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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:
  

 Q מדגם:דירה 
  
 חדרים 3 מס' חדרים:

  
 6 :מס' קומה

  
 24 דירה מס':

  
 11 מס': מגרש
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 וכן ענייניםת
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

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

 ).6.1-6.7חישובם ( ןופוא ,דילעבהדירה  באופן  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'.   

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

 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :3סעיף                
 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 .לה הצמודים ) רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2(טבלה   :3.2סעיף 
 ).3.3.1-3.3.3ח ורחצה (ארונות מטב  :3.3 סעיף
 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(חשמל ותקשורת  יקנמת ,)5ה ל(טב  :3.7סעיף         

 ).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   

 .ותפותמש 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. תיבות  :7.6סעיף   
 פות.ת משותפות נוסמתקנים ומערכו  :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   
 .)בית משותף (רישום ופרטים  :9.3סעיף   
 המשותף הצמוד לדירה. החלק ברכוששיעורו של   :9.4 סעיף  
 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.ת לנציגות הביו נהקועברו ליושמסמכים נוספים  נספח א'
 .הערות כלליות נספח ב'

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

 חדרים 3 ס' חדרים:מ  

 6 :מס' קומה  

 24 דירה מס':  

 27 מחסן מס':  

 12 חניה מס':  

 11 מס': מגרש  
 

 "מפרט מכר"

 1974 – דתשל"דירות), ה( כרוק המחלפי 

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

 )ים שוניםים וזיכויבובעניין חי

 ה ולדירה)ת הנכונים למבנהתאמות והבהרו כולל(                           

 
 

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

       מתאריך:   

 

 פרטי זיהוי    א.
 

   המשך.ביקבע ע"י הרשות המקומית : 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: כירהחתחילת תקופת ה .שנים 98 תקופת החכירה:  2.2

 
 )"הדירה"(להלן  וקומה: מס' רהיד .3

 

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

 .(יציאה מחדר דיור) מרפסת שמשמרפסת שירות,  ,שירותי אורחים, )אמבטיה( כללי רחצה
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   הדירה חשט .5 

 :ללים אלהכ לפי מחושבהו ___ מ"ר77.90___: אה הורישטח הד

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

  – זה יןנילע
 ףמשות שטח ןלבי בינה ,שהדירה לבין מרפסת השמבין לה, לרבות  שמחוצה המה לבין בין 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 החיפפני הקיר יכי אבן ופיבקיר עם חימור; בלא ג פני הקיר –" ץוים של קיר חוניציחהו ינפ" )2(

 לסים בדירה.י כל המפסכום שטחשטח הדירה יהיה  ;ס בדירהמפל לכ השטח לגבירט ויפו חושבסית ימפלב ר בדירה )ב(

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

 גות.דרהמלך שממנו עולה מה  ח יצורף למפלסטשה

 1970 –ו ואגרות), התש"ל (בקשה להיתר, תנאיהבניה ו נות התכנוןקתב ואם לנדרששגובהם תחים ק השטו רללכיבחישוב השטח י )ד(

 להיתר).  התכנון והבניה (בקשהתקנות  –(להלן 

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

 
 ;;:ן בלעדיפובאאת הדירה המשמשים או  לדירהים מדצופירוט שטחים נוספים המ .6

 )לה[קירוי הכוונה למשטח מלא דמוי תקרה (לא פרגו שמש מקורההמתוכה מרפסת  ___ מ"ר15.19___ :)1(מרפסת שמש בשטח 6.1

 .____ מ"ר15.19__ טח:שבאחת מעל בלבד],  המוקנמצא ה

 ;המוצמדת) החניה סימון מקום םע הינטחי החש כנית(יש לצרף ת ____מ"ר 13.5__ : מקורהחניה שטח  6.2

 );צמדהמוסימון מיקום המחסן  נים עםת המחסילצרף תכנ (יש __ מ"ר6.64____  :)2(בשטחדירתי מחסן  6.3

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

 .אין: )4(דירה בשטחמוצמדת ל חצר 6.6

 . שטח)ו(מהות  טםיש לפר ין בלעדפוירה באאת הדמשים ם או משדימצנוספים המו 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
ים ידי הקוועל  צרונהמצולע ההכלוא בתוך  פסת הוא שטח הרצפהרמשל ת לדירה; שטחה יונמרפסת חיצ – "ששמסת פמר" .1

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

 הגובלים במרפסת.
בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד כאשר קיר ; 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 ללכייאחרת 

 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 חצית הרוחבמלהשטח שמתחת  קר ללייכריד בינו לבין חלק של דירה אחרת קיר המרתף מפ 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

 טח למעשה.השן יהמכר לב

 
 סטיות קבילות: .7

 :הז כסטייה ממפרט א יראו אותןת ולולות קביהן סטי ןלהלהמפורטות הסטיות    

  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)    

 .יללע 4והערה  6.6מפורט בסעיף כ רתוי    

 ור זה ובתנאי שלא איאי התאמה מת ואייה ו/ייחשבו כסט ות למעשה לאידמה ןסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובי     
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 .לעיל 6-, ו5טים בסעיפים שטח חצר), המפור (למעט ריםאח שטח הדירה ושטחיםמ 2%ל יעלו ע    

  ן ת ולא יראו אותוהן סטיות קביל האבזרים למעשהמפרט ומידות בם ירזהאבין מידות ב 5%ד ל עטייה בשיעור שס ב)(   

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

 

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

 ., בני ברק59בן גוריון  :כתובת 03-7316885 פקס:        03-7316888 :וןטלפ 

 office@milosarc.co.il :דוא"ל 
 

  מ."ש. בן אברהם מהנדסים בע   :")המהנדסלן "(לה י לתכנון השלדאחראשם ה .9

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

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

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב.

 ישנו את אבבניין, בתנאי של ם אחריםיקוחל חרותות אפנימית של דיר בחלוקהנויים ניס שיהכל יהמוכר רשא    * 

 .תףושחים ברכוש המאו שט הבניין חזית   

 .הבניה מועד קבלת היתרלנות, התקפים והתק ימשהר התקן הישראלי ותו לפי דרישיהימלאכות וצרים וההמ כל * 

 
 תיאור הבניין .1
 :)11או מגרש  01 בכל מגרש (מגרש 1.1  

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

 .לחניה ושירות קרקעי  

 
 ;למגורים בלבד הנ, הכוו(*)רות למגורים;  דירותיד 63: בבניין      1.2                             

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

 צורך אחר. לכלאו 

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

 יןיבנל כב

 תיאור י אווכינ
 קומה

ת מתחת/מעל מוקו
 כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) קובעת לבנייןה

ות ריד מספר
 קומהב

 תרוהע ימושהש סוג

 --- -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

קומם הסופי של המתקנים ימ תכננים והרשויות.מה
 בקומות השונות יקבע תוהמערכו

 נים.לטת המתכנחה פיל
 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

קנים ומערכות טכניות מת ),לפינוי אשפה
 ות.שוידרישת המתכננים והר יפל
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 תיאור י אווכינ
 קומה

ת מתחת/מעל מוקו
 כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) קובעת לבנייןה

ות ריד מספר
 קומהב

 תרוהע ימושהש סוג

 ףתמר 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
 ),פה הפנאומטית לפינוי אשפההאש

דרישת  יפקנים ומערכות טכניות למת
 ות.שוירוה םהמתכנני

 ןיינבלה סהכני מתקו
 10במגרש 

 --- קרקע

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

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

 ניםמתקאשפה (שוט),  תמצנח לדואר,
ננים שת המתכיריות לפי דכנומערכות ט

 .ותיווהרש

 ח:בפיתו
גז, בר צו ,ברים, מעתויסעמת, יוחנ

 .מילוט)(גות חדר מדר

 ןיינבלה סקומת הכני
 11במגרש 

 --- קרקע

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

 סנים,חדר עגלות, מחים, הדיירווחת רל
 חדרזור, חחדר מי ,(זמני) החדר אשפ

אשפה  תנחצמ גנרטור,ר 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, מגורים, מבואה קומתית
 צנחת אשפהת, חדרי מדרגות, מוימעל

 מתקניםים, סנמחים, חדר דוודשוט), (
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 ומערכו (שוט), חדר דוודים, מתקנים
 ת.ת המתכננים והרשויושת לפי דריטכניו

--- 

 12,13 ת מגוריםומוק
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 

זדורים, ומתית, פרמבואה קומגורים, 
מצנחת אשפה  ,תרגורי מדת, חדמעליו

ומערכות טכניות לפי  יםקנוט), מת(ש
 יות.ישת המתכננים והרשורד

--- 

 גג עליון
 )יראש(

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

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

--- 

 --- --- --- 14 מגוריםקומות לסך הכל 

 ).יש(הרא נכלל הגג העליוןא ל תהקומו במניין 17 ייןנבבות ל קומסך הכ
 

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

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

 (בקשה להיתר)].   
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 :בכל בניין )שיאר( ףמשות גותדרמ חדר 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  הרמקוילוט) רגות (מדחדר מ :אור כלליית), 1יש (: חדרי מדרגות נוספים   

    .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 הפעלתו תקבשבת, ש ן פיקודמנגנו תלעמעלית בבהכוונה  ימובהר כ –ת שבת" "מעלי  (*)                      

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

 

 :בכל בניין מרחומרי הבניין ועבודות ג .2
 ,בשילוב רגילהשת ו: מתועשיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס שלד הבניין:         2.1

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

  .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  טי:קוסד אדויב  .1045 לפי תקן ישראל מס' :ימתרוד ביד                
  .1045מס'  אלין ישרלפי תק :תרמי דדובי; דהשל סדחישובי מהנ פיל י:בעו .יןומז ן: בטוחומר :יתקומתרצפה ותקרה          2.3

  .1 חלק 1004י מס' ללפי תקן ישרא טי:אקוסוד ביד   
  לפי טום:שיפועי ניקוז ואי .לדשה לפי חישובי מהנדס עובי: .עשים מבטוןתום מנטיאלמ או : בטון מזוין,חומר ן:הבנייגגות          2.4

  .1045' מס ליראשילפי תקן  :מירתוד דבי עץ.והי תהנחיו  
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 לפי תקן :בידוד תרמיהמהנדס. תכנון לפי : עובי יאת  
 .ליהישראמכון התקנים  של ירוק"  קןת לי "תויהיו בענים פות רוקית ורצבעי תק                
 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 תועם הרש וםאתים בייפוהצ וחלוקת , גווןות סוגשאי לשנ: האדריכל יהיה ררחאחיפוי  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 חל1004על פי ת"י  שרהבידוד האקוסטי הנד יעוראת שו קבכל מקרה יעניהיועץ ווהשלד  סמהנד נחיותה  

 .דריכלהא לפי תכנון ן המהנדס, גובהתכנולפי  וק ו/או משולבבל ו/או וןבט :החומר וגוב :ל שיש)ככת (מרפסוקיר הפרדה בין  

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

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

 כון התקנים.מטעם מ
   ם מכון התקנים.מטע "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 ירהמגוין ניב תמדרגו ם:סטימדרגות ופוד      2.8.3 

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

 חלקה. ה

 .1142לת"י ם אתה, בד)ז ימאח/או משולב (לרבות ו או בנוי: מתכת ו// מאחז ידהמעק 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
 וחלק.ן מבטולפחות : ודסטים)ם (פי ביניידרגות ומשטחלרבות מ גמר כללי ;המהנדס ובישילפי ח
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  :יתקומת )יובל(מבואה  2.9
גרניט פורצלן,  בן נסורה או קרמיקה אואהיו בחיפוי קשיח, דוגמת ות פנים יקירגימור : מרחו: מבואה קומתית םות פניגימור קיר 

 עד לתקרה.  ירוק") רילי ("בעל תו תקןקאח 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+  חיט: חומר: התקרגימור  

 רניט פורצלן.גאבן נסורה או : ריצוף 

 :תראשי (לובי) כניסהאה מבו 2.10
י פויחה, מעל יסההכנלגובה משקוף דלת  עדת לפחו או גרניט פורצלן), לנסורה או קרמיקה (רגי ןאב: רמוח: ימור קירות פניםג

  קן ירוק").ת תובעל בע אקרילי ("וצ חע טיציבו חשיקה

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

 ןדים בתקמועהו מ"ר, 0.64-יח הבודד לא יפחת מראשטח ה מסוג גרניט פורצלן. ורה (שיש) או אריחיםנס אבן: רמחו: ריצוף

 . עת החלקהמניאלי לרשהי

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

 מקומית.ההרשות  פר יהיה לפי דרישתסמני ומואר, עיצוב החיצו בניין רהבניין יותקן מספ

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

   נים.קתתקן ירוק" מטעם מכון ה ל "תוין סינטטי, בעלבבמ: בטון צבוע חומר: הרגימור תקהתקנים.  
 .החברה תלטחהבת, לפי לתשמ או באבן לקמוח בבטון יעשה ותניהח או ףהמרת רצפת גימור: הרמקו גימור רצפת חניה 

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

  :חדרים לשימוש משותף 2.12

 . )וכו'שמל, מים ח ותארונ (למעט גומחות, ,ילרקרפסוסינטטי דוגמת  צבעע בוצב יחט :גימור קירות חדר לרווחת הדיירים:

 מכון התקנים.מטעם  ן ירוק"תו תק"ל בעם, יעבצה כל סיד.ילופ י דוגמתטטינס צבוע בצבעטיח  :רהמור תקיג

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

 :עגלות וכדומה/ופנים), חדר אל שיהיוחדר/ים טכניים (ככ
 בחדר :רהתק רגימו. )'וכוארונות חשמל, מים  ,ותגומח (למעטמת פוליסיד, גוצבוע בצבע סינטטי דח יט: רותיקגימור  

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

 ם מכון התקנים.עק" מטבעל "תו תקן ירו 
 .או משולבלן פורציט גרנאו ו ה או טראצקי: אריחי קרמגימור רצפה              

 .כל דין שותבהתאם לדרי ,רצלןט פוניגר ב עשהרות יקיוה הפל הרצש מרג עבודות :שפהחדר א 

 
  :הערות

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

   .לקההח תעינמל 2279תקן הישראלי ה ותתאם לדרישהחלקה בה יהיה נגד 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 והיהרשוי שותדרילפי  גגאלומיניום מזואו  תכמתת (יכנת עפ"י .: ישיןינוספת לבנ, ציאהידלת כניסה/    

 .יתונציח לחצר/חניה אה/כניסהציבי 
 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 ,תוגמדר , לובי, חדרןנייבל בכניסה, תאורה 2.16

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

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

 .רוכמה תהחלט עפ"ין יך המחסשומ הדירתי אליומונה ל אומחסן,  
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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
 רה*:בה הדיוג 3.1 
 מ'. 2.50-מ תוחפלא  :עד תחתית התקרהף צובה הדירה מפני הריוג   

 ';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 טשובה הדירה בכל מקרה גב ה.ות ותקרות משנומימקת , הנמכובליטות ,חת קורות, מערכותת עטמלה: רעה* 

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

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

 )1(קירות רמוח תיאור
 )2(תורקתגמר קירות ו

 )4(יחי חיפוית ארוידומ
 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 ,וןבט דיורר חד
 .שךבהמ ערותבה וטפר האר ןיא )3(ראה  )2( ראה )1(ראחאו 

 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

 בלוקי בטון ן,בטו פינת אוכל
 .רות בהמשךוט בהעראה פר ןאי )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 ,וןבט םיחדר שינה הור
 .ךמשרות בהעהראה פרוט ב אין )3(ה אר )2( האר )1(או אחר

  ויןמז וןבט ד"ממ
 .הערות בהמשךט בורפה רא אין )3( הרא 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 

 קנים.ן התכומ וק" מטעםו תקן יר"ת
 --- )4(ה אר מיקהחיפוי קר .שךבהמ  ותערהבראה פרוט  

וקי בטון או בל ,וןטב אורחים יתושיר
 )1( אחר

 מ'. 1.50עד גובה רות חיפוי קי ןאי )3(ראה  )2( ראה
ן + צבע אקרילי בעל "תו תק יחט עלמו
 מכון התקנים. מטעםוק" רי

 --- )4(ראה  החיפוי קרמיק שך.בהמ ערות וט בהפר ראה

בטון או  וקיבלן, בטו תומרפסת שר
 .ת בהמשךורבהעה פרוט אר ןיא )3(ראה  )2( האר )1( ראח

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

 .ךשט בהערות בהמפרו ה גםאר

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

 דירתי מחסן 
 )שהוצמד(ככל 

ון או בטי קובל בטון,
 )1(אחר

צבע קירות גימור  .טיח
סיד  האקרילי. גימור תקר

 טי. סינט

 )5(גרניט פורצלן
 .פרוט בהערות בהמשךה רא ןיא

 ןלבזם/קת היריחבל
 

 ה:בללטרות הבוההערות 
יתן , נאלהו כהייש לככ -ה ם/מתועשים למחצשיועת מתפנים של קירו פןו(בד תאי קובלבטון/בלוקי בטון/ :וץח קירות :חומר קירות )1(

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

 לכב רחצה בחדרי גבס. /בלוקיוקי בטון תאיל/בבטון קילוב/ת): יהיו מ: בטוןנימיפ קהנים (חלוירות הפ. קים)י מגורבניינ לשבידוד תרמי 

 מבלוקי בטון". ים" או מבבלוקים המוגדרים ע"י היצרן "כעמידים ל רותהקי נויב רהקמ
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 : לבן.גוון ף.עורד הפקות חיוהנ יבממ"ד לפ .+ צבע אקריליטיח  :רותקי גמר )2(

 מלוחות גבס.קירות אלו יעשו של נים מעטפת הפצה, יתכן שת למחמתועש יטה מתועשת אובש ווצעבץ יוהחבאם קירות 

 לבן. גוון: .יבסיד סינטטה צביע : טיחתורקת מרג

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

 . הישראליים עם מכון התקנקן ירוק" מטת תולי "יו בעם יהפני תוקירו קרותתעי הכל צב

סוגי ריצוף  .R-9דות להחלקה גת התנגות ובדרטיונולרה יקהקחודרישות התקינה וה 2279י דרישות ת"סוג א'. העומד ב: רהבדי ריצוף )3( 

 לן. ורצגרניט פים מסוג : אריחלהלן ורטלמפם תאובה ,מוכרהבחר ו/או הספקים שבהם י רוכהמאפשרויות שיציג  מהכ ךומתה הקונ לבחירת

ים גוונים נפוצמאות/גומים לדואהת םינוות/גוגמאוד 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
  דירה למעט חדרי רחצה ומרפסות.הבכל נדרש לחדרים אלו. הותה מיה פחההחלקה לא תניעת הדרגת מ

ובדרגת נטיות הרלוו הקיהחקה והתקינ ותשירדו 2279י ת". העומד בדרישות א' סוג :תיםויר/ שרותשי מרפסת/רחצה ף בחדרריצו -

 -ווף ת של ריצרודס 4ן ה מבילבחיר ס"מ. 33/33פורצלן במידות ט רניגוג , אריחים מסR-11וברצפת תא מקלחת R-10  ת להחלקההתנגדו

פי ל ות לדיירצגומה תדרות והדוגמאוהאריחים ייקבעו מתוך הס דותמי ניטרלי. - הירהיא בגוון בחת מהן ת שאחולפם נית/גוודוגמאו 3

 וא הרבג החישתצדוגמא/גוון/מידה, סוג/מ חתעשה מאש ת לו.אפחותה מהנדרש לחדרים  היהלא תלקה חהדרגת מניעת ה .האמור לעיל

  ידה.על  ריבחהספק, ש
טרלי. ני - רית שאחת מהן היא בגוון בהדוגמאות לפחו 3 -סדרות של ריצוף ו 4מבין  וכשהר ת. לבחירא' סוג :שמש רפסתבמף ריצו -

 תגרובד ,ם ליצירת שיפועי ניקוזם בגודלהמתאימי, )ת (דמוי מלבניםואחרות נוספ תגם אריחים במידו או ,תלפחו ס"מ 33/33 דותבמי

(במקומות  ל ידה.הספק, שיבחר עג החברה או שתצי רבחממוכש תעשה ררת החיב שם.לגף יצוף חשורלה ותפח הנשאיה חלקהה

 ים).רך בשיפולח, אין צושיק יופחוץ מחופה בחישבהם קיר ה
רלי. יטנ – ריהן בבגווא הי ןהחת מאדוגמאות/גוונים ש 3ן לפחות בימ ת הרוכש. לבחיר- קרמיקה .סוג א' :יםתשירוורחצה  בחדר יפויח )4(

קו ה בוג דע . בחדרי רחצה,שינוי מהמחירת הקונה ללא בקרמיקה במידות לבחיר (חיפוי קירות .ס"מ 30/60 ואס"מ  25/33ת במידו

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

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ 20/50נוספות  תבמידוט וכן פרלמומות דות דיהמ םחיארייע צלה שאיר היבהסכמת הקונה המוכר יה

  הדירה.במחיר 

ים רטובים נקזים באזורת והורצפה ,ה לגמר הקירות. הקירותהז מיקהי וחיפוי קרבידוד אקוסט ללוכרה מובנית גיתבוצע ס גלויה לצנרת

 ים.דרים סמוכח/יןבנילחלקי ם מייעת מעבר מנל םיטיוונהרל ניםהתקת ושהוראות כל דין ולפי דרי לפי אטמוי

ניטרלי.  – ריון בההן היא בגונים שאחת מווג/תודוגמא 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 

קו הסף ור וסביבו בנתה ירחיפוי קירות תואם מאחו BIידת חר אינו ביכאשר התנו .)משטח העבודה (מעל ארון תחתוןרך או לכלחות מ לפס"

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

 

  הערות:
בנוי כדוגמת החזית  מחוסמת או תכיניה) מעקה אלומיניום משולב עם זכויתר הבבהת אחר ענקב אל םא(בת רפסוהמת עיצוב מעקו – קהמע

 ים".ד"מעקים ומסע 1142ת"י  ותהנחי ולפי
 מים  מעברת יעמנל נטיםוולרהקנים שות התלפי הוראות כל דין ולפי דרים ייאטמו ם רטוביבאזורי םיהקירות, הרצפות והנקז –ם טויא

 .וכיםמם סירדח / ייןי בנלקלח 

 .ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל רות,ומרפסת ש ד"ממבכניסה לדירה, חדרי רחצה,  – הפרשי מפלסים

 .ה לפי כל דיןובבג ,/גגמששביציאה למרפסות 
 ה יולג רתצנל יפחת מהנחיות המפרט המחייב. קרה לאובכל מ .שה לגובה המצוין בטבלההקירות יע יפויחגובה  - תרוקיי פוצי/ חיפוי 

 .ירותר הקמגל זהה הקימרקידוד אקוסטי וחיפוי לל בת כוניבגירה מויבוצע ס 
  החלטת החברה.מ, לפי ס" 60 -מת חוכם פשאורת רויש פינות קמו אםב ,PVCאו ום יינומלאפרופיל יבוצעו פינות מ –יפוי פרופיל פינות בח
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  שהאבן, לפיהן היות 2חלק  5566 מתוך ת"יאות הבאות רוהל בים ליש 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 ,רהא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החבדגש כי ליוק פסלמניעת  - הרקהבוש/טלי

  תכנון האדריכל. ו/או משולב, לפי פלדה ו/או ןוטב ועץ ו/א) יןקהתברה לחותבחר ה לככ( – ה/ותרוק ,הולרגפ

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

 .(גרונג)ות נפים וטקיא ים, ללוליפיפוי ושח ם.ייכנט
  ות.חפל "ממ 3של  גות)ין אריחים (פוביצוע מרווח ב רשנדי, חיפוו ףוצירנים ללפי דרישות התק – מרווחים (פוגות)

 אחר מךמסב או פרט מכר זהה, 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 המתאיםתושבת לכיורם, מגירות, מדפי ,תוהארון יכלול דלת ארון מטבח תחתון:  3.3.1 

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

. עומק  MDF ואדיקט. שאר חלקי הארון עץ (סנדוויץ') מעץ  יהיה ןהארו וגב, )'יץווד (סנדובמעיו מעץ יהם פימדגוף הארון וה

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

 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 הארועומקו. ביובהו ולכל ג לכל ס"מ לפחות, 60לול יחידת מגירות ברוחב ן יכהארו
 גו ע"יוצשייטרלי) נ ירבהד לבן ואחאחד (מהם  ותפחלנים גוו 5תוך מ. לבחירת הרוכש קהייפורמ: וניפוי חיציצ: מתכת. ידיות

 לבן.בגוון מין מל וא/ו 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  

     
 בןאמ מס" 2-בעובי לא פחות מ ונה משטח עבודהרת הקלבחי : תיאור:לכל אורכו ןתחתו חטבן מארועל דה מובמשטח ע

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

. בהיקף נה שטוחה של כיורלהתק םתאיו המשטחהיקפם.  נות בכלוראה יתמ ביחס לחזס" 2ל ה שבלטבה םיילועם ש ),ענייןה

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

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

 3 הנוחברה/המוכר תציג בפני הקה. שיבחר/ו על ידוו/או הספק/ים  גו ע"י המוכרשיוצ תאוגמוד ןוומגוך מת ונהרת הקחילב :גוון

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

  

 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 המטבח ה וןכנת מסיבות שלהערה: 

 ליון פינתי.בח עארון מטר רה זה לא יותח עליון. במקטבמ מ"א ארון 2 -ב

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

 ד אחד לכל אורכו.דף אחחות מפל לולון יכחות. הארס"מ לפ 30 קוומ"מ לפחות ועס 75 ןיועלה ןרוהאל ש וגובה

 
ס"מ  80במידות: ן עץ סנדוויץ' או טרספה, תלוי או מונח), תחתו כללי יהיה ארון( באחד מחדרי הרחצה ארונות אחרים (ציין):  3.3.3

 מדפים, צירי נירוסטה. משטח העבודה אינטגרלי מחרס/ שיש/ ניאו קוורץ משולב בכיור.לפחות. הכולל דלתות, 

לטת לפי הח :גוון הארון. רןציו/או מלמין לפי  קהאיפורמ: פנימיציפוי רה. החב החלטת יאו אחר לפ קהאיפורמ: חיצוניפוי יצ

 רה.החב

  ח ג'פסראה נ חצה:רהן רומחיר לזיכוי בעד א
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              :תהערו
 פעמיים מחושבתאורך. המדידה לאורך הקיר (פינה ככל שקיימת  מטר 5מטבח ארונות  כללית של אורך מדידת )1( 

 ךבאור לויכל תך הארונותוב לביםהמשו) ררקמ (למעט וכיו"ב םכיריי תנור, ח,דיהמיועדים למ ). חלליםארוןרך הבאו
  זה. אוריה מתיו כסטישביח לא ח,טבמונות הרא אורך תמידוב 5% -כ דטיות עס. ונותארה

ובקיר שבגב ארונות המטבח המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן  י עבור ארונותבמקרה של זיכו )2(
 .הקתחזורך לצו ולפתח/ים אל גישה לאפשרש י .םטן/ים משותפילוישה לקח/י גתפ יםקיימ

 .הקונה להחלטת הינם תחתון בארון ניםובמ 'וכו תנור ,מדיח של התקנה רךוצל ןהארו נוןכת )3(
 במקומות דלתות ומדפים, לרבות ,בשלמותו המטבח ארון לספק את המוכר על ,להתקינם שלא הקונה החליט -

 למשחוהזנת  וזיקונם מי של תרשוהנד תות ההכנורבול ) םחללי ללא ( המובנים לייםמשהכלים הח נתקתהל שיועדו
בע ובמועד שהחברה על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תק וחדולה נקוה תבאחריו הכיור. תח תחדילמ

  .תנחה את הרוכש
 

 ה:מיתקנים לתליית כביס 3.4
 .ההכביס תיילתמתקן ה לישיר ה גישההית ונממר פתח בקיר חוץ אש              

ה פלסטיק, באורך מינימלי של כביסבלי ח 5 ת,כולל גלגלו יםצבינ לוונים)גוממתכת (מ טותומ 2 :(קטנה) היסבכן לתליית תקמי 

 .טר סה"כמ 8 -רך של לא פחות מכולל חבלי כביסה באו ס"מ 120ורך מינימלי של אבתקן מתרומם מ או ,ס"מ 160
 .5100"י שות תריד לפיל כה. ו/או משולבאלומיניום סה: יבכ מסתור 

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

 הנחיות משהב"ש). "רמ 1.7גדולים שלא יפחת מהשטח המצוין במפרט המיוחד (

 

 

   בס"מ)מידות (  הירבדלתות, חלונות ותריסים ד תמרשי – 3טבלה מס'  3.5
ה, מידות המעברים רקמ בכלה. הפתיח וןיוובכה יחהפת גם, בסוחיפתדות הבמים, תחיהפ קוםבמי םשינויינו : יתכההער 
 יה. ראה גם הערות נוספות בהמשך.טח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנות התכנון והבנוש תותבדלים החופשי 

 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

  חתפה
 חב)(גובה/ רו 

חומר (עץ 
אלומיניום/ 

 ר)אח מתכת/

סוג פתיחה (ציר 
כע"כ)/ 

 )חרא כיס/נגרר/

דת יומ ותכמ
  תחהפ

 (גובה/ רוחב)

עץ ר (חומ
 ם/מיניואלו

 )רחתכת/ אמ

ה תיחפ גוס
 /"כעכ/יר(צ
 ס/אחר)יכ/נגרר

כמות ומידת 
  הפתח

 ב)רוח בה/(גו

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר)

 חומר שלבים
ג פתיחה(ציר/ וס

כ/נגרר/ .כ.ע
 חר)כיס/חשמלי/א

 היסנכ
1 

 ציר רגילה פלדה בטחון
--- 

--- --- 
--- 

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

 רדיור דח
1 

 כע.כ. ררנג וגגמז' אלומ
--- 

--- --- 
1 

 גלילה חשמלי מ'ולא 'ומלא
 260/220 --- 260/220 ידני ייבול גכול

 מטבח
--- 

--- --- 
1 

 כ.ע.כ  ררנג וגגאלומ' מז
--- 

--- --- --- 
--- 120/120 --- 

שינה ר חד
 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 
 כחדר 

 )2 השינ

פלדה לפי  1
 א הג"

ילה). רג(ציר 
 תיחה חוץפ

1 
 ומ' מזוגגלא

 אוילה רג ציר
 ככ.ע.

יות הנחלפי 
 אהג"

1 
  .סנגרר לכי מ'אלו אלומ'

70/200 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
 ררת/יםהנג ,יםיס, הדף ורסגזים, פלדה נגד שתיו א אחתכנף  --- ---

 --- ---         לפי הנחיות הג"א. לכיס
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 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

  חתפה
 חב)(גובה/ רו 

חומר (עץ 
אלומיניום/ 

 ר)אח מתכת/

סוג פתיחה (ציר 
כע"כ)/ 

 )חרא כיס/נגרר/

דת יומ ותכמ
  תחהפ

 (גובה/ רוחב)

עץ ר (חומ
 ם/מיניואלו

 )רחתכת/ אמ

ה תיחפ גוס
 /"כעכ/יר(צ
 ס/אחר)יכ/נגרר

כמות ומידת 
  הפתח

 ב)רוח בה/(גו

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר)

 חומר שלבים
ג פתיחה(ציר/ וס

כ/נגרר/ .כ.ע
 חר)כיס/חשמלי/א

 רחצה דרח
 כללי

 +עץ  1
 הליציר רג ר או-צו/רצוה

--- 
 --- מכניאוורור 

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

80/210 --- --- 

 ותיריש
 םאורחי

1 
 להרגיציר  עץ

--- 
 --- ור מכניוראו

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

70/210 --- --- 

 תמרפס
 רותש

1  
  עץ
 

 ציר רגילה
1 

 כ.כ.ע רנגר גוג' מזאלומ
--- 

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

דירתי  סןמח
 דוצמ

(ככל 
 )שהוצמד

 עץ/פח 1
לטת חה ילפ

 החברה
 ציר רגילה

--- 
--- --- 

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

70/200 --- --- 

 
 :תוחרוא להבטל ערותה
 הרכישה).הסכם ל במסמך אחר שצורף ה אומכר ז רטפה, במבלבט צויןם אק בר הקיים בפועל(

 תיתתחי ברלימפוט יכללו התקנת קנות למים וידעמ דלתות תהיינהציר רגילה. ה תפתיחוב 23' ראלי מסן ישקלת םודה בהתאדלת עץ לב= עץ  דלת .א

= סוג הילרג ציר,  ומיניוםהאל ץת יועיוחהנלפי  ל:פרופיג וס, ום= אלומיני' ומאל ).שךבהמ בסעיף י' וטפראה (ר חותלפ ס"מ 7הדלת בגובה 

 ר,בקי יס)(כה על כנף ו/או לתוך גומחת ררנג = כנףכ כ.ע. ניגררמשתפלת,  = רגילה+ פ)(דרייקיטוי נסב  (נטוי), = פתיחה משתפלתקיפ פתיחה, 

מי לל אטם גוכווליאוריתן מוקצף ילוי פיום במנלומיאח פ שוייםע יסרת בייהיו של זזההה ואה ילגלה תריסי: יםסירת ,כיתאנ ועה= כנף בתנוטינה ליגי

 יסררגז תאורכב מ' י 2.5ב מעל תחים ברוחבפו ריצרן. בחדר דיוח והוראות התדות הפם למיבהתא ח יהיהפי הבמוגברת. עובין השלבים לאטימה 

  .ו/או חשמלי רצועה אמצעותבלה, עמ פילל כלנגס יתר = גלילהידני. ה תיחפ וןגנן חשמלי ומננונגם מל עכנ"יס לילה עם שלבי תרג

 ים לסה"כ הדלתות/אתתה רבדי מות הכלליתובלבד שהכ הלבטב מחדרים של אחד רויאתבע יכולות להופ, משותפים לשני חדרים ילונותת/חותלד .ב

 .רהאוויג זוימת רכה לתפקוד מעכנכה "מס 3 מעל רצפה עדו בהיוגים פנ תותן ושולי דללה. יתכבטבנות יות המצחלונו

חות משני לו המורכבים, ןקרישות התי דלפ חותי/בטילרגי )Double Glazingכפול ( זיגוג שקוף םניום עמימאלו ,למעט ממ"ד)(ות ינטריוו /חלונות .ג

ו ת ליבעיהיו  םהבירכיו החלונות. ן)נותכ יפל חראו א מ"מ 6 שלי עובר באויוח עם מרולפחות, מ"מ  4 בעובי זיגוג( מרווח אוויר ביניהםעם ת כיוזכ

י ידל עחלונות יותקנו ה ונעילה. החמנגנוני פתיות מובנות, ייד ,גלגליםים, ציר ,EPDMאטמי גומי  גלי זיגוג,סרקוריים, ובכללם: זרים מן ואביקת

 לכל תלובמסי. ןיא :ותתשר .וד העורףקפות חיהני לפים פלדה, ף/כנעם גג מזוום מסוג אלומיניחלון  יהיה"ד מבמ ן.שה מטעם היצרמתקין מור

 .אחת רשת לכנף כהכנה הבמסיל נוסף נתיב יותקן ,נותלוחה

רות גם שית סלמרפ םהפוניים בות במטבחיר החוץ, לרוולא לא אוורור ישירובמטבחים ל םיטריירים סנת, בחדשירו ידרחב -ויר החוץאוורור לאו .ד

 .כיסוי ת רפפתורבץ לחוה עד לקיר נימכ ררמאוומצויד ב רוינצ ע וציבו בחלון, /או ריסבת ורהסג אם איננה

ם בזיגוג קבוע שולביהמם ייתכן פתח ניום.יועץ האלומי ו/או דריכלאהפ"י תכנון ען, ול, גופרופיסוג  .עשויים אלומיניום התריסיםו מסגרות החלונות .ה

 .קירות מסךו/או  ום,מחסה/קש כמעהמשמ
   ת, מנגנוני פתיחהם, ידיות מובנולי, צירים, גלגEPDMגומי  , אטמיגיגוז לירגללם: סכבו ים,רירים מקואביזו קןתו ת לייהיו בעיהם יברכת וונוהחל   

  ;היצרן טעםמורשה מ ןקיתמ ידי על נויותק חלונותהה. לונעי   
  ל.יכהאדר בחירת "יעפחלב") (" ומהשקופה או עמית חותבטיית וככזן תקתו (באם יש חלונות),ושירותים רחצה  רדבח .ו

 .שות כיבוי אשריוד אדריכלה ןנוכתי או רפפות קבועות, לפ/ו בכה בדלתס ר מכני ו/אואוורוו/או  ת חלוןאמצעוב הש) יעסןחמ כששנרל ככ( 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 1.25י של בבעו נתומשקוף בניה מפלדה מגולו .דירה פרצור דלת ומסן, מעתחתו ףשת סברמ ,ת"טוזונעה ו"ר תידי, רדנ, מגן צילייםציר

 ר.כת המורי בחיגמר לגוון לפיעה בתנור. צבו אבחיפוי ויניל  המשקוף יהיוופחות. כנף הדלת ל
  .אשבטחון/קנו דלתות ן ויותקע יתכקרמת קוב לדירות הסניכב ת,רשות הכבאו ותנחיה פיל .בחירת החברה פיגוון ל , לניו ציפוי דלת ממ"ד .ט

ק, חוז –ך בכל היבט תפקודי ערה ושו אופלקסבורד ת עם מילוי רים על מסגוחות מודבקויה משתי לשעיה הת כנף הדלת פנים: מכלולי דלתות .י

 , עםבמיםמידות לעאים המת שועתמחיצוני  יפוצי אופורמייקה ו א צבער גמ. משקוף הדלת וגלסאם בהתנו ותקחר. צירים ייים, א, קיקהסטוקא
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 בעל 23לי מס' ראיש בהתאם לתקןהיה קוף הדלת ישמ .לפחות צדדים 3-ה ב(קנט) מצופ תהדל נףבהיקף כ .יות מתכת משני הצדדיםדיו מנעול 

י סיבוב ולמנעת חליה / מקטבאמרי חדב ם. יד למיעמיה יהו נתוף לאחר התקשקהמ. מהטיא יפס כוללתואם לדלת  מרבג ץאו ע לימריהלבשות פו

חברה ו/או ה דיין), שיוצגו על (אחד מהם לב וונים לפחותג 3מתוך ת הרוכש חירבל :ןווג   מזוגג בכנף הדלת.אור, -/ צוהר"תפוס פנוי" וצו דמוי

 ידה. /ו עלספק/ים שיבחרה
 בנוסף, .רג קבועבוע סואין לק, מה)קוב הדיירים לכלאת ש אמור לשמ וםחר(ב תיומק רז כפתח חילוץוכהמ  רהבדיתח בממ"ד ובפ -לוץחי פתח .יא

 תיחה וכיון הפתיחה.פה גתריס, לרבות סוהחלון/סוג  ,הפתחיים במידות שינוכנו ילוץ יתחתח פכ שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכותתח בפ
 2 -כ גבוהיםד ממ"ה ףולת וריצדה ףס. יתחיצונ רת,גר/נתחתנפה ה,ת פלדה אטומדלה הינגן מו רחבדלת כניסה למ :ורףהע פיקוד רישותלפי ד .יב

גלים אוורור מעוי תחפ+ זיגוג וכן   ן אלומיניוםוכנפיים לפתיחה. חל 2/או לכיס ו תררוגהנה כנף אחת או שתיים, . חלון פלדרהס"מ מעל מפלס הדי

ח פתיד לוהקיר ע"ג  ),ףרקוד העויפת חיוהנלפי ( אויר וןסינ תרכמע התקנת רוק.לפם וניתני), נצ'ת פלדה (פלבדיסקאוים חסומ ,שוניםבקוטרים 

הרי סינון, הן קמתע"י החברה ק באם סופגש שדיו ).2010מאי הג"א  (תקנות צרן.ית הוידמקומית. מידות המערכת לפי מ רעההפ רוצתיהאוורור 

ע"י  ךכו לכשהוסמ םימי הגור"ע פתנוסת ימוינות ואטתקקת ידב יבי הרוכש, יחי"ע רוקויפן כל, י פיקוד העורףו ע"שרואוקו דנבתו תקינתו והתקנש

ביצוע בפועל הר ביגביצוע בפועל המכר לבין ה המכר ו/או במפרטתוכניות ב המצויןן ה בידגש כי בכל מקרה של סתירספק יו עתלמני יקוד העורף.פ

 וד העורף.יקפ לנות שכמעוד התואם הנחיות

אביזרים  בהתקנתך הצורעקב , "נטו" פתחים מידות מבטאות אינןו"מ, סבת ערוושמבניה ידות מ ינןה ,3' מס ות בטבלהרטפוהמ דותהמי – מידות .יג

 מסך ותיר/קתטרינוינות/ושל מלבני דלתות/ חלו ,הםנימילים היקפיים פילפרוקופים ומש/או מסגרות סמויות וכן  מויים ולבנים סכגון: ממשלימים 

  והבניה.  תכנון ות הקנבתנדרש כלו חים אתפל טח,/שממידות יפחתלא  םילקבמתפתחים הדל הגוה מקר כלב .ין)(לפי הענ

 



 ר בניהתה בהיתנמו
נוייםכפוו לת היתרקב לפני רךנע מפרט  ןשויות התכנורע"י רק  ף לשי

 

                      ___________                                           ____________ 
 מוכרימת החת                                                            המת הקוניחת           

 

 , ג'ב' ם א',נספחי

 29  מתוך 15 'מע 04.03.2021ך: ארית/ Qגם ד /דריםח 3 /11מגרש  /מפרט מכר למשתכן /יוןלצ ראשון ,יםסנרקי /בע"מ רבטשפריר וצזוהר  /הבניה ד לאיכותמס
 

 הם סניטרים בדירלימתקני תברואה וכ – 4טבלה מס'  3.6 
 ר טבלה זו)הערות לאחגם (ראה   
 

 קןמית
רחצה כללי ר חד חיםאורתי שרו מטבח מיקום

 אחר ותשר מרפסת )יהטבאמ(

 כיור מטבח
 (בודדת/כפולה)

 

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

 --- --- --- --- 'א סוג

 --- --- --- --- אין ₪ זיכוי 

 כיור רחצה

ות מיד
 --- --- ןמשולב בארו --- --- (בס"מ)

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  --- --- סוג

 --- --- ח ג'פראה נס --- --- ₪ זיכוי 

 ידיים כיור לנטילת

מידות 
 --- --- --- --- --- מ)"(בס

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- ₪ י כויז

גז ראו להסא
 (ב')פהשטי

 

מידות 
 --- --- --- היצרןלפי מידות  --- (בס"מ)

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- אין --- ₪ זיכוי 

  /אמבט
 (ב')תלחקמ

 ותמיד
 70/170 --- --- מ)(בס"

 --- --- יה)טבמ(א

אמבטיה א' ( --- --- סוג
 --- --- )פחו א ליתיראק

 --- --- אין --- --- ₪ זיכוי 

ים רם קיה למללוס
 ,רויכל מיםח/

 ה) (ד)(מהמשטח

 --- --- ח/מערבלרפ --- ח/מערבלרפ דגם 

 --- --- א' --- א' סוג

 --- --- נספח ג'ה רא --- אין ₪ וי זיכ

וללה לאמבטיה ס
 (ו) חמיםלמים קרים ו

 --- --- םדג

 ך דר-רב
 ץרפונט(אי

או  )3ך דר  
 )ו(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- --- ₪ זיכוי 

חת למקל סוללה
 (ו) ים וחמיםים קרלמ

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- גסו

 --- --- --- --- --- ₪ י כוזי

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

 לשרוול תבדופן חיצוני 4ח "תפ
, כביסה מייבשמ  יטת אדיםלפ

 הרשקולת סגיה ומכולל תריס הגנ
 --- יש --- --- ---
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 קןמית
רחצה כללי ר חד חיםאורתי שרו מטבח מיקום

 אחר ותשר מרפסת )יהטבאמ(

ר לחיבו, וזלמים וניקור בחי ההכנ
 )(טח כליםמדי

ר יוכוז ההכנה משולבת בניק(
 )בחמטה

 --- --- --- --- יש

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

 --- --- --- --- 1 (הכנה) יב)(ולשלביז גדת נקו

 
 :ואחרות טבלהל ותערה
 שה).ר שצורף להסכם הרכיחאבמסמך  וזה א ט מכרפרבמ לה,טבב צויןל רק באם בפועים יקה(
ה רחצ וריכה שטוחה. /נירוסטה, בהתקנ חומר סילי קוורץ הקונה, ירתלבח: ס"מ) 80/46ס"מ או כפולה  40/60(בודדת במידות  מטבחכיור  )א(

  החברה. ר ע"יבחשייצרן/ספק, י הפל במידות :)ילגרני (אינטשולח

 וצרתת .1385י ת"עפ"י  )ליטר 6 שלרוכה אור טיל 3קצרה של לת הדחה יבובעל ק( מותידו כ /חרס,בלוקמונו :פה ז שטירגאת. מונח: להאס )ב(

 .ירוסטהצירי נל בעכבד  סטילפ (מושב) :סלהוי אכיסטת החברה. חלה לפי

 מיכה בפינות ומיטת תוי עץ מילסטר. איפול עם ציפוייקפי, שלד עץ מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק ה 3.5ובי ה מחומר אקרילי בעתהי יה:אמבט

 יל.אימפה אצומ מ"מ לפחות 2.5 פח בעובימן יפלולחי. לווןברזל מג ילימפרופ

ת די/קרים בעזרת יםמים לחמי ותסי(ותי ון קרמי דו כמונגנר בעל ממיקסו בציפוי כרום ניקל, דגם מערבל ם יהיוקרי יםחמלמים וללות כל הס (ג) 

ת בארץ, ככול רישות התקינה הרלוונטים העומדים בכל דלמים חמי סדרות 3וך תמהקונה רת ג לבחיהציוכר לעל המ ,םיחסכמ ללויכאחת) 

 .1385ת הת"י שישנה, ועומדת בדרישו
מ "ס 20 ולעומקפחות ל "מס 25קל, פיה בגובה ינם ורכ ויבציפ פרח/מערבל,: ם: דגבחרת מט. לקע(כולל חסכם) ים קרים/חמיםסוללה למ )(ד

 ינה הרלוונטית בארץ.בכל דרישות התק םם העומדיחמי יםלמ תודרס 3ך ונה מתהקורת חילב ת.וחפל
מ ס" 15 מקחות ולעוס"מ לפ 15באורך היפבציפוי כרום ניקל, ערבל /מדגם: פרח: ם)סכמי(כולל ח רחצה לכיור, סוללה למים קרים/חמים (ה)

 .בארץטית נווה הרלנקיות התדרישל כב םדיהעומ םילמים חמ ותסדר 3ך תולבחירת הקונה מ לפחות,

טיה וכן בילוי האמלמ תתיתח, הכוללת יציאה קירים, מיקס מהסוללה למים חמים וקר :הבאמבטי :מים)כולל חסכ( יםם קרים/חמסוללה למי )ו( 

 ומזלף.ס"מ לפחות  60אורך ב ל אנכיביי ומוטלסקופ קהלט החמו ,ןונתלה מתכורי, משושרצינור 

 .בארץטית התקינה הרלוונם חמים העומדים בכל דרישות למי סדרות 3וך לחת, לבחירה מתהאמבטיה/מקסוללות 

 .ניל יברזוחיבור לביוב,  :תכולל סלהא/י שטיפת גזארוכיורים ת קנהת )ז( 

 .בןל :ועותהקב גוון )ח(

 ים. דלוחין או שפכ ) וחיבור לקו2007אוג'  תיקון -(הל"ת ים חמיםמים קרים, : מלתולכ הסנת כביכויבור למת חהכנ )ט(

 בח.מטלסיפון קערת הב, וברז והכנה לחיבור לביולת: ח כלים כולדילמ הכנה) י(

 קצה. שת בלבד ללא אביזריחרת, צנרת נחובאם לא נאמר א: הכנה לנק' גז )אי(

 ירונית.ת העשרהמ קתסופהמ רהובטמפרטים : ממים קרים )בי(

 חלקהעת הלמני קן ישראלישעומדים בת ועותקבלרכוש  שירה, יבד החזקהנוי לאחר קבלת יבמקרה של ש -ית/אמבטיה)ה (אגנחצרות קבוע )גי(

  .R-11 -ולא פחות מ

 . ריוה או הכבודשור משטח העמוקם על מימ= קרי ברז ה פרח קבוע. תוך שרוולראש ברז הנשלף מנשלף =  )יד(

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

 ברז ו/או שניהם.יית מקלחת ו/או לפ חמים/קרים, לראשה, של מים ה/יציאניסכקת ונטרפוץ) = חליא( דרך-רב

 .)'ווכ וזיקני חות/פתחמקליות (ברזים/צה הסטנדרטקוכננים למערכות ההמים והניקוז מתכי מערכת הספקת יש לקחת בחשבון ) וט(

חת, ין, שטח תא המקלצנרת הדלוחקוטר  אמתתא הלדמוי "גשם", ל תש מקלחירה) כגון ראה בדת החזקבלקחר (לא לעיל י מהאמורשינו

הניקוז  ים לקיבולתמים הנפלטת ממפל האמה בין כמות המהרחצה עקב אי התעלול לגרור הצפה בחדר ני גלישת המים, י מפומחסום הקפ

 פה.ברצ

  כגון  ים מתאימיםבאמצע קוטנש ליס מונע החלקה, ויה אינה כוללת חיספאמבטשרצפת ה לוככלחת למק גםה הינו מבטיאב שוהשימול יוא) הזט(

  יעת החלקה.למנ דבקות המיועדותהדבקת מ
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  וי לאכיב לש הרז במקגה מתתוק זרילנילים מנגנון יריים הכולככלל, יש להשתמש בסמיכות לחלון ובלבישול נמצאים בככל שמיקום הכיריים  )יז(

 ל.ישוות הב/הבהל שלוני רצ

 
 במסמך אחר או במפרט מכר זהלה, ם צויין כך בטבקנו בפועל רק באת לעיל יותבהערו סותחתייהנים לגביהם יש ק(מובהר כי ציוד ומת

 ם הרכישה).שצורף להסכ
 
 ין), ברצפה, בניה ים לכללפשותן ומיתכ בחלקםיוב (ב ינלקולט תרקויפתחי בצנרת ו: רה, לכל צורך אחריאביזרי אינסטלציה נוספים בד  3.6.1 

 ש). , עפ"י דרישות כיבוי אוכמות (מיקום י,כיבויתכן מתזי יה. האינסטלצ מהנדס עפ"י החלטתוכמות ום קבמי ו בסמוך לתקרה,אבקירות   

בין  יקודפלי וכב ת גזלהעברצנרת ו לצמפוו א/ו יני מרכזיזגן מינסטלציה. ניקוז למאלפי החלטת מהנדס ה, מיקוםב י מיםארון למחלק

 מיקוםו/או ת ו/או במסדרון שרו במרפסת מפוצל,ו/או  מיני מרכזימזגן ועד לקום מי. מיאיידמלד יקום המיועעד המ קום המיועד למעבה,המי

 קום מוצנעימו א/ו יסה,ור כבסתו במו/אליון ע בגג עבהמיועד למ םומיק. .וקצר לכל חלקי הדירה יעיל תר המאפשר פיזורמוצנע ומוס

 מעבה/המעבים.למיקום הוסתר ומ
 

 :ההער  
 דמוי יצרו בליטות ו וי מבודד ואסטטיכיס התקנתידרשו), יתכן ויחייבו ככל שבוי, (כי מים/ביוב/מתזית במעבר צנררך הצו  
 , כרית המנבתכ ונמיסו בהכרחא , שלצפהות ורריסמוך לקבו ו/ארה קתבסמוך לקירות ו ,או "ספסלים"" מודים או קורותע"  
 .מהתוכנית ונהמיקום שבתקנו ילוצי תכנון יוומנו ומאאו שס  
 פתחי  וידרשו יתכן ןהבנייברים לגובה עולציה בקולטנים הינסטחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האקיש ל ,בנוסף  
 ה.תחזוק כיגישה לצר ראפשל שיתם וום אוחסין ל, אאלו  תרחי ביקופת ביצוע שריידביקורת, ולכן בדירות בהם   

 
קנת המערכת . התתהיה לפי הוראות כל דיןית משותפת מאולצת רות מערכת סולאצעבאמדירות ם למים חמי הספקת: מיםחימום   3.6.2

 . ר)(טיימם המי מוםן לחימזן קוצב התקחמים וה לרבות גיבוי חשמלי לדוד המים 579תקן ישראלי  רישותרית תהיה בהתאם לדלאהסו 

והתקן קוצב זמן (טיימר) הכולל מפסק  ילמנט עזר חשמלא חימום עם וללארית וכת הסול) המחובר למערכירה (דודכל אגימ ירה יותקןדכל ל  

 י ההפעלה. מנלתכנן מראש את זפשר במא 

        אחרים,  םימוח יעבאמצהמים ם חימושה יע, תירכת סולאמערמצעות אבהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים ות שללדיר  

 .התקן קוצב זמן לחימום המים (טיימר)ן כוים בעניינם. יימבתקנים הקם תם עומדיבאמצעוהמים המסופקים ובלבד ש 

 גג או להוך בסמת או ורשירפסת במ ןוש כגבמקום מוסתר אך נגי: מיקום הדוד ;ליטרים 120: תקיבולב למים חמים) (דודכל אגירה ימ      

  סטלציה.האינהנדס מ נוןתכ לפי עליון
 ).2007תיקון אוג'-ביסה (הל"תונת כ. מכהבטיאממטבח ורחצה, : קערות חיבור מים חמים לכלים 3.6.3

   .סת שמשמרפב, יש :דלי""ברז   3.6.4

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

 .טי: פלסדלוחין לפי תכנון מהנדס האינסטלציה, ,PPR, S.Pל, קסגופלדה מגולוונת, : פקריםו מים חמים :ינורותחומר הצ 3.6.6

 .סטי: פלשפכים 

 .שי: חה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטברת גז בדירצנ 3.6.7

 : יש.דירההכנה למונה גז ל 3.6.8
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 )טבלה זור ערות לאחה (ראה שמל ותקשורתני חתקמ – 5' מס בלהט 3.7
 

 ונקודות טלפון, ראה נספח ג' ת תקעבי ,מאור תקודוזיכוי לנ מחיר                
 

 מיקום
נקודת 

 ורמא
 רהקת /קיר

 קל מפסולכ

 תקע בית
 רגיל

 תקע בית
 מים    מוגן

 תקע בית
 גלעבמ חכו

 דנפר

 נק'
 ;יהלוויזט

 ;ק' תקשורתנ
 .פוןנק' טל

 ותנקוד 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה סהניכ
 - - - 1 1 ואהמב או

 ןן+ לחצופעמ -
 קוםאינטר -
ובי רה ללתאו מפסק -

 .קומתי/חדר מדרגות
 .לוח חשמל דירתי -
ל כול תרון תקשורא -

  .שקע
 טלפוניה/טלוויזיהארון - 

 דיור דרח
  1 - 3 2 אוכל ופינת

 1 מזגן)ל(

תוספת  -לי שמס חתרי
ת לל להפעחשמנקודת 
(ראה מרפסת  ס.התרי

 .ש)שמ

 - - - 1 1 פרוזדור

 3רך מעל באובפרוזדור 
ל ולהכ ורפרוזדאו במ' 
נקודות  2"ר",  נייתפ

 מאור לפחות + מחליף.

 1 מטבח

4 
הם מ(אחד 

ל, אחד פוכ
מהם מוגן 
 מים בדרגת

44IP  ואחד
ן מהם מוג

רגה בד
 ילה)רג

 )די( 3 -

 - ),מקרר,מדיחנור(ת

י עים, בתום השקמיק
מעל ע יהיה תקה

ככול  משטח העבודה
בהתאם האפשר ו

קנו נון המטבח יותלתכ
נפרדים  י כחשקע

 קררלמנור, לתיח, דלמ

שינה  דרח
 הורים

1 
(כולל מפסק 

 ליףמח
  )רהלמנו
 

4 
ליד  (שניים

 המיטה)
ינטרקום (נק' א - 1 1 -

 בלבד) יבורשמע/ד

 /ד"ממ
 ח. שינה

לפי מנורה 
הנחיות 

 העורף ודפיק
קוד פי תקנותלפי  1 1 - 3

 העורף

 החדר רחצ
 כללי

1 
 1 1 - )םימ (מוגן

 - ר)לתנוקע בית ת(

 נורתע לבית תק
קוצב זמן  + התקןםמויח

מפסק לדוד  הכולל
י עפ" מש במיקוםהש

 התכנון. 
והיכן  ןחלו דרבהע

 ,רששנד
ורור קודה לאונה לנהכ

 פסק.מכני + מ

 - - - - 1 שירותים

והיכן  ןלור חבהעד
 ,שנדרש
לאוורור הכנה לנקודה 

 ק.מכני + מפס

 1 מרפסת שרות
 - - )יםמ ןגמו(

2 
 ן מיםמוג

 ה,ת כביסכונמ(
 )סהביכש יבימ

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 - מוגן)(

1 
 גן)(מו

IP44 
- - 

+  ולל תריס חשמליכ
 חהפתי סק + מנגנוןמפ

 .ידני
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 מיקום
נקודת 

 ורמא
 רהקת /קיר

 קל מפסולכ

 תקע בית
 רגיל

 תקע בית
 מים    מוגן

 תקע בית
 גלעבמ חכו

 דנפר

 נק'
 ;יהלוויזט

 ;ק' תקשורתנ
 .פוןנק' טל

 ותנקוד 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 מחסן
(ככל 

 )שהוצמד
1 - 1 - - 

שמל של צריכת הח
בר לשעון חון תהמחס

החשמל הדירתי אליו 
משויך המחסן. או 

ין שהזנות ילופלח
ל כ לשל החשמ

ה נברו למוחסנים יחוהמ
 נפרדשותף ומ
לבד, ב יםנחסלמ
פ"י עטת המוכר ולהחל

 בחירתו.

 מסתור
 1 - - - סהכבי

  - זגן)ה למהכנפקט (
- 

 
  לטבלה ואחרותהערות 

 הדלקה אחת. דתקונלל כויל/ ארמטורה), אה -ה (ללא נורה וכיסויו תקרבית נורה על גבי קיר א = קרהר/ תת מאור קינקוד )א(

 נפרד).ע בל שקפר כחד, נסבפנל אתר (שני שקעים או יו .ילרם חשמל רגניזון מזה לימן חשקר מתד לחיבובודקע" "ש = מאור (רגיל)קע תבית  )ב(

 פחות.ממ"ר ל 1.5בכבלים  חיבור יבוצעה
ור החיב ).כל שקע בנפרד ספרניותר בפנל אחד,  אום ישקעי (שנ חשמל רגיל מזרםהניזון  עם כיסוי, בודד שקעמוגן מים:  ר (רגיל)ע מאות תקבי  )ג(

 לפחות. "רממ 1.5 םכבלייבוצע ב
כמות ל ספתם תוושאינא'  ר), המצוינים בסעיףבתקרה או קיהמאור ( דותנקו של הההדלק לאופן לבדתאור ב דלקה כפולה=ה נקודת מאור )ד(

 בסעיף א'.ינות מאור המצוה נקודות

 "./ות "כוחדהקונכרח הנם בושאי ),פרדגל נבמענפרד (כל נק' לי מם על גבי מעגל חש/יצאמהנ ם""שקע/י = נפרד מעגלבית תקע  )ה(

 ה גבוהה.ת הגנבדרגמוגן מים פרד אך אביזר הקצה מעגל חשמל נבהכרח ב ינון שאמוג ית תקעבאחר= או  IP44ם דרגות הגנה ע בית תקע )ו(

 ,שביםבין מח –ת קשורת תטלפוניה, נקודדת ולחוד וכוללות נק או) טמפלקונקודות ביחד ( 3= )(מחשב ן חוץ/תקשורתטלפו/טלויזיהנקודת  )ז(

ט. נטרנ/אילפוניםיבור הדירה לרשת הטללא חלים.  ידורי כבת שקליטור לת לחיבואפשרור, ת שידורי חובה כאמויטחיבור לקל –וויזיה טלת דנקו

 כיסוי. וללכ 1מודול  55ופסא וק ריבק נהועד נקודת ההכ שורתמריכוז התק ט משיכהר וחוודת התקשורת תכלול צינונק

 .)העניין שומר לפידת עמל ה אוה למבנת כניסדללקצה לתקשורת פנים (י כולל אביזרת מלאות /ודהונק= )רקוםם (אינטפניפון טל נקודת )ח(

  מ"מ.  2.5ים למפסק נפרד עם כבל ללוח , מחובר ישירותמלי נפרדגל חשי מעעל גב כוחבית תקע  = קודת כחנ )ט(

חשמל והתקנים ה לפי תקנות וגני מיםמ יוהה, ירלדי הנספחיםוץ חי חבשטחדר האמבטיה ו, בחותאורה בחדר המטבם קיסמפ ם,שקעי )י(

 ם.לייהישרא
ועד נקודת ההכנה  קשורתתקשורת (מחשב) מריכוז תלנק' כנה ה ה בלבד."שרוול") וחוט משיכונה לצנרת (אחרת הכוין א צואם לבנה"= "הכ )יא(

ניעת ספק למ(ספירלי). ור להט" תנ" א" ולםר חו"מפז ),יירת הדריויותקן (באחצה הרח מעל דלת חדרמצאת נ וםמחי ורבאם ההכנה לתנ קיר.ב

 וגן מים.חימום כוללת שקע מ ההכנה לתנור החברה. ע"יקים מסופום לא עי חימאמציודגש כי 
ם תה/ם/מכבים את אויקילדוק ביניהם, אך מיחבר איםמצפרדים שונים הנים נכיבוי, משני אביזר דלקה/ודה/ות מאור הניתנות להנק =ףחלימ )יב(

 ר.מאו /ותודהנק
 ל.החשממהנדס רישות וד בעקבות הנחיות החוק 'ם וסוג הנקים במיקוויינשכנו תי )יג(

ובר ישירות ה תחכנן לכיריים. הנקודהמתו ארון המטבח, מתחת למקוםזית בת פאנקודת תל תותקןור תלת פאזי= הכוללת חיב ת מגוריםדירב )יד(

 החשמל הדירתי.ח והמפסק בלובית שקע ת בורוט לוהחי ל את כלכלודה תנקו. ה2.5/5בכבל וט וי בלוח החשמל ותחאזפ תתל סקלמפ

 

 ך אחרבמסמ טבלה, במפרט מכר זה  אוכך ב צויןרק באם  לעיל יותקנו בפועל חסות בהערותיש התיי יהםלגב קניםוד ומתכי צי בהר(מו
 ישה).הרכ שצורף להסכם 
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  ת.רגועה בחדר מדלילה קבו רתואת לתבן שומנגנו .יש: אורמ תול קומה: נקודבכ ות/ מבואה קומתית:רגמד חדר  3.7.1 
  יש. :יתקומת ת אור במבואההדירה להדלק צן מתוךחל יש. :אור הדלקתלחצני  יש. גופי מאור:  

 .ויסכולל כי 1דול מו 55נה בקיר וקופסא הכה תקודנ כוז תקשורת ועדמרי ל צינור וחוט משיכהתכלו: נקודת התקשורת פון חוץטל 3.7.2 

 החלטת החברה. לפי, או אחר םזמז ליל:צ .ןצלח :גסו פעמון: 3.7.3 

 הת"י.לפי דרישות  ,סטנדרט :ג: סועה/שקהדלק אביזרי 3.7.4 

 לפי  מיקום:: יש הירהד תוךב ולל שקע רגיל),(כי דירתולוח תקשורת  )וליםמוד 6-השארת מקום פנוי לכולל (תי דיר חשמל לוח 3.7.5  

 אין. :בתש שעון יש.: קי פחתפסמ מל.חשה  תכנון מהנדס  

     ן.צב זמל קוכול  : יש.ליחשמשמש/מים,  מל לדודחש נקודת 3.7.6 

 ר. אמפ 3×  25י: : תלת פאזור דירתיגודל חיב 3.7.7 

 ומתת בקיהכניסה הראש תיחת דלתכולל לחצן לפ, מע דיבורש (אינטרקום .5 בטבלהורט : כמפמיקוםש, : יקוםנטרערכת אימ 3.7.8 

 הורים). בחדר שינה רובדיו לשמע מיתופו ,סהכניה  
 ן.: איפרדת)במעגל סגור (נ טלוויזיה נוספת מערכת 3.7.9 

  ת זה).ק שרומספ זיה רב ערוציתוויטל יטתלקללים לחיבור לכב ההכנ :ויזיהטלודורי ינה לקליטת שהכ 3.7.10 

 :ם אחריםמיתקני     3.7.11 

 ש"ע. או "וונטה" דירתי תף) ו/או ע"י מאוררשוצוני (מיחשמלי חפוח וצע ע"י מבי ,תותקנ לפיורור מכני באוויב המח ור חללאוור  -          

 .3.5תחים סעיף בלת פטראה גם תריסים ב יס.התרת פעלהל לל נקודת חשמתריס חשמלי כול  -           

 ל שקע.ארון תקשורת כול  -          

 .ורתשתק שולב בארוןמ הויזיפוניה/ טלורון טלא -          

ת לסגירה ס הגנה עם משקולכולל תרי 4אדים בקוטר "ר פליטת צינו רה ומעבר חיצוני עבויסייבש כבמהכנה ל –ות מרפסת השרב  -

   חשמל. זנתוה            

 הישראלית מל החש פאזי ולרשתר תלת ו. המערכת תתאים לחיברה של צריכת החשמל הדירתיתבקול מערכת לניטור -            

 ים.תנשמל המשחעריפי הנת תזהותאפשר              

 , יחידת תקשורת מליחש רםד זדהמורכיב  עלסת דירתית אשר מתבסידת מדידה בלוח החשמל התכלול יחערכת מה             

 רה.בצורה ברו ותםיג אמקומית ומצבצורה  בל ומעבד את הנתוניםטי, צג דיגיטלי אלחוטי המקחואל לשידור             

 גיהתוני צריכת האנרנ תא, הצג יציג לפחות הרצפמה מ' 1.5 הה במקום נגיש ובגובדלת הכניסמוך להדירה בסבפנים  ןקותי הצג 

 כספית. ותם הלואת ע(בקוט"ש) ת טברהמצו טפתוהש        

 
 ירה:חימום, בד מתקני קירור /.        4         

 ן. אי זימרכ ינידירתי מ זוג אווירמי 4.1

    :לותכל אשר, פאזי תלת יתטסטנדר חתא רכזיתמ נימי מערכתל דבלב הנכה .1

 כלל וקצר יעיל ראווי רפיזו המאפשר אחר קוםבמיו א ןדרוסהמ או מבטיההא חדר תקרת תיתלתח בצמוד למאייד תוכנןמ מיקום

 ;הדירה קילח

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

 אצמו .הכביסה מסתורניקוז ל או רצפה למחסום ידמאיה קוזני 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,ההמתוכנן למעב המיקום עדו למאייד

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

 .סדרוןמקיר ה על התרמוסטט וםקלמי עד דהמאיי םמיקומ קיר ודקפיל יקר לרווש התקנת 3.

 .ירווא גיזומ מהנדס ידי על המערכת תכנוןל בהתאם יהיה ההכנות וםמיק .4

 .םיבהמע / המעבה יקוםלמ סתרומו מוצנע מיקום .5

 ה תכלול:ההכנזה ילי בממ"ד. במקרה כנה למזגן עף, תבוצע הבאישור פיקוד העור .6

 החשמל.ח ירה מלוה ישפרדת הזננל משח תדונק -

 סה.מכר ביסגיקצה הצינור פה פעיל בדירה. לממ"ד ועד אל מחסום רצ קיר מחוץודה בקמים, מנז צנרת ניקו -

 התכנון. פע" מוצנע ומוסתר במקום מיקום המעבה יהיה -

 ווה ערך.או ש", התקן מסוג  "עומר העורף יותקןשור פיקוד לחילופין ובאי -
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 .האוויר מיזוג סון מהנדלתכנ"ל בהתאם נה תוכנהה כל -

 

 לכל מיזוג מאפשר אינו הדירה תכנון יראווה זוגמי סמהנד קביעת פי שעל ככל עיל.) ל6( 4.1לאמור בסעיף  מעבר .ין: אצלומזגן מפ 4.2

 כל את שתכלול רהידה יקלח תליתר ים/ למפוצים נ/למזגן הכנה נוסףב תבוצע ,ורכאמ אחת  תמרכזי מיני מערכת אמצעותב קיהחל

 .מים קוזני וצנרת גז תרצנ, צנרת חשמל לרבות תהנדרשו התשתיות

וויר לרבות הנמכת א זוגתקין מערכת מירצה להבדירה, והרוכש י ים)קלרינספרת (יי אש אוטומטיימת מערכת כיבו: ככל שקהערה*
 .ת תקרה זוכנמהל) םי/מתזם (ראש/י הקלרירינהתאים את גובה הספויב הרוכש למסתור), מחתקרה (

  .יןאבניין: זית בכרתי הניזון ממערכת מריאויר ד מיזוג 4.3

   .: איןפועל בגזהתנור חימום   4.4

 .(בחדרי רחצה) .מוגן שקע תלכולה חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןשמלבח ועלהפום חימ תנור  4.5

 .אין: אטוריםרדי  4.6

 : אין.םמלייחש קונבקטורים  4.7

 .: איןצפתירת ת וםמיח  4.8

 : אין.םיים אחרנמיתק  4.9

 
 ות בדירה, במחסן:אש ובטיחיבוי כסידורי * .5
 .: ישבאם נרכש)( חסןבמ .ות הכבאותע"י רשדרש יככל שי: הירבד ם):רינקלפריסאוטומטית ( מערכת כיבוי אש 5.1  

 .י רשות הכבאותדרש ע"יל שיככ: אי עשןגל 5.2  
 יש. "ד):מ(מ ןוגמה רחבת סינון בממערכ 5.3 
 

 ,כבאותע"י רשות ה דרשיי, ככל שעליהם וי/ציפוירבות חיפל ,לואכיבוי ובטיחות  ילוי,ג ידוריסהתקנת  *  
 וניות.קום אחר עקב דרישות תיכנימו בומנו אך יותקנאו שיס, ו/כנית המכרבתו גויוצ חהכרא בל    
 
 וח ושונות:עבודות פית .6
 ניהח 6.1 
                      ום המגרש;ח: בתלםוכבניה. תר הלפי הי: הינח תמווקמל סך הכ 6.1.1   

  ;ןאי ט):ר(לפ קום אחרחניות במ                                
 המכר.ין בתוכנית כמצו: יקוםמ לפי היתר הבניה: חניות רמספ: יש, משותפת)פרטית/חניה לנכים ( 6.1.2  

 צגת תג נכה רשמי  כה (עם הירה נדלהיתר, תימכר לרוכש  הח החניפוח ובנס/פיתגרש/סביבהמהת יכנתב מןלנכים כמסו נייהח             

 ת וגם לדייר שאינו נכה.יבי ה, בין כלל דירנכה ש ורה), ובהעדר רוכתחבד השרם ממטע                               

 : יש.הררכת תאומע .ת האדריכלוינחהי פל ,תבנים משתלבו/ אקוחלמ בטון :לא מקורה חניה ר רצפתגמ 6.1.3  

 יש. :כבישהגישה לחניה מ 6.1.4  

 כר.המ יתתכנן בו: לפי סימוםמיק אחת לפחות. :מספר חניות לדירה 6.1.5  

  אין. :לחניהכניסה במחסום  6.1.6  

 פיתוח המגרש 6.2 

  כניסה לשבי תכלול החיצונית הרחבה  .יןיבנ כלל יסההכנ בואתמל דע חוברמה חיצונית סהכני חבתר תתוכנן המגרש וםבתח    6.2.1                    

 .לפחות ר"מ 20 של טחבש לצידו והומל וןגינ לבע ומואר, ]לבנין הכניסה תמבוא ברוחב לפחות[  וצףמר   
 יה ף יהריצוה .לכאדריהת יר לפי תוכנבעית/אחט ים משתלבות/ אבןוליט/ אספלט/ אבנבטון/ גרנ :: חומר גמר/מדרגותשבילים 6.2.2  

 .ן בעל גוון בהירתיהנ ככל   
 ית האדריכל.תוכנ ילפ ,עיתבאבן טים משתלבות/ / אבנ: אספלטחומר גמר .: ישםמשטחים מרוצפי 6.2.3   

 ם אהתבכוני במים ינון חסג אדריכל הפיתוח) (על פי תוכנית .שי :צמחיה. פי סימון בתכנית  מצורפת) (על.יש: ר משותפתצח 6.2.4  

  ות.החקלאחיות משרד נהל   

 לא צמחיהו ציםע(לא בלבד  רשים רדודיםלת שובע צמחיה תרת שתילתן מובטו מעל תקרת .(כולה) מעל תקרות בטון. חצר, 

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

 גן. ירותאין ד :גןה ותרלדי הוד, צמחצר 6.2.6  

 אין דירות גן.: ת גןירודחצר הצמודה לבפות, ת משותפירוט מערכו 6.2.7  

 .אין דירות גן :/ות גןה לדירהצמודמשטח מרוצף בחצר ה 6.2.8  

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

 .חברהביעת הי קפלו תאושרמה יתוחכנית הפי תולפ ובה ממוצעבג   

 אין. :11במגרש יש.  :10מגרש ב :)בחלקה פתוחה קומה(פולשת קומת עמודים מ 6.2.10  

 
 מערכות משותפות .7

 מערכת גז: 7.1 

 בניין אורש או ההמג ניתכר בתוואמתם ה, ובמיקו, בתאום עם חברת הגזגז צובר אמצעותב סידור מרכזי לאספקת גז:הכנה    7.1.1  

  .וקתההגז ותחזצנרת  להנחת ת הנאהוזיק נהינתך תורהצ מידתב מית.והמק תושהר תורישד עפ"י

 חברת הגז.לות בבע והינ ,ז כאמורהג ברצומובהר בזאת כי    

 ;: ישמרכזי לדירה מקורמנרת גז צ 7.1.2  

 ).3.6יף (סע 4בלה ט אהר: מיקוםש. : יצנרת אספקת גז בתוך הדירה 7.1.3  

 :שאוי ביסידורים לכ 7.2 
 ת יועץ הבטיחות.חיוני והות הכיבוע"י רש שידרשככל  :דרי מדרגותבח חץת להפעלערכת למ 7.2.1  

 נחיות יועץ הבטיחות."י דרישות רשות הכיבוי והע שידרש ככל: יםואות/פרוזדורבמב מערכת ליניקת עשן 7.2.2  

 ת.יחובטץ היוע הנחיותובוי יכהות שרות שייש. לפי דר :)ינקלרים(ספרים זמת – יתמטוטוכיבוי א מערכת 7.2.3  

 ץ הבטיחות.יוע ות הכיבוי והנחיותות רש: יש. לפי דרישולתןותכ יבויארגזי כ לרבות כיבוי עמדות 7.2.4  

 בוי והנחיות יועץ הבטיחות.ע"י רשות הכי ככל שידרש :גלאי עשן 7.2.5  

 יםבוי בשטחים משותפיכ ותרונ) ואדרנטיםיי (הוביי כזר, בשא כיבויו גילוי מערכותבות לר ,כבאותה ריידוכל סרה: הע     
 שות הכבאות.שות ריקום וכמות לפי דרימ ,םרטייפ או             
 ועץ הבטיחות.ות רשות הכיבוי והנחיות ילפי דריש: יוניםבחנור מאולץ אוור 7.3 

 ן.אי: ות)רת הדיזנלה( תיר מרכזימערכת מיזוג אוו 7.4 

 .ןאי רים:ש הדייולשימ םידר/חביר ואמערכת מיזוג  7.5 

            הכניסה דלת ליד רקעהק תבקומ ימוקמו הדואר יבותת מיקום: אר שגוי. לדו 1ת, וועד הביל 1ה, כל דירל :תיבות דואר 7.6 

 . 816 י"תו ייהנבו תכנון תקנות לפי וםמיניאלו חזית ותעלב וויהי ניםהבנייבמקבץ אחד לכל או  , בנייןכל ל                    

  :יםחרם אתקנימי 7.7 

ש וחדר/ים לשימ לקים משותפים),בח( ורהות תאמאגר מים, מערכ, בדבל 11במגרש  - יםשנא ח.ת מים, אבוומש קהסני ותמערכגנרטור, 
 .םועציוהיננים המתכ תוכניתלפי  ת:כמווום יקמ .וכו' הבניין סמוכים לטובת בבנייניםאו  סמוכים, ניםיבבניין ולטובת בני הדייריםכלל 

 
 יתתשתרכות למע מבנהה רחיבו .8
  ש;י :רחצל נפרד מונה מים: יש; לבית ראשי ה מיםמונ; לסינון אבנית רכתעמ, כולל : ישכזימר קו מיםבור לחי 8.1  
 יש. חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 נה.ת מונלא כולל התק. יש ;שמלהחת ת חברוראום להבהתא ,ניין לרשת החשמלחיבור הב 8.3  

 .ניםהטלפו לחב' חיבור הדירהכולל א : ל)(בקשה להיתר ניהוהבתכנון נות הבהתאם לתק :ניםהטלפורשת ל יןבניה ורביחהכנה ל 8.4  

  ).3.7.10 סעיף בלבד (ראה גםהכנה  .אין ):אינטרנט/ה(טלוויזית שורת תקחיבור הבניין לרש 8.5  

 על בפויצועם ות שבעבודרכישה. ר הבמחי וליםכל, ישהג כירד , ניקוז,כיםומת תקירו כביש, מדרכה, :רשגבמ בלגוללי הוח כפית 8.6  

 החברה.ריות ת המקומית אינם באחרשוהיעשה ע"י   
  ).ניידיםיש (מכלים  :ע)הקרק(בקומת  זמני חדר אשפה 8.7 

 .ר)ם המכהסכל 8.16יף עולס 3.9לסעיף וף פר כמוהא( פה.אשי לפנורכת מגופים פניאומטית מע :)-1קומה חדר אשפה (ב

 ש.(שוט): י ה קומתיחדר אשפ  
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 .ת המקומיתהרשו ע"י: אשפהנוי פי  

 

 )ןבכל בניי( רכוש משותף .9
 :ותףוש המשהרכ תיאור 9.1 

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

 ין.א :11במגרש יש.  :10ש מגרב )קיתלח החפתו ודים,ועמ יסהכנ(קומת  קיתלח שתמה מפולקו 9.1.2   

 חברה.הלפי החלטת : ותים לדירמודמחסנים שאינם צ 9.1.3   

   .רמ" 20 -ות מפחלא  בשטח: .יש: סהקומת כניואה (לובי) במב 9.1.4   

 יש. : מבואה (לובי) קומתית 9.1.5   

 .2): רמספ( גותמדר חדרי 9.1.6   

 .3: יותר מעלספמ ;ש: יעליותמש; : יליתעפיר מ 9.1.7   

 יש.הגג: על  מיתקניםדי החלק התפוס על י פחות: לשותףג מג 9.1.8   

 .יםממ"ד -דירתייםנים חבים מוגיש מר אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

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

 תדרוש רשות מוסמכת ר שאח וכל מיתקן, ריותסולא ותרכעמ :) כגוןתתפושומ או/ויות יות (פרטטכנ כותרמע : ישגל הגתקנים עימ 9.1.11  

 דין.  כל על פי   

 .יש ;נוןח ללא גישט : יש.מגרשושטח פתוח בתחומי ה חצר 9.1.12   

 אשפה  רמחזו יים, מרכזטכנים רוחד שורתת תקות לרבוכערמ ריחד: וספים של הבית שהינם רכוש משותףנ יםקים וחלמיתקנ 9.1.13   

  .המכר ותכנימסומנים כרכוש משותף בתוהה, ט זמפרבפרקים אחרים ב מפורטכוה פשומתקני א   
 

 ותף:רכוש המשן להוציאם מהשאי )מיםיבאם קי( חלק/ים 9.2 

 .)וטל, (מיתמדרגוי /חדר 9.2.1  
 קומה טכנית. 9.2.2  
 משותפת.יה חנל ישהג 9.2.3   
 כניסה. ומתבק ילוב 9.2.4  
 תי.מקולובי  9.2.5  
 על הגג. המשותפים)( השוניםים תקנר מדרגות אל המיה מחדישג 9.2.6  
 דר מדרגות אל חדר מכונות.ה מחגיש 9.2.7  
 .שותפים)מ( םיטכני/ דר/יםלחמתי מלובי קו ת אודר מדרגוגישה מח 9.2.8  
 .גגל הע פיםמשות יתקניםי מידל ס עהתפו –חלק הגג  9.2.9  
 .יותמעל 9.2.10  
 .ות)דירמרחבים מוגנים ביש  -ין(א .מ"ק /מקלטמ 9.2.11  

 תף.כרכוש משוברה ו ע"י החככל שיוגדרם ת פרטיות, חדרים טכניים וחלקיחניון למעט ניוקומות ח: חלק אחר 9.2.12  

 
 ףתית משוב 9.3 
 ת ביב משותף או תבידירה ב המוכרדירות),  מכרק הוח – להלן( 1974 – ד"תשלה ),רותלחוק המכר (די 6בהתאם לסעיף  (א)  

 י התקנון המצו של ל הבית מבטל או משנה הוראהיל עעתו להחשבדותף והתקנון שחל על הבית או מש ביתהמיועד להירשם כ    

 :העניינים אלה; וןנייעותו א עלפרטים  מכרה זהלחולהלן, חייב לכלול במפרט או לצרף  םייוים המנעניינה ן מןחסת לעניימתייה    

 ותף;משה שוחלק מהרכ תצאהו )1(    

 ברכוש המשותף הצמוד לדירה; חלקל השיעורו ש )2(   

 אליו;קשר חויבים בובשירותים המהשתתפות בהוצאות הבית המשותף ור השיע )3(   

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

 כר דירות;מה ) לחוקא(3יף האמור בסערך בד ובצ ןשיכושר הר שקבע אח יןניל עכ )5(   
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 מי שהתחייב ו, על אף האמור בחוזה המכר, כראוהן (א) יקט ין מהעניינים המנויים בסעיף עניעל שלא מסר פרטים  מוכר ב)(  

 ולו על הבית  המשותף. חין יתו עניבי אולגצוי התקנון המאות שהור    

 
 רה:לדי מודצתף ההמשוברכוש  חלקה שלרו שיעו 9.4

יחידות כל של ח ) לשט5יף פורט במפרט מכר זה פרק א' סעה כמובגדרתה ואופן חישה (כהירהד חחס שבין שטילהאפשר  ב ככליהיה קרו

ו/או כר מוה עתדכפי שיידרש לפי שיקול  ת המשותף,יהב םובריש הקשורט אחר ל פראו בכזה  ל תיקון ביחסזאת בכפוף לכ, הדיור בבניין

בית ברכוש המשותף לא יילקחו דירה בכל וב חלקה של שבחיי כ ן,ונבתק אי לקבועוכר רשמהכת. כל רשות מוסמידי על ש ידרשי יכפ

 ).6ק א' סעיף במפרט זה פר הצמודים לדירה (כהגדרתםון השטחים בבחש

 
 ית:בל הוניהבר ות בדבלת החלטרי קסד 9.5

 .1969 -טשכ"ן התקעיריהיה על פי הקבוע בחוק המק 

 
 :שר אליובק יםיבחומהף ובשירותים שותהמ תת הביאותתפות בהוצההש עורשי 9.6

ות דרישר ו/או בהתאם להמכאות הסכם בהתאם להורו/או  ל דירהף הצמוד לכתמשוברכוש ההיחסי יעורו של החלק פי של ה עיהי

 .ון שירשם, עם רישום הבית המשותףנלתק תאםובהמכות ת המוסיוהרשו

ן אחזקת ות בגיבועמההוצאות הק היחסיק חלב , תישא החברהרוכשיהלמסרה נמכרה ו/או נטרם ה וברהח עלותירה שבבל דבי כלג

 .עבור צריכה בפועלל מהוצאות יהבדהרכוש המשותף, זאת ל

 

 :)ותףהמשרכוש יוחזרו לאו ש/(וותף אים מהרכוש המשהחלקים המוצ 9.7
 ניות המצ"ב ם בתוכימסומנ ם הבאים אשרשטחיף הותהמשכוש מהר צאווי ,סכםבהה מבלי לגרוע מהאמור בעניין ז      

  או בהסכם המכר.מכר ו/ט המצוינים במפרו/או       

 ה.של החבר יעתהקב לפי ות בבית המשותףויוצמדו לדירמוצאים מהרכוש המשותף  תחום המגרשבה שהחני מקומות .א

ם השטחי לכן כוה של החברה. ביעתי קלפף תהמשושבבית  תרולדי צמדוהמרתף יוצאו מהרכוש המשותף ויו תקומבים חסנהמ .ב

 רישום הבית המשותף. ד מועדו עואשר לא נמכרשותף המש וכשהוצאו מהר

 לעיל). 9.2.10לק כאמור בסעיף ת (למעט החווגגמרפסות  .ג

 . ותףרכוש המשא מהמוצים) קיככל ש(שנאים חדר ה .ד

 ול על       או שתח/חלה ועיר נוספת ה נייןת בניתכ י כלולפ ב"עתה לפי נייההבניה אשר אושרו ו/או יאושרו לב יותוזכ כל .ה

 . בעתיד ושרועיר שיא ייןות שייווצרו על פי תכניות בנעתידי ניהוכן זכויות ב, יןערקקמה

 

 ____________   ____________   __________________ 
 ברההח/ת המוכרמחתי     תאריך          הנות הקחתימ         
 

 יםחספנ
 

 .תףות הבית המשגוולנצי לקונה ים שיועברום נוספמכיסמ א'ספח נ

 .ותהערות כללי ח ב'נספ

 טבלאות זיכויים.   ספח ג'נ
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 ותות בעלי הדירנציגו לקונה וליועברספים שמסמכים נו – 'אנספח  
 
 :טפרהמשל רד פלתי נב אלו יצורפו כחלקיות תוכנ 10.1  

 ה.דירה ) שלת(חיצוניוליות ידות כלידות של כל חדר וממהכוללת  1:50 -קטן מ לא דהירה בקנה מינית הדתכ 10.1.1   

 שותף בקומה.המש סימון הרכווללת הכ 1:100 -ן מלא קט הומה בה נמצאת הדירה בקנה מידהק יתנתכ 10.1.2   

 .מהבקוהמשותף  הרכוש הכוללת סימון 1:100 -מ קטן דה לאימה טיפוסית בקנה קומ כניתת 10.1.3   

 מון הרכוש המשותף סי לתלהכו 1:100 -טן מלא ק מידה רתף בקנהמות משות; קוכניסה/ קומות מפולתכניות קומת  10.1.4   

 .1:200 ה מידהלקנ בצילום מוקטן צרףאלו ניתן לניות ים; תכדירתיים מוצמד ושטחים   

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

משותפת  חצרמון לת סיהכול 1:250נה מידה בניה בקבלת היתר קומית לקש כפי שהוגשה לרשות הממגרה תכנית 10.1.6   

 צמודות. נותגיו
 

 חוק יל פערבות ל בהתאם לכל דיןר למסושיש  גימור,רי הת ולחומורכמעכל הל ושימוש התחזוקוראות דירה יינתנו ההבעת מסירת  10.2  

 ניין:כר דירות בעמה

 ירה על גימורם.טפות לתחזוקת כל רכיבי הדשו לותפעו (א)   

 ויר, וג אומיזות מערכטיחות, ב מערכותותקנות בדירה לרבות רות המשיה ת של מערכותמונע זוקהחזוקה כוללת ותתח (ב)   

 .אלהבכיוצא ות ות אלקטרומכניערכומ   

 דרשות.פתיות, אם נותקטפות ושו ותן ביקורותדירות ואפי (ג)   

 ת קשר.ירספר טלפון ליצפק ומסרן/צלרבות שמות י רה,בדי תקניםומערכות המו י ותעודות אחריות של ציודטכנרט מפ (ד)   
 

 ל גימור שההמערכות וחומרי  שלה זוקחראות תוהו תכנית )1( יןבבניה ה הראשונהדיר סרתנמ דירה אשר לוש המוכר ימסור לרוכ 10.3  

 יין:ענבהמכר דירות פי חוק  עלות לרבם לכל דין ר בהתאש חובה למסויש הבניין  

 ין על גימורם.הבני כיבירת לתחזוקת כל טפות שופעולו (א)   

 ת מיזוג ומערכת, ו, מעלייחותמערכות בטות לרב נות בבנייןהמותקות שירהשל מערכות ת תחזוקה כוללת ותחזוקה מונע (ב)   

 אלה.בוצא ות וכייכנקטרו מאל ותר, מערכיאוו   

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

 רת קשר.ליצי פוןטל / ספק ומספררןקנים במבנה, לרבות שמות יצת המותכושל ציוד ומער חריותות אדפרט טכני ותעומ )(ד  

 ה.מילייפקספר סומ טלפוןר פמסלרבות  חהמערכות והפיתו ,נייןהב לננים שהמתכרשימת צוות  (ה)   

 כות בטיחות , מערשורתקחשמל ותטרית, סניציה ות בלבד של אינסטל) למערכות המשותפAS MADE(ות עד תכניות (ו)   

  אמורה הרכש הדיל רובכתב ולפיה עחיה האמורים הנמכים למסרף המוכר יצ ח.תות אלקטרומכניות במבנה ובפיומערכו   

 ) מיד עם מינויה.ונהשתמ(הראשונה  הדירותעה של בעלי וקבת או הנימהזנציגות ללמסור אותם    
 

 

  ברההח לעיל, יראו 10.3רי הגימור כמפורט בסעיף ת וחומכוחזוקה של המעראות תוהור ידיו התוכניותל ללקב הראשון סרב הרוכש )1(  
 ה לעשות כן. חובתב כעמדה      
 בבניין). עלול (באם תפניהו חב' בית ו/אות נציגות הבלררים ם אחיש/כומן לרלמוסרם בכל ז איתשרהא ה תהחבר      
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 זהרותות ואליהערות כל –ספח ב' נ

 ה ולדירהלמבנ ליותלהערות כ

  .ניהבההיתר  קבלתתקפים למועד ה י,יה והתקן הישראלבנן והוות התכנת תקנהמלאכות יהיו לפי דרישורים והמוצל כ .1

 .2010-ע) תש"3' ס(מ 'נת תקקן לאנטיתמ .2

 אנטנות יתקנימו) מ"אק( תמשותפ 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 החובה ריוידש טתיקלל לאנטנות מיתקן תנהתק חברה מחובתת הלפטור א יתדה המקומית רשאועהו .3

 .תשלום אבל הבוח ישידור לוטקל ןנית יהיה רהדי

או /רתף, ושמירה על איטום המל חייבתהמת ו/אוהנדרשת  להעוכל פקוט בנול ,עד הביתעות וואו באמצלפעול בעצמו ו/ יבחימת נההקו .4

ה בעלת שורשים חודרניים ימחשתילת צ יק, אט לעיל, לרבות אך לא רשפורכפי  מרתף,ן לאיטום היכוסכדי  נע מכל פעולה שיש בהלהימ

 .ס תקופתיוסוביצוע רי

 . ינהתקת מהדרוש בפחו אך לא וברותהן ע בהן חללבה הו גוארת ו/ת צוא ישנוה אחרת ואו סגירקלה ו/כוסו בתקרה כאמור י מערכות .5

התחמצנות מינרלים (ברזל) וכן  ,ם"ייינ"ע ים,דיג י מרקם, גוון,בדלכגון: ה עיותעות טבפתוו יתכנ ,ובכפוף לתקניםי ויצוף וחיפבר ית,עבבאבן ט .6

 .צועקינה ולכללי המקשות התהכול בכפוף לדרי המוי חלודת בכתמים דוהמתבטא

ינות ום פיטק יבוצע י קירות ו/או שיפולים לאבחיפו. לייםישראבתקנים הדרש הנת) במידות לא פחות מים (פוגומרווחף יעשו וי ובריצובחיפ .7

 .(גרונגים)

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

ת ובזכו לצורך גישה, כן ןי הבנייש במתקנשימובות לר ופשיתשה חגיהקונה מתחייב לאפשר סמוכים, חרים יינים אן ו/או בנהבניישות מהמש

 .ים אלון שטחבגיית מיסי ועד בים אלו פטורים מתשלום פגויו ן יהכעבר כבלים. כמו מלע ות הקרקעובות רצוהטיפול בשטח/ים לר ימושהש

 ת.גורואו ספתוחות  יזותארחריפים או רעילים, בם ריחות פולטיומרים הדירתיים חסנים במח ןלאחס חמור ורסחל אי .9

תים כלל הבניין. הזנת אוורור, המשרת וומעברי צנר תרוקו ,ותכנמות מותקר כול שיהיוי םיירירכשו ע"י הדשי ,ם)ל שקיימיככ( במחסנים  .10

 .ודתפקימוש וביפגע בשא שלפן ובאו בלבדנים למחס ונפרד ףכוש המשותעשה  מהרמחסנים תחשמל לה

ן מת ופחאך לא  עהצור הפרים ליעלולנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ויותק ר באםויויח' מיזוג האוים החמים דוד המ לש מםמיקו .11

 וע במפרט.בהק

עשים תקנות לררישות הדת במדעום העש שלת הרשרמ ת עיבוירק ביחידו ה שימושש"י הקונה, יעע ת מיזוג האווירנו מערכוויותקבאם יסופקו  .12

י לרג ידות תחתבולמי רעוכן , תמבו היחידה ממוק במקוםחם  אויר טתוח פלימפ' ממ 1.5 , במרחק שלA (dB55על (תעלה  לאאשר  ומפגעים

 /ים.ןתקמה

 מנתת על זאונה ות הקוהדירה לרש מדתמעת הע שנים הראשונותוש הוף לפחות בשלן תכהמוגן, באופ כי יש לאוורר המרחב חשוב להדגיש  .13

 .וגןמב החהמרון שמהם עשוי טהבבקירות  מצאטן האדמה והנבק מהמופ אגרגטים (חצץ),ב אלהימצעלול ראדון אשר ז ג ישרידלסלק 

 , מחסניםיותחנ ,נותטיים, כגון גים פרבשטחייעברו  ואשרכלל הדיירים במבנה  את מערכות אחרות המשרתות או ו צנרתאחות ביוב כנו שותי .14

 י הפרויקט. עצמתכנני ויו עפ"י החלטתו בעקמן יומיקו פרןת, מסיות פרטרפסומו

כד') וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל ז ו, ניקוב(מים, ביוצנרות  ותרבעוכן ות, ימחסן או החניההו אדירה, ה תת ובסמוך לתקרוקיר צפה,בר .15

 ם. ותפיוים חלקים משומהוהבניין, 

הכול  ף זהוריצעות בלים לגרום לשקילון משתלבת" עבאריחי "אבם פיצהמרונסיעה כי לו דרפיים ואמעבר על שבילים,ים בים כבדברכנסיעה  .16

 .עומקצקינה ולכללי התהת ף לדרישובכפו

 פגענה.יות הרוכש לא תיכוובכל מקרה ז ות.וירשלצרכי התכנון ו/או אישור התאם הה ומיקומם בנייות החממקובמספר  ייםוניש יתכנו .17

 קעייםחניה תת קרלמרתפי  ,מ)פ"(ג פחמימניבגז  נעיםהמו םרכבילורה הכניסה אס .18

 תף/ים.במרתפים ומש טיים אופר םיחשטב מ),גפ"(י נמימבגז פחופעל מה כל מתקן התקין ו/או לאחסןחמור ל בנוסף חל איסור .19

נה הוראות תגבר ]08.12.2016– 10 רהוכן מהדט מחייב מחיר למשת[מפר 1וראות נספח ג'במקרה של סתירה בין הוראות המפרט לה .20

-לעיל מפרטה ביןלת") וראו"הה (להלן: המכרז/או ו הדין ותהורא/או ו החוזה אותהור בין סתירה של במקרהכמו כן,  .ף לכל דיןבכפו הנספח,

.ההוראות תגברנה
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  זיכויים טבלאות –' גספח נ
 

 יםיבלאות זיכוטוז ריכ
 

 דותרות מיוחהע

 .08.12.2016  - 10רה מחיר למשתכן מהדווהשיכון,  יהבינוד רל משהמחייב ש טבמפר שיםרנם אך ורק הנדאלו הי ריכוז זיכויים .1

 מע"מ.  לליםכו להלן יםהנקוב המחירים .2

 

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

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

 אחד בודד. פריט  -יטפר
 
 

 וי בלבדכן זיר בגיימח - רחצהת מטבח, : ארונונושא
 

יף סע
פרט במ

 המכר
 מר/וח יאורת

 וימחיר זיכ יח' עבודה
 כסה" כמות בש"ח יח'ל

3.3.1 
ן/עליון, תחתו וןאר כולל( טבחמות הל ארונלכלזיכוי 

), מטבח ירז מטבח, חיפו, במטבח עבודה, כיורח טמש
 ט המכר.לפי התיאור שבמפר

 4,881 --- --- --- ומפלטק

לפי  אינטגרלי),כיור ל . כולכללי הרחצבחדר ( צהחר ארון 3.3.3
  --- 600 --- לטקומפ ט המכר.שבמפר יאורתה
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 לבדן זיכוי בר בגימחי -ברבות ואביזריםרושא: קבועות שנ
 

 
 
 

 םכויייר בגין זימח -נושא: חשמל/ תקשורת
 

 סעיף
במפרט 

 המכר
 ר/ומח תיאור

ליח' יר מח יח' הבודע
 "כסה 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/תקשורתלטבלאוות ערה
 כר.המט ), במפר5(טבלה  3.7יף סער חלא ות כלליות.ראה הער1
 ביצוע. לפני יםוילזיכסים יחמתי תקשורחשמל/ת ןירו. מחיר המח2
 

ף סעי
במפרט 

 המכר
 מר/חו תיאור

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

 טריפ פלטקומ .ט המכרמפרור בפי התיארז למטבח, ללת בלוס 3.6
100 
יכוי (כלול בז

 )מטבחה
  

   96 פריט קומפלט כר.רט המתיאור במפה יור רחצה, לפכילז ברלת סול 3.6

בטיה, לפי לאמ ,וללה) או ס3 ץ דרךינטרפודרך (א-בר 3.6
   102 יטפר טלקומפ כר.מרט ההתיאור במפ
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 יות לדירהערות כללה

לו לכלים א ינימלייםהמ הגישהוחי ומרות ובנדרשהמידות בפגוע ולה ללעלת החזקה), חר קבאל(ה נע"י הקו טרייםניס כלים החלפת - טרייםיסנכלים       .1

 . 3 חלק 1205ת"י ות למתקני תברואה) ובת (הוראבהל"כאמור 
ה, ורתא ם,דיעמו ,[חגורות תמול שאלו קייככ ותשבון מיקום מערכ, יש לקחת בחג האווירבר תעלות מיזועך מרלצו - ירווזוג אלמי התקנת תעלות .2

  .']וכ) ומצב החדשאמתם לתהות מתזים (לרב
וי ורך בשינשל צה ל מקרבכ . אשיבוי נחיות כלפי ה ינקלרים), נקבעבוי אש (ספרכיזי תמו ן/אשגילוי עש ותם מערכמיקו - תרעההכיבוי ו כותרעמ .3

 קצועי.מ יעוץיש להיעזר בעקבות חסימתם, מם או ביקומ
, נה למשמרתקומסרו לאשר י ביים,רריחים רזבא ,)בכתה (בר, שלא באישור החבושמלעשות כל שיאין ות חריהאוהבדק  בתקופת - םזרבייאריחים ר .4

 ה.וקתחז ךורלצ
רה ת חקיביזי במרפסות, מחיקומבט ג'אבדירה, כגון ת משקל עמסה והשכל תלי יעתוידובא לצהיר שהקונה מה - יםין שונמשקל על חלקי בניהעמסת  .5

 כך.צועי לשם מקעוץ להיעזר בייש ם לביצוע זה. יאימתם המיבות האביזרל זה, לרקאת משקרה לשיצות/תחת/מרוולת הקיבאשר ליכ מוקדמת
ם לצורך מעבר רוח בעת בקומהרים הדיי כלל אתש מר יששאחיצוני לוץ חי /דלת, ימוקם חלוןןבבנייל קומה כבדירות חת מהאביתכן ו - לוץחלון חי .6

 ברמעבפתח זה, וכי בעת חירום יאפשר את ה ועקב סורג כי לא ייקבעמתחייב  ,חילוץה ן/דלתחלום מוקותה רכש מבדירה אאשר  ,נהקוהילוט. ומ

  החילוץ. ן/דלתאל חלו דירהב
      

 

 תאחרוכלליות  תוהער
 טבעי ופןבאות מושפע ,יטו גרנולו/א ספלטא ,ת בטוןבחשבון כי רצפו חתקיש ל -ו') ם וכשביליים, ברמעעות, ס(מי גמר ומריח לות עהשפעות ססמי .7

ת זו, בתופעה טבעי ידו תפקוי ו/אתגע בטיחוכל מפכי אין דגש יוק ספו סדקים זעירים ברצפות אלו. למניעת כנית ולכן ו/או תרמיותססמיות  תזוזותמ

  .אלו.רים ומחלית האופיינ
 בריצוף זה. תים לגרום לשקיעולול" עבן משתלבתי "אוצפים באריחהמרה נסיע רכיילים, מעברים ואפילו דל שבע  - םידים כבסיעה ברכבנ .8
 .כםבהסר אמוהלגרוע מ ולן הן בנוסף ומבליכ רטות, וכי הוראות המפת בתכנימורוערות האמההוסף ומבלי לגרוע רות הנ"ל הן בנהעי הכ זהבמובהר  .9
 

 

________ __ __________ 
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