשמל לרבות תהנדרשו התשתיות

ות הנמכת וויר לרבא זוגתקין מערכת מירצה להבדירה, והרוכש י )םירלקינת (ספרי אש אוטומטיכיבוכת רמעיימת : ככל שקהערה*
 .כת תקרה זונמהל) םמתז/יקלרים (ראש/י האת גובה הספרינהתאים ויב הרוכש למסתור), מחתקרה (

  .איןבניין: ית בזרתי הניזון ממערכת מרכיאויר ד מיזוג 4.3

   .ין: אזבגפועל התנור חימום   4.4

 .(בחדרי רחצה) .ןמוג שקע תלכולה חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןשמלחב לעוהפחימום תנור   4.5

 .אין: אטוריםרדי  4.6

 : אין.מלייםקונבקטורים חש  4.7

 .: איןרצפתית ת וםמחי  4.8

 : אין.םיים אחרנמיתק  4.9

 
 אש ובטיחות בדירה, במחסן:בוי יסידורי כ* .5
 .: יש)באם נרכש( חסןבמ .ות הכבאותע"י רשדרש יככל שי: הירדב :)םריפרינקלאוטומטית (ס י אשיבוכת מערכ 5.1  

 .הכבאות י רשותדרש ע"יל שיככ: אי עשןגל 5.2  
 יש. מ"ד):(מ ןוגמרחב המערכת סינון במ 5.3 
 

 ,כבאותות הרש יע" דרשיי, ככל שעליהם רבות חיפוי/ציפויל ,ולכיבוי ובטיחות א ילוי,ג ידוריסהתקנת  *  
 וניות.עקב דרישות תיכנקום אחר ימו בומנו אך יותקנאו שיס, ו/כנית המכרבתו וגצוי חא בהכרל    
 
 נות:וח ושועבודות פית .6
 חניה 6.1 
                      ום המגרש;ח: בתלםוכבניה. תר הלפי הי: יהנח תמוול מקסך הכ 6.1.1   

  ;ןאיט): (לפר קום אחרת במניוח                                
 המכר.ין בתוכנית כמצו: יקוםמ פי היתר הבניהל: חניות רמספ: יש, משותפת)פרטית/חניה לנכים ( 6.1.2  

 כה (עם הצגת תג נכה רשמי  רה נילהיתר, תימכר לרוכש ד הח החניפוח ובנס/פיתמגרש/סביבההת יכנתמן בנייה לנכים כמסוח             

 ייר שאינו נכה.ת וגם לדיבי ה, בין כלל דירנכה ש ורה), ובהעדר רוכבחתה דשרמטעם מ                               

 : יש.הררכת תאומע .ות האדריכלינחהי פל ,ת/ אבנים משתלבוקמוחל בטון :ורהלא מק חניה ר רצפתגמ 6.1.3  

 יש. :בישכגישה לחניה מה 6.1.4  

 .רכמה יתן בתכנ: לפי סימווםמיק ות.חלפאחת  :מספר חניות לדירה 6.1.5  

  אין. :לחניהכניסה במחסום  6.1.6  

 גרשפיתוח המ 6.2 

  כניסה שביל תכלול החיצונית הרחבה  .יןיבנ כלל יסההכנ מבואתל דע מהרחוב חיצונית כניסה רחבת תתוכנן רשהמג וםבתח    6.2.1                    

 .לפחות ר"מ 20 של טחבש ידוצל הוומל גינון לבע ומואר, ]ניןלב היסהכנ תמבוא ברוחב לפחות[  מרוצף   
 יה ף יההריצו .לכת האדרייטבעית/אחר לפי תוכנ לבות/ אבןים משתוליט/ אספלט/ אבנבטון/ גרנ :חומר גמר :/מדרגותשבילים 6.2.2  

 .ן בעל גוון בהירתיהנ ככל   
 דריכל.אהת יתוכנ לפי ,עיתבאבן טלבות/ משת ים/ אבנ: אספלטחומר גמר .: יששטחים מרוצפיםמ 6.2.3   

 התאם בגינון חסכוני במים  ל הפיתוח)אדריכ (על פי תוכנית .שי :צמחיה. ת  מצורפת)פי סימון בתכני (על.יש: ר משותפתצח 6.2.4  

  ות.החקלאנחיות משרד הל   

 החימלא צוצים (לא עבלבד  דודיםם רירשלת שובע צמחיה תרת שתילתבטון מו מעל תקרת (כולה). מעל תקרות בטון. חצר, 

 . )לשם כךצועי ץ מקעזר בייעוימלץ להמו .עמוקת שורשים
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 רכת ממוחשב.מע של ראכוליש.  :משותפת רשת השקיה 6.2.5  

 גן. ירותאין ד :הגן ותרלדי ודה, צמחצר 6.2.6  

 אין דירות גן.: ת גןירודצר הצמודה לחפות, בת משותפירוט מערכו 6.2.7  

 .אין דירות גן :גן ת/והמודה לדירטח מרוצף בחצר הצמש 6.2.8  

 . יותהרשו ה ודרישתלפי היתר הבניחומר:  :ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.9  

 .חברהביעת הפי קלו תאושרהמ יתוחכנית הפי תולפובה ממוצע בג   

 ן.אי :11במגרש יש.  :10מגרש ב :)בחלקה תוחהפקומה (פולשת קומת עמודים מ 6.2.10  

 
 מערכות משותפות .7

 :זג תמערכ 7.1 
 המגרש או הבניין או ניתכבתור ואמתם ה, ובמיקו, בתאום עם חברת הגזגז וברצ אמצעותב סידור מרכזי לאספקת גז:הכנה    7.1.1  

  .הגז ותחזוקתהנרת צ להנחת ת הנאהוזיק נהינתך תורהצ מידתב מית.והמק תושהר תורישעפ"י ד

 ז.גות חברת הבבעל והינ ,כאמורז גה רבצומובהר בזאת כי    

 ;: ישמרכזי לדירה מקורמנרת גז צ 7.1.2  

 ).3.6יף (סע 4ה בלט אהר: מיקוםש. : ירת אספקת גז בתוך הדירהצנ 7.1.3  

 :שאוי סידורים לכיב 7.2 
 ת יועץ הבטיחות.חיונות הכיבוי והי רשע" שידרשככל  :דרי מדרגותבח חץת להפעלערכת למ 7.2.1  

 עץ הבטיחות.נחיות יו"י דרישות רשות הכיבוי והע שידרש ככל: יםרודוזרבמבואות/פערכת ליניקת עשן מ 7.2.2  

 ת.יחובטץ היוע הנחיותובוי יכהות שרות יש. לפי דריש :(ספרינקלרים)ים זמת – יתמטוטוכיבוי א מערכת 7.2.3  

 .ותחיועץ הבטיהכיבוי והנחיות  ותשרת ו: יש. לפי דרישולתןותכ ארגזי כיבוי רבותל כיבוי עמדות 7.2.4  

 יות יועץ הבטיחות.בוי והנחע"י רשות הכי ככל שידרש :גלאי עשן 7.2.5  

 יםבוי בשטחים משותפיכ ותרונ) ואדרנטיםיי (הוביי כזר, באש כיבויו גילוי מערכותבות לר ,אותכבה ריידוכל סרה: הע     
 ת הכבאות.שור ותשיקום וכמות לפי דרימ ,םפרטיי או             
 חות.ועץ הבטיות רשות הכיבוי והנחיות ילפי דריש: יוניםנחבץ לוורור מאוא 7.3 

 אין.: ות)רהדית זנלה( תיר מרכזימערכת מיזוג אוו 7.4 

 .ןאי רים:ש הדייולשימ םידר/חביר מערכת מיזוג או 7.5 

            הכניסה תלד דלי הקרקע בקומת ימוקמו וארהד תבוית מיקום: אר שגוי. לדו 1וועד הבית, ל 1 ה,כל דירל :תיבות דואר 7.6 

 . 816 י"תו ייהובנ תכנון תקנות לפי מיניוםאלו זיתח ותעלב וויהי ניםהבנייבמקבץ אחד לכל או  , בנייןכל ל                    

  :יםחרם אתקנימי 7.7 

ש וחדר/ים לשימ ם),יפותשבחלקים מ(ורה ות תאם, מערכמי ראגמ, בדבל 11במגרש  - יםשנא ח.ת מים, אבומשקה וסני ותמערכגנרטור, 
 .םועציננים והיתוכנית המתכלפי  ת:כמוויקום מ .וכו' ןהבניי סמוכים לטובת בבנייניםאו  סמוכים, ניםיבבניין ולטובת בני הדייריםכלל 

 
 יתתשתרכות למע מבנהה רחיבו .8
  ש;י :רחצל נפרד מים הונמ: יש; ביתל ראשי ה מיםמונ ;יתנאבלסינון  רכתעמ, כולל : ישמרכזי קו מיםר לחיבו 8.1  
 יש. חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 נה.לא כולל התקנת מו. יש ;החשמלת ת חבראוורם להבהתא ,ניין לרשת החשמלחיבור הב 8.3  

 .יםהטלפונ לחב' דירהר הויבחכולל א : ל)(בקשה להיתר והבניהתכנון ת הבהתאם לתקנו :ניםהטלפורשת ל יןבניה ורביחהכנה ל 8.4  

  ).3.7.10 סעיף בלבד (ראה גםנה הכ .אין ):אינטרנט/ה(טלוויזית שורת תקר הבניין לרשובחי 8.5  

 בפועל יצועם שב עבודותרכישה. ר הבמחי וליםכל, ישהג כירד , ניקוז,ומכיםת תכביש, מדרכה, קירו :רשגבל במגוללי הכ וחפית 8.6  

 החברה.ריות באח ינםאת ת המקומירשוהיעשה ע"י   
  ).ניידיםיש (מכלים  :ע)הקרק(בקומת  זמני השפאחדר  8.7 

 .ר)ם המכלהסכ 8.16ולסעיף  3.9לסעיף וף פמור כהא( פה.אשי לפנורכת מגופים פניאומטית מע :)-1קומה (ב חדר אשפה

 ש.(שוט): י ה קומתיחדר אשפ  



 ר בניהתה בהיתנמו
נוייםכפוו יתרלת הקב לפני רךנע מפרט  ןנושויות התכרע"י רק  ף לשי

 

                      ___________                                           ____________ 
 מוכרימת החת                                                            הנומת הקיחת           

 

 , ג'ב' ם א',נספחי

 29  מתוך 23 'מע 04.03.2021/ תאריך: Rחדרים/ דגם  4/ 11ון/ מפרט מכר למשתכן/ מגרש ע"מ/ נרקיסים, ראשון לצימסד לאיכות הבניה/ זוהר וצפריר שרבט ב
 

 .הרשות המקומית ע"י: פהנוי אשפי  

 

 )ןייבנ לבכ( רכוש משותף .9
 :תףוהרכוש המשתיאור  9.1 

 ת המכר.יכנותב פיםתבאם סומנו כמשו: ת חניה משותפיםוממקו    9.1.1   

 ין.א :11במגרש יש.  :10מגרש ב )לקיתח החפתו ועמודים, כניסה(קומת  יתקלח שתמה מפולקו 9.1.2   

 חברה.הלפי החלטת : ותים לדירדמחסנים שאינם צמו 9.1.3   

   .רמ" 20 -ות מפחא ל ח:טבש .: ישהקומת כניסלובי) בה (אובמ 9.1.4   

 יש. : מבואה (לובי) קומתית 9.1.5   

 .2): רמספ( גותמדר חדרי 9.1.6   

 .3: ר מעליותספמ; ש: יעליותמש; : יליתפיר מע 9.1.7   

 יש.על הגג:  מיתקנים החלק התפוס על ידי פחות: לשותףג מג 9.1.8   

 .ים"דממ -םים דירתייחבים מוגניש מר .אין :טממ"ק/ מקל 9.1.9   

 .1-13יש, בקומות : דודים משותף רחד 9.1.10   

 תדרוש רשות מוסמכת ר שאח וכל מיתקן, סולאריות ותערכמ :) כגוןתתפושומ אוו/יות ת (פרטיוטכנ כותרמע : ישגל הגתקנים עימ 9.1.11  

 דין.  לעל פי כ   

 .; ישוןח ללא גינשט יש. :רשגמהושטח פתוח בתחומי  חצר 9.1.12   

 אשפה  מחזור , מרכזייםטכנים רוחד שורתת תקות לרבוכערמ ריחד: תףוספים של הבית שהינם רכוש משונ יםקים וחלמיתקנ 9.1.13   

  .המכר ותימסומנים כרכוש משותף בתוכנהה, ט זמפרמפורט בפרקים אחרים בכופה שומתקני א   
 

 תף:רכוש המשוציאם מהלהו ןישא )מיםיבאם קי( חלק/ים 9.2 

 .)וטל, (מיתמדרגוי /רדח 9.2.1  
 קומה טכנית. 9.2.2  
 משותפת.יה חנל ישהג 9.2.3   
 יסה.כנ ומתבק ילוב 9.2.4  
 תי.מקולובי  9.2.5  
 על הגג. המשותפים)( השוניםים תקנה מחדר מדרגות אל המיישג 9.2.6  
 ה מחדר מדרגות אל חדר מכונות.גיש 9.2.7  
 .שותפים)מ( םיטכני/ דר/יםלחי תמקו או מלובי דר מדרגותגישה מח 9.2.8  
 .גגל הע פיםמשות יתקניםי מידל ס עתפוה –חלק הגג  9.2.9  
 .יותמעל 9.2.10  
 .ות)דיריש מרחבים מוגנים ב -ין(א .מ"ק /מקלטמ 9.2.11  

 .ףתשומרה כרכוש ו ע"י החבשיוגדר ככל םיחניות פרטיות, חדרים טכניים וחלקן למעט וקומות חני: חלק אחר 9.2.12  

 
 ףתית משוב 9.3 
 ת בבי משותף או תבידירה בהמוכר רות), די מכרק הוח – להלן( 1974 – ד"תשלה ),רות(דילחוק המכר  6בהתאם לסעיף  (א)  

 י ון המצותקנה לש יל על הבית מבטל או משנה הוראהעתו להחדותף והתקנון שחל על הבית או שבמש ביתהמיועד להירשם כ    

 :נייניםהע אלה; וןנייעותו א עלפרטים  מכרה זהלחורף להלן, חייב לכלול במפרט או לצ םייוים המנעניינה מן ןיינתייחסת לעהמ    

 ותף;משש הוחלק מהרכ תצאהו )1(    

 ברכוש המשותף הצמוד לדירה; חלקל השיעורו ש )2(   

 שר אליו;חויבים בקותים המשירבו ור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותףשיע )3(   

 דבר ניהול הבית המשותף;ב ותטלת החלרי קבסד )4(   

 כר דירות;מה ) לחוק(א3יף ור בסעהאמרך בד ובצ ןשיכושר הר שקבע אח יןניל עכ )5(   
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 תחייב שה ימכראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, ן (א) יטין מהעניינים המנויים בסעיף  קעניעל מוכר שלא מסר פרטים  ב)(  

 ולו על הבית  המשותף. חין יתו עניבי אולגי וצהמ ות התקנוןשהורא    

 
 רה:לדי מודצתף ההמשוברכוש  חלקה שלרו יעוש 9.4

יחידות של כל ח ) לשט5 פורט במפרט מכר זה פרק א' סעיףה כמובה (כהגדרתה ואופן חישירהד חחס שבין שטילהאפשר ב ככל יה קרויה

ו/או כר מוה עתדול כפי שיידרש לפי שיק ת המשותף,יהב םובריש הקשוראחר  טפר לזה או בכל תיקון ביחס לכ פוףכב זאת, הדיור בבניין

בית ברכוש המשותף לא יילקחו דירה בכל וב חלקה של שבחיי כ ון,נבתק אי לקבועוכר רשהמכת. ת מוסמכל רשוידי על ש ידרשי יכפ

 ).6ק א' סעיף רה פזט במפר הצמודים לדירה (כהגדרתםון השטחים בשבח

 
 ית:בל הוניהבר ות בדהחלט תבלקרי סד 9.5

 .1969 -טשכ"ן התקעירמקיהיה על פי הקבוע בחוק ה 

 
 :בקשר אליו יםיבמחוהף ובשירותים שותהמ ת הביתאובהוצתתפות ההש עורשי 9.6

רישות ר ו/או בהתאם לדכהמ םסכאות הבהתאם להורו/או  ף הצמוד לכל דירהתוברכוש המשהיחסי יעורו של החלק פי של ה עיהי

 .תףון שירשם, עם רישום הבית המשונלתק תאםובהמכות המוס תיווהרש

ן אחזקת ות בגיבועהיחסי מההוצאות הקק בחל , תישא החברהרוכשיהמסרה לו/או ננמכרה טרם ה וברהח עלותירה שבבל דבי כלג

 .ל מהוצאות עבור צריכה בפועלידהרכוש המשותף, זאת להב

 

 :)ותףהמשרכוש רו לזחיושאו /תף (ואים מהרכוש המשוצהמו יםהחלק 9.7
 ניות המצ"ב ם בתוכמסומני ם אשרם הבאישטחיף הותהמשכוש מהר צאווי ,סכםבהה ז מבלי לגרוע מהאמור בעניין      

  או בהסכם המכר.מכר ו/ט הו/או מצוינים במפר      

 ה.החבר לש היעתלפי קבות בבית המשותף רלדי דוויוצמתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף בשהחניה  מקומות .א

ם השטחי כן כלוחברה. ה של הביעתי קלפף תהמשושבבית  תרולדי צמדויוהמרתף יוצאו מהרכוש המשותף ו תקומבים חסנהמ .ב

 רישום הבית המשותף. ד מועדו עשותף ואשר לא נמכרהמוש כשהוצאו מהר

 .לעיל) 9.2.10ת (למעט החלק כאמור בסעיף וגמרפסות וג .ג

 . ותףהמש שורכהא ממוצם) קייככל ש(שנאים הדר ח .ד

 ול על       או שתחחלה ו/וספת העיר נ נייןת בניתכ י כלולפ ב"עתה לפי נייהלבהבניה אשר אושרו ו/או יאושרו  יותוזכ כל .ה

 . בעתיד שרוועיר שיא ןות שייווצרו על פי תכניות בנייעתידי ניה, וכן זכויות ביןערקקמה

 

 ____________   ____________   __________________ 
 ברההח/רת המוכמחתי     תאריך          הנות הקחתימ         
 

 יםחספנ
 

 תף.וגות הבית המשולנצי לקונה עברוים שיום נוספמכיסמ א'ספח נ

 .ותהערות כללי ח ב'נספ

 טבלאות זיכויים.   ספח ג'נ
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 ותהדירלי עב ותנציגו לקונה וליועברספים שמסמכים נו – 'נספח א 
 
 :טפרהמשל רד פלתי נב רפו כחלקוצי ואלוכניות ת 10.1  

 דירה.ה (חיצוניות) שלליות ל כל חדר ומידות כלידות שמהכוללת  1:50 -קטן מ לא דהרה בקנה מיינית הדתכ 10.1.1   

 מה.בקו תףשוהמש סימון הרכווללת הכ 1:100 -ן מלא קט ומה בה נמצאת הדירה בקנה מידההק יתנתכ 10.1.2   

 .מהבקוהמשותף  הרכוש הכוללת סימון 1:100 -מ קטן דה לאימית בקנה סויפטה נית קומכת 10.1.3   

 מון הרכוש המשותף סי לתלהכו 1:100 -לא קטן מ רתף בקנה מידהמות מקומות מפולשות; קו כניסה/תכניות קומת  10.1.4   

 .1:200 ה מידהלקנ וקטןם מוילבצ צרףאלו ניתן לניות ים; תכירתיים מוצמדדושטחים    

 .1:100 -א קטן מלה ידה מבקנ מת גגוקתכנית  10.1.5   

משותפת  חצרלת סימון הכול 1:250נה מידה בלת היתר בניה בקלקקומית ש כפי שהוגשה לרשות הממגרה תכנית 10.1.6   

 צמודות. נותגיו
 

 חוק יל פערבות ל לכל דין םאהתבר יש למסוש גימור,רי הלחומת וורכמעכל הל ושימוש התחזוקוראות ירה יינתנו הדבעת מסירת ה 10.2  

 ניין:כר דירות בעמה

 גימורם. ירה עלטפות לתחזוקת כל רכיבי הדשו לותפעו א)(   

 ויר, וג אוות מיזמערכחות, בטי מערכותותקנות בדירה לרבות רות המשיה מונעת של מערכות תחזוקה כוללת ותחזוקה (ב)   

 אלה.בכיוצא ות וימכנוטרת אלקערכומ   

 דרשות.פתיות, אם נותקטפות ושו ותן ביקורוואפי תוירדת (ג)   

 ת קשר.ירפק ומספר טלפון ליצסרה, לרבות שמות יצרן/תקנים בדיות המוומערכ י ותעודות אחריות של ציודטכנרט מפ (ד)   
 

 ל גימור שהומרי חות והמערכשל  זוקהחראות תוהו תכנית )1( יןבבניה ה הראשונהדיר נמסרת רה אשר לוש דיהמוכר ימסור לרוכ 10.3  

 יין:ענבהמכר דירות פי חוק  עלות לרבל דין ם לכר בהתאש חובה למסויש הבניין  

 הבניין על גימורם. טפות לתחזוקת כל רכיביפעולות שו (א)   

 ג ות מיזערכות, מו, מעלייחותטת בורכמעות לרב נות בבנייןהמותקשירות המערכות  ת שלתחזוקה כוללת ותחזוקה מונע (ב)   

 אלה.בוצא ות וכייכנקטרו מאל ותר, מערכיאוו   

 אם נדרשות. תיות,יון ביקורות שוטפות ותקופאפוות תדיר )(ג   

 רת קשר.ליצי טלפון ספק ומספררן/ קנים במבנה, לרבות שמות יצת המותכוחריות של ציוד ומערמפרט טכני ותעודות א )(ד  

 ה.מילייפקספר סומ טלפוןר פמסלרבות  חהפיתוו ותכהמער יין,הבנ לננים שהמתכ וותצת רשימ (ה)   

 , מערכות בטיחות חשמל ותקשורתסניטרית, ד של אינסטלציה ות בלב) למערכות המשותפAS MADE(ות עד תכניות (ו)   

 מור ה הארכש הדיל רועיה פולבכתב חיה האמורים הנמכים רף למסהמוכר יצ תוח.ת אלקטרומכניות במבנה ובפיומערכו   

 ) מיד עם מינויה.ונהשתמאשונה (הר הדירותעה של בעלי וקבת או הנימהזנציגות לאותם  רסומל   
 

 

  החברה עיל, יראול 10.3רי הגימור כמפורט בסעיף ת וחומכואות תחזוקה של המערל לידיו התוכניות והורלקב הראשון רוכשסרב ה )1(  
  כן. ותה לעשחובתב כעמדה      
 בבניין). עלול (באם תפניהב' ו חבית ו/אות נציגות הבלררים ם אחיש/כומן לרבכל ז םרוסמל איתשרא ה תההחבר      
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 ות ואזהרותהערות כללי – ספח ב'נ

 למבנה ולדירה הערות כלליות

  .ניהבההיתר  לתקב דועתקפים למה י,בניה והתקן הישראלן והוהתכנ ת תקנותהמלאכות יהיו לפי דרישורים והמוצל כ .1

 .2010-ע) תש"3' ס(מ 'קת נתטיתקן לאנמ .2

 אנטנות יתקניומ) מ"אק( משותפת לקליטה נותאנט מיתקני: 799 י"ת, ילשראי תקן לפי ,החובה שידורי לקליטת טנותנלא ותקן מיתקןי ןייבנב

 ).א"אק( אינדיווידואלית ליטהלק

 כלבש חטיהמב רחא הסדר קיים אם הבחוה ריוידש תטיקלל לאנטנות קןמית תנהתק חברה מחובתת הלפטור א המקומית רשאית ועדההו .3

 .תשלום אבל הבוח ישידור וטלקל ןנית יהיה רהדי

או /ף, ושמירה על איטום המרתל חייבתהמת ו/אוהנדרשת  להעוקוט בכל פנ, ולעד הביתעות ווול בעצמו ו/או באמצלפע יבחימת נההקו .4

 ה בעלת שורשים חודרנייםימחשתילת צ יק, אות אך לא רברל ,פורט לעילכפי ש מרתף,טום הלאי ןויכסכדי  נע מכל פעולה שיש בהלהימ

 .ס תקופתיוסוביצוע רי

 . התקינת מהדרוש בפחו אך לא וברותהן ע בהן חללבה הו גורת ו/אאת צו ישנוקלה ו/או סגירה אחרת ותקרה כוסו בכאמור י מערכות .5

לים (ברזל) התחמצנות מינרוכן  ,ם"ייינ"ע ים,דיג י מרקם, גוון,לדבה יות כגון:עות טבעפתוו יתכנ ,םיקנובכפוף לתי ויצוף וחיפבר עית,בבאבן ט .6

 .קינה ולכללי המקצועבכפוף לדרישות הת הכול המוי חלודת בכתמים דוהמתבטא

ם פינות יטוק יבוצע ים לאפוליש י קירות ו/אובחיפו. לייםבתקנים הישראדרש ת) במידות לא פחות מהנים (פוגומרווחף יעשו בחיפוי ובריצו .7

 .ים)גנרוג(

ת ך מערכו, לצוריםל, בזק, כבלחשמת המגרש, לחברם בתחומי המבנה ו/או היח/שט עמידהם תידרש החברה לאבי יודגש כ קיעת ספלמנ .8

ת ובזכו ה, כןגיש רךלצו ןי הבנייש במתקנשימולרבות  ופשיתשה חהקונה מתחייב לאפשר גיסמוכים, חרים יינים אהבניין ו/או בנהמשמשות 

 .ים אלון שטחבגיית מיסי ועד בים אלו פטורים מתשלום פגוו ין יהכעבר כבלים. כמו מלע ות הקרקעובות רצטח/ים לרשבל ומוש והטיפהשי

 ת.גורופתוחות או ס יזותחריפים או רעילים, בארם ריחות פולטיומרים הסנים דירתיים חלאחסן במח חמור ורחל איס .9

תים כלל הבניין. הזנת אוורור, המשרת וומעברי צנר תרוקו ,ותכנמות מותקר ויהשי כולי יריםרכשו ע"י הדישי ,ם)ימייל שקככ( במחסנים  .10

 .ודתפקימוש וביפגע בששלא פן ובאו בלבדנים ונפרד למחס כוש המשותףהרעשה  ממחסנים תחשמל לה

ן מת ופחאך לא  עהרפהר וצים לילולמקטינים החלל וע סה,יכבנו באזור תליית יותק ר באםח' מיזוג האוויים החמים וידוד המ לש מםמיקו .11

 וע במפרט.בהק

עשים תקנות לררישות הת בדמדעועש שלהם ת הררק ביחידות עיבוי שרמ שה שימוש"י הקונה, יעע ת מיזוג האווירו מערכונויותקבאם יסופקו  .12

י לרג ידות תחתער מילבו, וכן תבו היחידה ממוקמ קוםמב חם אויר טתוח פלימפ' ממ 1.5, במרחק של A (dB55על (תעלה  לאאשר  ומפגעים

 /ים.ןתקמה

 מנתת על ונה וזאהדירה לרשות הק ים הראשונות מעת העמדתשנוש הוף לפחות בשלן תכהמוגן, באופ רר המרחבכי יש לאוו חשוב להדגיש  .13

 .ןוגמחב המרון שמהם עשוי הטבהת וירבק מצאטן האדמה והנבק מרגטים (חצץ), המופבאג אלהימצעלול ראדון אשר ז ג ישרידלסלק 

 , מחסניםחניות ,ים, כגון גינותטים פרבשטחייעברו  ואשרכלל הדיירים במבנה  תא מערכות אחרות המשרתות או ו צנרתאחות ביוב כנו שותי .14

 הפרויקט. עצי מתכנני ויו עפ"י החלטתו בעקמן יומיקו פרןת, מסת פרטיוומרפסו

שייכים לכלל כד') וכן פתחי ביקורת, הז ו, ניקוב(מים, ביוצנרות  תורבעותכן וי מחסן או החניה,ה וא ,רהדיה תת ובסמוך לתקרוקיר ברצפה, .15

  ם.ותפיוים חלקים משומהוהבניין, 

הכול  ף זהוריצם לגרום לשקיעות בלולין משתלבת" עבאריחי "אבם פיצהמרונסיעה כי לו דרים ואפיעל שבילים, מעברברכבים כבדים נסיעה  .16

 .ועקצקינה ולכללי המתהת ושריף לדבכפו

 הרוכש לא תיפגענה.יות כוובכל מקרה ז ות.וירשכנון ו/או אישור הלצרכי התתאם הה ומיקומם בנייות החממקובמספר  ייםוניש וניתכ .17

 קעייםחניה תת קרלמרתפי  ,מ)פ"(ג פחמימניבגז  המונעים םורה הכניסה לרכביאס .18

 תף/ים.במרתפים ומש טיים אופר םיחטשב מ),(גפ"י מימנבגז פחופעל מה ןקמתכל  התקין ו/או לאחסןחמור ל וסף חל איסורבנ .19

תגברנה הוראות  ]08.12.2016– 10 ורהב מחיר למשתכן מהדט מחיי[מפר 1וראות נספח ג'ן הוראות המפרט להבמקרה של סתירה בי .20

-לעיל פרטמה ןיבלראות") ו"הה (להלן: מכרזהו א/ו הדין ותהורא/או ו החוזה הוראות בין תירהס של במקרהכמו כן,  .ף לכל דיןבכפו הנספח,

.ההוראות תגברנה
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  םזיכויי טבלאות –' גספח נ
 

 יםיבלאות זיכוטוז ריכ
 

 דותרות מיוחהע

 .08.12.2016  - 10 מחיר למשתכן מהדורהוהשיכון,  יהבינוד רל משט המחייב שבמפר אלו הינם אך ורק הנדרשים כוז זיכוייםרי .1

 מע"מ.  םלליוכ להלן יםהנקוב המחירים .2

 

  
 : ארמק
  .הדיחי -יח'
 . עמטר מרוב -רמ"

  ורך. מטר א -מ"א
 ן+ חומר שחור+ עבודה. בל חומר -ומפלטק

 דד. אחד בופריט  -יטפר
 
 

 וי בלבדכר בגין זיימח - רחצהנושא: ארונות מטבח, 
 

יף סע
פרט במ

 המכר
 מר/וח יאורת

וי מחיר זיכ 'יח עבודה
 כסה" כמות בש"ח יח'ל

3.3.1 
ן/עליון, תחתו ןורא כולל( בחטמות הל ארונלכל כוייז

), מטבח יפורז מטבח, חי, במטבח עבודה, כיורח טמש
 ט המכר.לפי התיאור שבמפר

 4,881 --- --- --- ומפלטק

לפי  אינטגרלי),כיור ל . כולכללי הבחדר רחצ( חצהר ארון 3.3.3
  --- 600 --- לטקומפ המכר.שבמפרט  יאורתה
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נוייםכפוו יתרלת הקב לפני רךנע מפרט  ןנושויות התכרע"י רק  ף לשי
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 לבדי בוכזי ןמחיר בגי -ברבות ואביזריםרש תעוושא: קבונ
 

 
 
 

 כוייםן זייר בגימח -נושא: חשמל/ תקשורת
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 ר/ומח תיאור

ליח' יר מח יח' הדובע
 כ"הס ותכמ ח "בש

   72 פריט טומפלק זיכוי -קיר/ תקרה  מאור קודתנ 3.7

   78 יטרפ פלטקומ ויזיכ -תקע מאור בית  3.7

   48 טפרי קומפלט יוזיכ -טלפון  קודתנ 3.7
 
 

 :ת החשמל/תקשורתאולטבלות הער
 .כרהמט ), במפר5(טבלה  3.7יף סעחר לא ליותות כל.ראה הער1
 ביצוע. לפני יםויים לזיכסחייתמ תקשור/תחשמל ןירוחיר המח. מ2
 

ף סעי
במפרט 

 המכר
 מר/חו תיאור

יכוי זמחיר  יח' ודהעב
 סה"כ תכמו  בש"חליח' 

 טפרי פלטקומ ט המכר.מפרור ברז למטבח, לפי התיאלת בלוס 3.6
100 
יכוי (כלול בז

 )מטבחה
  

   96 יטפר קומפלט כר.רט המהתיאור במפ ירחצה, לפ כיורלז ברלת סול 3.6

בטיה, לפי לאמ ,וללהאו ס )3 ךרץ דינטרפודרך (א-בר 3.6
   102 פריט קומפלט כר.מרט ההתיאור במפ

לחת, לפי קלמ, ללהאו סו) 3 רךדפוץ (אינטרדרך -רב 3.6
   102 פריט טמפלקו ר.מכה ר במפרטוהתיא
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 יות לדירהערות כללה

לו לכלים א ינימלייםהמ הגישהחי ווהנדרשות ובמרמידות בע פגוולה ללעלת החזקה), חר קבאל(ה נהקו ע"י טרייםניס כלים החלפת - טרייםיסנכלים       .1

 . 3 לקח 1205ת"י ות למתקני תברואה) ובבהל"ת (הוראמור כא
ה, ורתא ם,דיועמ ,[חגורות תמול שאלו קייככ ותשבון מיקום מערכ, יש לקחת בחבר תעלות מיזוג האווירך מערלצו - ריווא זוגלמי ותהתקנת תעל .2

  .']) וכוב החדשמצאמתם לתהות מתזים (לרב
ל צורך בשינוי ש הרקל מבכ . שאיבוי נחיות כי הלפ עקבינקלרים), נבוי אש (ספרזי כיתמן/אש וי עשגילו ותם מערכמיקו - תרעההכיבוי ו רכותעמ .3

 קצועי.מ יעוץיש להיעזר במם או בעקבות חסימתם, יקומ
, שמרתנה למקומסרו לאשר י ביים,ריחים רזר, בא)בכתאישור החברה (ב, שלא בושמלעשות כל שיאין ות חריהאוק הבד בתקופת - םזרבייאריחים ר .4

 ה.תחזוק ךלצור
רה ת חקיביזי במרפסות, מחיקומבט ג'אבדירה, כגון ת משקל עמסעתו שכל תליה והידיל ובאהיר שהצקונה מה - יםשונין יבנמשקל על חלקי העמסת  .5

 כך.לשם צועי מקעוץ להיעזר בייש יצוע זה. ים לבאימות האביזרים המתבל זה, לרקאת משקרה לשיצות/תחת/מרוהקיולת באשר ליכ מוקדמת
ם לצורך מעבר רוח בעת בקומהרים כלל הדיי אתש מר ישאשחיצוני וץ ליח ת/דלם חלון, ימוקןבבנייומה ל קכב דירותחת מהאביתכן ו - חלון חילוץ .6

 ברמעח זה, וכי בעת חירום יאפשר את הבפתוע קב לא ייקבע סורג כימתחייב  ,חילוץה ן/דלתחלום מוקרכש מותה בדירה אאשר  ,נהקוהילוט. ומ

  החילוץ. דירה אל חלון/דלתב
      

 

 תאחרוליות כל תורהע
 טבעי ופןבאות מושפע ,יטו גרנולו/א ספלטא ,ת בטוןבחשבון כי רצפו חתקיש ל -ו') ם וכים, שביליברמעעות, (מיס מרי גמרוח לעות ת ססמיהשפעו .7

ת זו, ופעה טבעיבת ידוו תפקי ו/אתגע בטיחודגש כי אין כל מפיוק ספקים זעירים ברצפות אלו. למניעת כנו סדית או תרמיות ולכןו/ססמיות  תזוזותמ

  .ים אלו.רמוחלית אופיינה
 ה.בריצוף ז תים לגרום לשקיעולול" עשתלבתבן מי "אוצפים באריחהמרה נסיע רכיילים, מעברים ואפילו דל שבע  - םיים כבדנסיעה ברכב .8
 .םכסהבר אמוהמ לגרוע נוסף ומבלין בהן ולכ רטמורות בתכניות, וכי הוראות המפת האערומההוסף ומבלי לגרוע הנ"ל הן בנרות העכי ה בזהמובהר  .9
 

 

 __________ __________ 
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