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 נרקיסים ראשון לציון שם האתר:
  

 F מדגם:דירה 
  
 חדרים 3 מס' חדרים:

  
 2 :מס' קומה

  
 8 דירה מס':

  
 10 מס': מגרש
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 וכן ענייניםת
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

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

 ).6.1-6.7חישובם ( ןפווא ,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 , ןיהבני 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 
 ).3.3.1-3.3.3ורחצה ( ארונות מטבח  :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         
 .)3.7.1-3.7.11חשמל ותקשורת ( ינקמת ,)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   

 .ותפתומש 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   
 ת.משותפות נוספו מתקנים ומערכות  :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   
 משותף הצמוד לדירה.חלק ברכוש השיעורו של ה  :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. לנציגות הביתנה ווקעברו ליושמסמכים נוספים  נספח א'
 .הערות כלליות נספח ב'

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

 חדרים 3 ס' חדרים:מ  

 2 :מס' קומה  

 8 דירה מס':  

 2 מחסן מס':  

 40 חניה מס':  

 10 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(                           

 
 

 )"הרב"החאו  /ת""המוכרלן הל(                                               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: ס'מ הריד .3

 

 פרוזדור,  ,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 חדר 
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   הדירה חשט .5 

 :ללים אלהכ לפי מחושבהו ____ מ"ר77.90__: הואה דירשטח ה

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

  – זה יןנילע
 ותףח מששטן לבי בינה ,ששמהדירה לבין מרפסת הבין 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 ב ויפוושסית יחרב מפל רהבדי )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 לנדרשתשגובהם  יםק השטחללו רכיי בחישוב השטח )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 אולדירה מדים צוהמפירוט שטחים נוספים  .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) החניהם ימון מקום סה עינחטחי הש כנית(יש לצרף ת ___מ"ר 12.75___ : מקורהחניה שטח  6.2

 );צמדהמוסימון מיקום המחסן  נים עםת המחסילצרף תכנ (יש ___ מ"ר3.74___  :)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 בלעדפוהדירה באאת  משיםדים או משמצמונוספים ה 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
וים ידי הקוצר על ונה המצולעהכלוא 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 ברהעו

 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 הרתרק השטח שמ ללכיי אחרת

 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  רק 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
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 סטיות קבילות: .7

 :הז כסטייה ממפרט א יראו אותןלות ולביות קן הן סטילהל תהמפורטוהסטיות    

  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 לאות למעשה ידמה ןיבסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ו     

 .לעיל 6-, ו5טים בסעיפים שטח חצר), המפור (למעט ריםאח שטח הדירה ושטחיםמ 2%ל יעלו ע    

   ןתת ולא יראו אווהן 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 פרט זהכסטייה ממ   

 

 .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 האחראי לתכנון השלד םש .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 אבחלוקה פנימית של דירים נוילהכניס שי יאשרהמוכר     * 

 .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  10 שרגמבכל 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 - דשל") התדירות( רכמ קוח 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 פרסמ
 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

 תכננים והרשויות.מה

קומם הסופי של המתקנים ימ
 עבקיבקומות השונות  תוהמערכו

 .תכנניםלטת המחהלפי 
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 תיאור י אווכינ
 קומה

ת מתחת/מעל מוקו
 כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) קובעת לבנייןה

ות ריד פרסמ
 קומהב

 תרוהע סוג השימוש

 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

 ףתרמ 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.שויוהר םיננכהמת

 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

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

 ות.יושרהו

 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
 חדרזור, חחדר מי ,(זמני) החדר אשפ

אשפה  תמצנח ,רוטגנרר חד לדואר,
יות לפי כנומערכות ט ניםמתקשוט), (
 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
 הפשאצנחת ת, חדרי מדרגות, מוימעל

 מתקניםים, סנמח, וודיםחדר ד(שוט), 
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 ,תוגרדרי מת, חדמעליו

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 לסך הכל 

 ).יש(הרא נכלל הגג העליוןא ל הקומות ייןבמנ 17 ייןנבב תומל קוסך הכ
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  :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)].   

 

 :בכל בניין )ראשי( ףמשות גותמדר רדח 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; -2 מקומת מרתףה רוקמ ילוט)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 שבת, שהפעלתו תקבקוד ן פילת מנגנועב תימעלבהכוונה  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:: ת קומת קרקעקרותרצפה          2.2

  .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  טי:קוסד אדויב  .1045 לפי תקן ישראל מס' :ימתרוד ביד                
  .1045מס'  אלין ישרלפי תק :תרמי דדובי; דהשל סדלפי חישובי מהנ :יבעו .יןמזו ןוטב :חומר :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  :תרמי דודבי עץ.היו תויחנה  
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 בעם ינפות רת וקיורקת יצבע                
 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 וםאתב םיייפוהצ 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 בטון :החומר וגוב :ש)ישל 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: םינפמור קירות יג 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 ירהמגובניין  תוגרדמ ם:סטימדרגות ופוד      2.8.3   

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

 חלקה. ה
 .1142לת"י ם אתבה ,)דז ימאח/או משולב (לרבות ו או בנוי: מתכת ו// מאחז ידהמעק 2.8.4 

   המדרגות. חדרות באמצע: גגה לעלי 2.8.5 
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 :עובילב. ו בנוי או משואמזוין בטון  : חומר:הותקרקירות ת קרקע): קומל -2(למילוט מקומת מרתף  ףגות נוסמדרחדר       2.8.6
 .קלוחן מבטולפחות : ודסטים)ם (פי ביניידרגות ומשטחלרבות מ גמר כללי ;המהנדס ובישילפי ח

  :יתקומת י)בול(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 :רחומ: התקרגימור  

 רניט פורצלן.גאבן נסורה או : ריצוף 

 :תראשי (לובי) כניסהאה מבו 2.10
פוי יחה לע, מיסההכנלגובה משקוף דלת  עדת לפחו או גרניט פורצלן), לנסורה או קרמיקה (רגי ןאב: רמוח: ימור קירות פניםג

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

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

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

 . עת החלקהמניאלי לשריה

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 תוריק גימור :הרומק החני מרת געבודו 2.11

   נים.קתתקן ירוק" מטעם מכון ה ל "תוין סינטטי, בעלבבמ: בטון צבוע חומר: הרגימור תקהתקנים.  
 .החברהת טלחהבת, לפי לתמש ןאו באב 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, בעיצה כל סיד.ליופ תמגי דוטטינס צבוע בצבעטיח  :רהמור תקיג

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

 :עגלות וכדומה/ופנים), חדר אל שיהיוחדר/ים טכניים (ככ
 בחדר :רהקתר ומיג. )'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/אופנ 

 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 הפשל הרצ רמג תודעבו :שפהחדר א 

 
  :הערות

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

   .לקההח תעינלמ 9722תקן 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 הינלחצר/ח 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, ,ותיתמוות קאובמ ,תוגרדמ , 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 מ חפ מר:חו: םיומ זגארונות חשמל,  2.17
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ד לכל רפפין התקנת מונה נילוחלאו  ,דפרמשותף נלמונה  יחוברו ניםחסהמל כהזנות החשמל של  :ייםרתדימחסנים בתאורה     2.18

 .רוכמה תטלחה עפ"ין יך המחסשומ הדירתי אליומונה ל אומחסן,  

  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-מת וחפ אל :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  

 יינימלהמ חטשב הובה הדירכל 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 דהקבוע לגבי   

 
 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(תרוקתוגמר קירות 

 )4(יחי חיפויארת וידומ
 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
 .בהמשך ותערבה 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 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 ,וןבט םיחדר שינה הור
 .ךמשרות בהעהראה פרוט ב אין )3(ה אר )2( האר )1(או אחר

  ויןמז וןבט ד"ממ
 .הערות בהמשךרוט בפה רא אין )3(ה אר 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 , בלןוטב אורחים יותריש
 )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
 .רות בהמשךעבהראה פרוט  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 

בטון או  יוקלב בטון,
 )1(ראח

צבע קירות גימור  .טיח
סיד  האקרילי. גימור תקר

 טי. סינט

 )5(גרניט פורצלן
 .פרוט בהערות בהמשךה רא ןיא

 ןלבזם/קת היריחבל
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 ה:בללטרות הבוההערות 
אלה, ניתן ו כהישי לככ - הצחם/מתועשים למשיועת 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

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

 מבלוקי בטון". ים" או מהקירות בבלוקים המוגדרים ע"י היצרן "כעמידים ל נויברה קמ
 : 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 סינטטיעה בצ : טיחתורתק רמג

 . 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-9ת התנגדות להחלקה בדרגות וונטיולהרה קיקחודרישות 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 נפוצוגמאות/לדמים התוא םווניג/תוגמאוד 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 הקה והחקיות התקינשידרו 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 ירצגות לדיומה ותאמגדרות והדוהאריחים 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 -ר היב ןת שאחת מהן היא בגוודוגמאות 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 33/33במידות 

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

 בשיפולים).צורך  ח, איןשיק וייפחב חוץ מחופהשבהם קיר ה
רלי. יטנ – ריהן בבגווא הי ןהחת מאדוגמאות/גוונים ש 3ן לפחות בימ ת הרוכש. לבחיר- קרמיקה .סוג א' :יםתשירוורחצה  בחדר יפויח )4(

ה קו בוג עד ,ה. בחדרי רחצשינוי 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 בח וף הדלת.משק

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 וי קרמיקהוסטי וחיפבידוד אק ללוכ תינרה מובגיתבוצע ס גלויה לצנרת

 ים.דרים סמוכח/יןבנילחלקי ם מייעת מעבר מנל םיטיוונהרל ניםהתקת ושהוראות כל דין ולפי דרי לפי אטמוי
ניטרלי.  – ריבגוון בה ת מהן היאוונים שאחג/תאומגוד 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 

ף ו בקו הסור וסביבנתה ריוחאחיפוי קירות תואם מ 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 ןהעליו
 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 זכות בהיתר הבראח עא נקבל םבא( תרפסוהמת 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

 .םוכימרים סדח / ןייי 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 
 ה יוגל תרנצל יפחת מהנחיות המפרט המחייב. קרה לאובכל מ .שה לגובה המצוין בטבלההקירות יע יפויחגובה  - תרוקיי פוצי/ חיפוי 

 .ירותר הקמגל זהה הקימרקידוד אקוסטי וחיפוי לל בת כוניירה מובע סגיבוצ 
  החלטת החברה.מ, לפי ס" 60 -מת חוכם פשאורת רויש פינות קמו אםב ,PVCאו ום יינומלאפרופיל יבוצעו פינות מ –יפוי פרופיל פינות בח

  שהאבן, לפיהן היות 2חלק  5566 "יות מתוך תוראות הבאהל לב םייש 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 דהלפ ו/או ןוטו בא/ו עץ) 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 בנדרש  י,וחיפו ףולריצ םינלפי 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 לכיורדפים, מגירות, מ ,ותלתד הארון יכלול ארון מטבח תחתון:  3.3.1 

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

 . עומק MDF או) 'ץדיקט. שאר חלקי הארון עץ (סנדווימעץ  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 כולל חזית הארון,

 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 הארובי כל עומקו.גובהו ול לכל ת,וחס"מ לפ 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.ון בגומין מל וו/א הקייפורמ: 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  

     
בן אמ ס"מ 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 ית (או פולימרטבעית 

. 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. כרע ע"י המובקי דווביותקן קנט עליון מוגבה שאופן עי המשטח

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

 3 הונהק יברה/המוכר תציג בפנהח. 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 לפחותגוונים 

  
 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 מטיותר במקרה זה לא מטבח עליון.  ןוראא מ" 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
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ס"מ  80 מידות:ב ,)חונמ תלוי אווויץ' או טרספה, סנדעץ תחתון  וןרא יהיה (כללי  הצחהראחד מחדרי ב): ארונות אחרים (ציין 3.3.3

 .ורילב בכוורץ משוניאו ק /ישש /סרטגרלי מחאינ ודהבהעח טמשטה . סומדפים, צירי ניר ות,דלת לפחות. הכולל

לטת לפי הח גוון: רן הארון.צי יפל יןו/או מלמ קהאיפורמ: פנימיציפוי רה. החב החלטת יאו אחר לפ קהאיפורמ: חיצוניפוי יצ

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

 
              :תהערו

 פעמיים מחושבתאורך. המדידה לאורך הקיר (פינה ככל שקיימת  מטר 5מטבח ארונות  כללית של אורך מדידת )1( 
 ךבאור לויכל תבתוך הארונו יםבלהמשו) מקרר עטמל( בוכיו" 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 לאפשריש  .םפיתושמ טן/יםלוישה 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 תולרבות ההכנו ) םחללי ללא ( םינבוהמ 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

 .היית הכביסלת ןקמתלה ישיר 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 הכל לפי .לבושו מו/אאלומיניום 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 (

 

   )"מבס(מידות   הרידב םריסילתות, חלונות ותד 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
 דתמיוכמות 

  פתחה
 )/ רוחב(גובה 

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 חיתפ גוס
כע"כ/ /רי(צ
 ס/אחר)יכ/נגרר

כמות ומידת 
  הפתח

 ב)רוח בה/(גו

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר)

 םבישל חומר
יר/ סוג פתיחה(צ

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 'ומאל
 ידני ייבול גכול

260/220 --- 260/220 

 מטבח
--- 

--- --- 
1 

 כ.ע.כ  ררנג וגג' מזאלומ
--- 

--- --- --- 
--- 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 
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 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
 דתמיוכמות 

  פתחה
 )/ רוחב(גובה 

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 חיתפ גוס
כע"כ/ /רי(צ
 ס/אחר)יכ/נגרר

כמות ומידת 
  הפתח

 ב)רוח בה/(גו

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר)

 םבישל חומר
יר/ סוג פתיחה(צ

כ/נגרר/ .כ.ע
 חר)כיס/חשמלי/א

 ד ממ"
(משמש 
 כחדר 

 )2 השינ

1 
פלדה לפי 

 א הג"
ילה). רג(ציר 

 ץחו תיחהפ

1 
 אלומ' מזוגג

 אוילה ציר רג
 ככ.ע.

יות הנחלפי 
 אהג"

1 
  .סנגרר לכי מ'אלו אלומ'

70/200 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
 ררת/יםים, הנגסיסרהדף ו ,גזים, פלדה נגד שתיו א אחתכנף  --- ---

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

 רחצה דרח
 כללי

1 
 + עץ

 הלרגיר צי אור -צוהר/צו
--- 

 --- מכניאוורור 
--- 

--- --- --- 
80/210 --- --- 

 ותיריש
 םאורחי

1 
 להרגיציר  עץ

--- 
 --- ור מכניוראו

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

70/210 --- --- 

מרפסת 
 רותש

1  
  עץ
 

 ציר רגילה
1 

 כ.ע.כ נגרר  אלומ' מזוגג
--- 

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

דירתי מחסן 
 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 ה, במפרטלבטב צויןם אק בר בפועלים הקי(

 תיתתחי ברלימפוט יכללו התקנת קנות למים וידעמ דלתות תהיינהציר רגילה. ה תובפתיח 23לי מס' לתקן ישרא תאםהבה ודדלת עץ לב= עץ  דלת .א

= סוג הילרג ציר,  ומיניוםהאל ץת יועהנחיולפי  :ליפרופג וס, וםאלומיני =' 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+ יקיפ)רי(דסב נטוי ), יונט( = פתיחה משתפלתקיפ פתיחה, 

מי לל אטם גוכווליאוריתן מוקצף ילוי פיום במלומינא חפ םשוייע 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 התבהתאם למידות הפ יהיה עובי הפח .רתמוגבבין השלבים לאטימה 
  .ו/או חשמלי רצועה אמצעותלה, במע יפללל כנגס יתר = גלילה ידני.ה תיחפ וןגנן חשמלי ומננונגם מל עכנ"יס לילה עם שלבי תרג

 ים לסה"כ הדלתות/אתתה רבדי מות הכלליתובלבד שהכ הלבטבאחד מחדרים ל ש רבתיאוופיע הלת כולו, משותפים לשני חדרים ילונותת/חותלד .ב

 .ריהאווג זוימת רכעקוד מה לתפכנכה "מס 3 מעל רצפה עדו בהיוגים פנ תותן ושולי דללה. יתכבטבנות יות המצחלונו

חות משני לו המורכבים, ןקלפי דרישות הת תירגיל/בטיחו) Double Glazingכפול ( זיגוג שקוף םניום עמימאלו ,למעט ממ"ד)(ות ינטריוו חלונות/ .ג

ו ת ילעב יהיו םהבירכיו לונותחה. 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. החוני פתינות, מנגנידיות מובים, לגגלים, ציר ,EPDMאטמי גומי  גלי זיגוג,סרקוריים, ובכללם: זרים מן ואביתק

 לכל תוליבמס. ןיא :ותתשר .ורףוד העקפות 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 ,נותלוהח

רות גם שית סלמרפ םהפוניים בות במטבחיר החוץ, לרוולא לא אוורור ישירובמטבחים ל םיטריי, בחדרים סנבחדרי שירות -ץוהחויר אוורור לאו .ד

 .כיסוי ת רפפתרבול וץחה רעד לקי נימכ ררמאווב מצויד רוינצ ע וציבו בחלון, /או ריסבת ורהסג אם איננה
ם בזיגוג קבוע שולביהמם ייתכן פתח ניום.יועץ האלומי ו/או לנון האדריכן, עפ"י תכגוו ,ליפרופסוג  .עשויים אלומיניום התריסיםו מסגרות החלונות .ה

 .קירות מסךו/או  ום,מחסה/קש כמעהמשמ
   ת, מנגנוני פתיחהם, ידיות מובנולי, צירים, גלגEPDMגומי  , אטמייגוגז ילגרסללם: כבו ים,רים מקויראביזו קןתו ת לייהיו בעיהם יברכת וונוהחל   

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

 .ודרישות כיבוי אש כלאדריה תכנוןי פל, או רפפות קבועות/ו בכה בדלתס ר מכני ו/אואוורוו/או  ת חלוןאמצעוב הש) יעסןחמ שכשנרל ככ( סןר המחרוואו .ז
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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 ווולמשקוף בניה מפלדה מג .דירה פרצור דלת ומסן, מעתחתו ףשת סברמ ,טות"זוה ו"רענ תידי, רדנ, מגן צילייםרצי

 ר.כת המורי בחיגמר לגוון לפיעה בתנור. צבו אבחיפוי ויניל  המשקוף יהיוו. כנף הדלת לפחות
  .אשבטחון/קנו דלתות ן ויותקע יתכקרבקומת  לדירות הסינכב ת,רשות הכבאו ותינחה פיל .בחירת החברה פיגוון ל , לניו ציפוי דלת ממ"ד .ט

ק, חוז –ך בכל היבט תפקודי ערה ושו אופלקסבורד ת עם מילוי רוחות מודבקים על מסגשתי לויה מתהיה עש תלהדכנף  פנים: מכלולי דלתות .י

 , עםבמיםמידות לעאים המת ועשתמצוני יח יופצי אופורמייקה ו א עצבר גמ. משקוף הדלת וגלסאם בהתנו ותקחר. צירים ייים, א, קיקהסטוקא
 בעל 23לי מס' ראיש בהתאם לתקןהיה קוף הדלת ישמ .צדדים לפחות 3-ב מצופה (קנט) נף הדלתכ קףבהי .יות מתכת משני הצדדיםדיו מנעול 

י סיבוב ולת מנעחל/ מק היטבמארי חדב ם. יד למיעמ יהיהו נתוף לאחר התקשקהמ. מהטיא יפס כוללתואם לדלת  מרבג ץאו ע לימריהלבשות פו

חברה ו/או ה דיין), שיוצגו על (אחד מהם לב גוונים לפחות 3 רוכש מתוךלבחירת ה ון:וג   מזוגג בכנף הדלת.אור, -/ צוהר"תפוס פנוי" וצו דמוי

 ידה. /ו עלספק/ים שיבחרה

 בנוסף, .רג קבועבוע סואין לק, בקומה) ייריםדה ללכאת ש אמור לשמ וםחרב( תיומק רז כפתח חילוץוכהמ  רהבדיתח בממ"ד ובפ -לוץחי פתח .יא

 תיחה וכיון הפתיחה.פה גתריס, לרבות סוהחלון/סוג  ,הפתחבמידות תכנו שינויים כפתח חילוץ י תומכשיוכרז ע"י הרשויות המוסתח בפ
 2 -כ גבוהיםד הממ" ףווריצ תלדה ףס. יתחיצונ רת,גר/נתתחנפה ה,ת פלדה אטומדלה הינגן מו רחבדלת כניסה למ :ורףהע פיקוד רישותלפי ד .יב

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

ח פתיד לוהקיר ע"ג  ),ףרד העווקיפ תחיוהנלפי ( אויר וןנסי תרכמע התקנת רוק.לפם וניתני), נצ'ת פלדה (פלבדיסקאוים חסומ ,שוניםבקוטרים 

הרי סינון, הן קמתע"י החברה ק באם סופגש שדיו ).2010תקנות הג"א מאי ( ידות היצרן.מ פימקומית. מידות המערכת ל רעההפ רוצתיהאוורור 

ע"י  ךכו לכשהוסמ םימהגורי "ע תפנוסת ימוינות ואטתק קתידב יבי הרוכש, יחי"ע רוקויפן כל, י פיקוד העורףו ע"שרואוקו דנבתו תקינתו והתקנש

ביצוע בפועל הר ביגביצוע בפועל המכר לבין ה ו/או במפרט ה בין המצוין בתוכניות המכרריסתדגש כי בכל מקרה של ספק 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 ומשמויים ו/או מסגרות סמויות וכן  לבנים סמכגון: משלימים 

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

 

 סניטרים בדירה ליםה וכמתקני תברוא – 4טבלה מס'  3.6 
 ר טבלה זו)הערות לאחגם (ראה   
 

 קןמית
 חיםאורתי שרו מטבח מיקום

רחצה ר חד
 כללי 

 )יהטבאמ(
 אחר ותשר מרפסת

 כיור מטבח
 (בודדת/כפולה)

 

ות מיד
 --- --- --- --- ראה הערה (א) (בס"מ)

 --- --- --- --- 'א סוג

 --- --- --- --- אין ₪ זיכוי 

 כיור רחצה

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

ראה סעיף  --- --- סוג
3.3.3 --- --- 

 --- --- ח ג'פראה נס --- --- ₪ זיכוי 

 ידיים כיור לנטילת

מידות 
 --- --- --- --- --- מ)"(בס

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- ₪ י זיכו

גז ראו להסא
 (ב')פהשטי

 

מידות 
 --- --- --- לפי מידות היצרן --- (בס"מ)

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- אין --- ₪ זיכוי 
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 קןמית
 חיםאורתי שרו מטבח מיקום

רחצה ר חד
 כללי 

 )יהטבאמ(
 אחר ותשר מרפסת

  /אמבט
 (ב')תלחקמ

 ותמיד
 70/170 --- --- מ)(בס"

 --- --- יה)טבמ(א

 --- --- סוג
ה אמבטיא' (
לית או יראק

 )חפ
--- --- 

 --- --- אין --- --- ₪ זיכוי 

ים רם קיה למללוס
 ,רויכל מיםח/

 (ד)( ה)מהמשטח

 --- --- ח/מערבלרפ --- ח/מערבלרפ דגם 

 --- --- א' --- א' סוג

 --- --- נספח ג'ה רא --- אין ₪ וי זיכ

וללה לאמבטיה ס
 (ו) חמיםים ולמים קר

 --- --- םדג

  ךדר-רב
 ץורפנט(אי

) או 3ך רד  
 )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 4פתח "
, כביסה מייבשמ  יטת אדיםלפ

 רהשקולת סגיה ומריס הגנכולל ת
 --- יש --- --- ---

ר לחיבו, וזלמים וניקור בחי ההכנ
 )(טח כליםמדי

ר יוכוז ההכנה משולבת בניק(
 )בחמטה

 --- --- --- --- יש

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

 --- --- --- --- 1 (הכנה) יב)(שוללבי גזודת נק
 

 :ואחרות טבלהל ותערה
 ).שההרכי ר שצורף להסכםחאבמסמך  וזה א מכרט פרבמ לה,טבב צויןל רק באם בפועים יקה(
רחצה  רוכיה שטוחה. /נירוסטה, בהתקנ חומר סילי קוורץ הקונה, ירתלבח: ס"מ) 80/46ס"מ או כפולה  40/60ידות (בודדת במ מטבחכיור  )א(

  החברה. ר ע"יבחשייצרן/ספק, י הפל במידות :)ילגרשולחני (אינט
 וצרתת .1385י ת"עפ"י  )ליטר 6 שלרוכה אור טיל 3קצרה של לת הדחה יבובעל ק( מותידו כ /חרס,מונובלוק שטיפה :ז רגא .מונחת: להאס (ב)

 .ירוסטהצירי נל בעכבד  סטילפ (מושב) :וי אסלהכיסטת החברה. חלה לפי

 מיכה טת תעץ בפינות ומי ר. מילויסטאיולפיפוי עם צעץ יקפי, שלד ת חיזוק המ"מ הומוגני, בעל 3.5ובי תהיה מחומר אקרילי בע בטיה:אמ

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

ת דיבעזרת י /קריםםמים לחמי ותסי(ותי ון קרמי דו כמונגנקסר בעל ממיו בציפוי כרום ניקל, דגם מערבל ם יהיים וקריחמלמים וללות כל הס (ג) 

ת בארץ, ככול רישות התקינה הרלוונטים העומדים בכל דלמים חמי סדרות 3וך תמהקונה לבחירת הציג ר לוכל המע, םימחסכ ללויכאחת) 

 .1385ת הת"י שישנה, ועומדת בדרישו

 מ"ס 20 ולעומקפחות ל "מס 25קל, פיה בגובה ינם ורכ ויבציפ פרח/מערבל,ם: : דגבחמטרת . לקע(כולל חסכם) ים קרים/חמיםסוללה למ (ד)

 ינה הרלוונטית בארץ.בכל דרישות התק םם העומדיחמי יםלמ תודרס 3וך מת רת הקונהחילב .תחופל

מ ס" 15 מקס"מ לפחות ולעו 15באורך היפבציפוי כרום ניקל, ערבל /מ: דגם: פרחם)סכמי(כולל ח רחצה לכיור, סוללה למים קרים/חמים (ה)

 .בארץטית נווהרלנה התקי ותדריש כלב םדיהעומ םילמים חמ ותסדר 3ך תולבחירת הקונה מ לפחות,
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טיה וכן בילוי האמלמ תתיתח, הכוללת יציאה קירים, מיקס מהסוללה למים חמים וקר :הבאמבטי :מים)כולל חסכ( יםם קרים/חמסוללה למי )ו( 

 ומזלף."מ לפחות ס 60אורך ב נכיל אומוביי סקופלט קהלמוט הח ,ןכוונתלה מתרי, משושרצינור 

 .טית בארץהתקינה הרלוונם חמים העומדים בכל דרישות למי סדרות 3ה/מקלחת, לבחירה מתוך האמבטי סוללות
 .ניל יברזוחיבור לביוב,  :תכולל סלהא/י שטיפת גזארוכיורים ת קנהת )ז( 

 .בןל :ועותהקב גוון )ח(

 לקו דלוחין או שפכים.  וחיבור )2007אוג'  תיקון -הל"ת( ים חמיםים, מ: מים קרלתולכ הסנת כביחיבור למכו תהכנ )ט(

 בח.מטב, ולסיפון קערת הברז והכנה לחיבור לביולת: ח כלים כולדילמ הכנה) י(

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

 ת.העירוני תשרהמ תקסופהמ ורהבטמפרטם י: ממים קרים )בי(

 עת החלקהלמני קן ישראלישעומדים בת ועותקבלרכוש  שירה, יבד החזקינוי לאחר קבלת הל שבמקרה ש -ית/אמבטיה)ה (אגנחצר ותקבוע )גי(

  .R-11 -ולא פחות מ
 . רה או הכיוודבשור משטח העימוקם על ממ= קרי ברז ה פרח קבוע. תוך שרוולראש ברז הנשלף מנשלף =  )יד(

   רת ידית אחת.ם, בעזמיח/ם לקרימים סות ר) = ויסיקמ( לברמע

 יית ברז ו/או שניהם.מקלחת ו/או לפ חמים/קרים, לראשה, של מים ה/יציאניסכקת נטרפוץ) = חלוי(א רךד-רב

 .)'וכו וזיקנחות/פתחי קלמיות (ברזים/טצה הסטנדרקוכננים למערכות ההמים והניקוז מתכי מערכת הספקת יש לקחת בחשבון ) וט(

חת, ין, שטח תא המקלצנרת הדלוחקוטר  אמתתא הת דמוי "גשם", ללקלחש מן ראירה) כגוה בדת החזקבלק חר(לא לעיל מורינוי מהאש

הניקוז  תים לקיבולמים הנפלטת ממפל האמה בין כמות המהרחצה עקב אי התעלול לגרור הצפה בחדר י מפני גלישת המים, ומחסום הקפ

 ה.פברצ

  כגון  ים מתאימיםבאמצע קוטנש לוס מונע החלקה, ייספכוללת חיה אינה אמבטשרצפת ה לכוכלחת גם למקו בטיה הינמאב שומהשיול י) הואזט(

  למניעת החלקה. דבקות המיועדותהדבקת מ

  כיבוי לא לש הרקז במגה תוק זרימתניללים מנגנון ליריים הכוככלל, יש להשתמש בסמיכות לחלון ובלבישול נמצאים בככל שמיקום הכיריים  )יז(

 ל.ישוות הב/ההבל שלרצוני 
 

 במסמך אחר או לה, במפרט מכר זהם צויין כך בטבקנו בפועל רק באת לעיל יותבהערו סותחתייקנים לגביהם יש הומתי ציוד (מובהר כ
 ם הרכישה).שצורף להסכ

 

 ין), ברצפה, בניה לכלל יםפשותיתכן ומ ב (בחלקםיוב ינטלקול תריקופתחי בו צנרת: ורך אחררה, לכל ציאביזרי אינסטלציה נוספים בד  3.6.1 

 ש). , עפ"י דרישות כיבוי אוכמות (מיקום כיבוי,יתכן מתזי יה. האינסטלצ מהנדס עפ"י החלטתוכמות ום קבמיאו בסמוך לתקרה, ות בקיר  

בין  ודיקפלי ת גז וכברת להעברצנו לצומפו א/ו יני מרכזימזגן ניקוז למ ינסטלציה.אלפי החלטת מהנדס ה, מיקוםב י מיםארון למחלק

 מיקוםו/או שרות ו/או במסדרון  במרפסת מפוצל,ו/או  מיני מרכזימזגן ועד לקום מי. מיאיידמלד ד המיקום המיועע מעבה,קום המיועד להמי

וצנע יקום ממ וא/ו ,היסור כבו במסתו/אן ליוע בגג עבהממיועד ל םומיק. .וקצר לכל חלקי הדירה יעיל תר המאפשר פיזורמוצנע ומוס

 מעבה/המעבים.יקום הלמוסתר ומ

 
 :ההער  
 דמוי יצרו בליטות ו כיסוי מבודד ואסטטי התקנתידרשו), יתכן ויחייבו ככל שבוי, (כי ת מים/ביוב/מתזיבמעבר צנרהצורך   
 , כרנית המתכב ונמוסי בהכרח, שלא צפהורות ריסמוך לקבו ו/ארה קתבסמוך לקירות ו ,או "ספסלים"" מודים או קורותע"  
 .מהתוכנית ום שונהמיקבנו תקילוצי תכנון יונו ומאומאו שס  
 פתחי  וידרשו יתכן ןהבנייברים לגובה עוינסטלציה בקולטנים החת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האקיש ל ,בנוסף  
 ה.תחזוק לצרכי גישה רפשאל שיו תםום אוין לחס, או אל תרחי ביקותפ ביצוע שריידביקורת, ולכן בדירות בהם   
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. התקנת המערכת תהיה לפי הוראות כל דיןית משותפת מאולצת רצעות מערכת סולאבאמדירות ם חמים למי ספקתה: מיםחימום   3.6.2

 . )ר(טיימהמים  מוםלחין מזן קוצב תקהחמים וה לרבות גיבוי חשמלי לדוד המים 579תקן ישראלי  רישותרית תהיה בהתאם לדלאהסו 

והתקן קוצב זמן (טיימר) הכולל מפסק  יאלמנט עזר חשמל חימום עם ית וכוללארהסול ת) המחובר למערכה (דודירכל אגיותקן מדירה יכל ל  

 י ההפעלה. מנפשר לתכנן מראש את זבמא 

        ם, ם אחריימוח יעמצאבהמים חימום שה יע ,תירכת סולאערממצעות אבהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים ות שללדיר  

 .התקן קוצב זמן לחימום המים (טיימר)ן כויימים בעניינם. בתקנים הקעומדים תם מצעובאהמים המסופקים לבד שוב 
 גג או וך להבסמת או ורשי רפסתבמ ןוש כגבמקום מוסתר אך נגי: מיקום הדוד ;ליטרים 120: תקיבולב למים חמים) (דודכל אגירה ימ      

  האינסטלציה.מהנדס  וןנכת פיל עליון
 ).2007תיקון אוג'-ביסה (הל"תונת כ. מכהאמבטיערות מטבח ורחצה, : קכליםחיבור מים חמים ל 3.6.3

   .סת שמשמרפב, יש :דלי""ברז   3.6.4

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

 .: פלסטידלוחין נון מהנדס האינסטלציה,לפי תכ ,PPR, S.Pקסגול, פ ונת,ולדה מגול: פקריםו םמים חמי :ורותינחומר הצ 3.6.6

 .: פלסטישפכים 

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

 : יש.דירההכנה למונה גז ל 3.6.8

 

 )טבלה זור ערות לאחה (ראה שמל ותקשורתני חתקמ – 5' מס בלהט 3.7
 

 לפון, ראה נספח ג'ונקודות ט תקע תבי ,אורמ תודוקמחיר זיכוי לנ                
 

 וםמיק
ת נקוד

 מאור
 רהקת /קיר
 קל מפסכול

 תקע בית
 רגיל

 תקע בית
 מים    מוגן

 תקע בית
 עגלבמ חכו

 דנפר

 נק'
 ;יהלוויזט

 ;ק' תקשורתנ
 .פוןנק' טל

 ותנקוד 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה סהניכ
 - - - 1 1 ואהמב וא

 ן+ לחצןעמופ -
 וםקאינטר -
ובי ה ללרתאו פסקמ -

 .חדר מדרגותקומתי/
 .דירתי לוח חשמל -
כולל  תארון תקשור -

  .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

 3אורך מעל בבפרוזדור 
ל הכול וררוזדפאו במ' 
ודות נק 2ניית "ר", פ

 ף.מאור לפחות + מחלי

 1 חמטב

4 
הם מ(אחד 

פול, אחד כ
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 והאפשר 

ותקנו נון המטבח ילתכ
ם ינפרד י כחשקע

 למקרר, נורלתח, ידלמ

ינה ש דרח
 הורים

1 
 (כולל מפסק

 ליףמח
  )למנורה

 

4 
(שניים ליד 

 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
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 וםמיק
ת נקוד

 מאור
 רהקת /קיר
 קל מפסכול

 תקע בית
 רגיל

 תקע בית
 מים    מוגן

 תקע בית
 עגלבמ חכו

 דנפר

 נק'
 ;יהלוויזט

 ;ק' תקשורתנ
 .פוןנק' טל

 ותנקוד 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 החדר רחצ
 כללי

1 
 1 1 - )םימ (מוגן

 - לתנור)תקע  בית(

 תנורל עקתבית 
ב זמן קוצ + התקןםמויח

מפסק לדוד  הכולל
עפ"י  במיקום משהש

 התכנון. 
והיכן  ןחלו בהעדר

 ,רששנד
ורור קודה לאונה לנהכ

 פסק.מכני + מ

 - - - - 1 שירותים

והיכן  ןלור חבהעד
 ,שנדרש
לאוורור הכנה לנקודה 

 ק.מכני + מפס

 1 רפסת שרותמ
 - - )יםמ ןגמו(

2 
 וגן מיםמ

 ה,סת כביכונ(מ
 סה)ביכש ייבמ

- - 

 סתמרפ
 שמש

1 
 - מוגן)(

1 
 גן)(מו

IP44 
- - 

+ כולל תריס חשמלי 
 חהפתי סק + מנגנוןמפ

 .ידני

 מחסן
(ככל 

 )שהוצמד
1 - 1 - - 

שמל של צריכת הח
בר לשעון חון תהמחס

החשמל הדירתי אליו 
משויך המחסן. או 

ן שהזנות יילופלח
ל כ לשל החשמ

ה חוברו למונחסנים יהמ
 רדנפושותף מ
בלבד,  יםנחסלמ
פ"י עת המוכר וטלהחל

 בחירתו.

 ורמסת
 1 - - - הסכבי

  - זגן)הכנה למפקט (
- 

 
  לטבלה ואחרותהערות 

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

 נפרד).ל שקע בפר כנל אחד, נסבפתר יו(שני שקעים או  .ילחשמל רג רםהניזון מז לימקן חשמתר וד לחיבקע" בוד"ש = מאור (רגיל)קע תבית  )ב(

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

 "ר לפחות.ממ 1.5ם ליכבביבוצע 

כמות ל ספתם תוושאינא'  ר), המצוינים בסעיףבתקרה או קיהמאור ( נקודות של האופן ההדלקל לבדב תאור דלקה כפולה=ה ודת מאורנק )ד(

 בסעיף א'.ינות מאור המצוה נקודות
 ".דה/ות "כוחקונהכרח ב נםיושא ),גל נפרדבמע' נפרד (כל נקלי מעל גבי מעגל חש ם/יצאמהנ ם""שקע/י = נפרד מעגלבית תקע  )ה(

 ה גבוהה.ת הגנבדרגמוגן מים פרד אך אביזר הקצה מעגל חשמל נבהכרח ב ן שאינומוג בית תקער= אחאו  IP44ם דרגות הגנה ע בית תקע )ו(

, יםשבחבין מ –קשורת ת תודטלפוניה, נקדת ולחוד וכוללות נק או) טמפלקונקודות ביחד ( 3= )(מחשב ן חוץ/תקשורתטלפו/טלויזיהנקודת  )ז(

ט. נטרנ/אילפוניםיבור הדירה לרשת הטללא חלים.  ידורי כבקליטת שור לפשרות לחיבואר, מות שידורי חובה כאיטיבור לקלח –טלוויזיה ת דנקו

 כיסוי. וללכ 1מודול  55פסא ווק ריבק נהועד נקודת ההכ שורתמריכוז התק ט משיכהר וחוודת התקשורת תכלול צינונק
 .)העניין שומר לפיעמדת ל ה אוכניסה למבנת דלל( קצה לתקשורת פניםי לל אביזרכו/ות מלאות דהונק)= וםרקטם (אינפון פניטל דתנקו )ח(

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

חשמל והתקנים ה פי תקנותל מוגני מים יוהרה, ידיל םהנספחיחי חוץ בשטו חדר האמבטיה, בחתאורה בחדר המטבום קיסמפ ם,שקעי )י(

 ם.לייראהיש
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ועד נקודת ההכנה  קשורתתקשורת (מחשב) מריכוז תלנק' כנה ה ה בלבד."שרוול") וחוט משיכונה לצנרת (אחרת הכוא צוין אם לב"הכנה"=  )יא(

ניעת ספק למפירלי). (סתנור להט" " אם" ולחור ז"מפ ),ת הדיירריואחיותקן (בצה הרח מעל דלת חדרצאת מנ וםמחי ורבאם ההכנה לתנ קיר.ב

 וגן מים.חימום כוללת שקע מ ההכנה לתנור החברה. קים ע"ימסופחימום לא  עיאמצי יודגש כ
ם תה/אום/מכבים את יקילדק ביניהם, אך מויחבר איםמצפרדים שונים הנים נכיבוי, משני אביזר דלקה/ודה/ות מאור הניתנות להנק =ףחלימ )יב(

 ר.ומא /ותנקודה

 ל.החשמשות מהנדס ריוד וקבעקבות הנחיות הח 'וסוג הנקם ויים במיקוינשתכנו י )יג(

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

 החשמל הדירתי.ח מפסק בלווהת בית שקע בורווט לחיה לל את כדה תכלונקוה .2.5/5בכבל וט ובלוח החשמל ותח יאזפ תתל סקלמפ

 
 ך אחרבמסמ טבלה, במפרט מכר זה  אוכך ב צויןרק באם  לעיל יותקנו בפועל חסות בהערותיש התיי לגביהם קניםי ציוד ומתכ בהרמו(
 ישה).הרכ שצורף להסכם 

 
  ת.רגובחדר מד עהלילה קבו רתות לתאשבן וומנגנ .יש: אורת מול קומה: נקודבכ ת/ מבואה קומתית:ורגמד חדר  3.7.1 

  יש. :יתקומת ת אור במבואההדירה להדלק צן מתוךחל יש. :אור ני הדלקתלחצ יש. גופי מאור:  
 .סויכולל כי 1דול מו 55ה בקיר וקופסא נהכה תקודנ כוז תקשורת ועדמרי ל צינור וחוט משיכהתכלו: נקודת התקשורת פון חוץטל 3.7.2 

 החלטת החברה. לפיאו אחר  ,םזמז צליל: .ןלחצ :וגס :פעמון 3.7.3 

 הת"י.לפי דרישות  ,סטנדרט :: סוגעה/שקזרי הדלקאבי 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.: בתששעון . יש :קי פחתמפס מל.החש  תכנון מהנדס  

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

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

 קומתת ביהכניסה הראש תיחת דלתלחצן לפ כולל, מע דיבורש (אינטרקום .5 בטבלהורט : כמפמיקוםש, : יקוםנטרערכת אימ 3.7.8 

 הורים). נהבחדר שי רבודיולשמע ת מיוופ ,סההכני  
 ן.: איספת במעגל סגור (נפרדת)יזיה נוטלוו מערכת 3.7.9 

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

 :חריםם אמיתקני     3.7.11 

 ש"ע. "וונטה" או דירתיורר ע"י מא תף) ו/אושוצוני (מיחשמלי חוח פבוצע ע"י מי ,ותתקני לפ באוורור מכניחויב המ ור חללאוור  -          

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

 קע.ל שארון תקשורת כול  -          

 .ורתקשת ןמשולב בארו הוויזיפוניה/ טלרון טלא -          

ת לסגירה ס הגנה עם משקולכולל תרי 4ר פליטת אדים בקוטר "צינו עבורחיצוני ה ומעבר יסייבש כבמהכנה ל –ת ובמרפסת השר  -

   חשמל. זנתוה            

 מל הישראלית ת החשפאזי ולרשר תלת ומערכת תתאים לחיב. הרה של צריכת החשמל הדירתיתבקול מערכת לניטור -            

 ים.תנשמל המשחעריפי הת תנזהותאפשר              

 , יחידת תקשורת מליחש רםדד זהמורכיב  עלסת דירתית אשר מתבסתכלול יחידת מדידה בלוח החשמל הערכת המ             

 .רהוותם בצורה ברציג אמקומית ומבצורה  ומעבד את הנתוניםבל טי, צג דיגיטלי אלחוטי המקחואל לשידור             

 גיהתוני צריכת האנרנ תא, הצג יציג לפחות רצפהמה מ' 1.5 גובהנגיש ובה במקום דלת הכניסמוך לירה בסהדבפנים  קןותיהצג  

 כספית. ותם הלואת ע(בקוט"ש) ת טברהמצו וטפתהש        
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 ירה:מום, בדחי מתקני קירור /.        4         
  ן.אי מרכזי י מינידירת זוג אווירמי 4.1

    :לתכלו ראש, אזיפ תלת יתטסטנדר חתא רכזיתמ נימי למערכת דבבל ההכנ .1

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

 ;הדירה קילח

                       כנןוהמת וםיקהמ בין פהרצה במילוי עהנו ריבק סתכנומ חשמלי קודופי שתנחו צנרת של "הצמ" לרבות תהנדרשו יותהתשת ביצוע .2

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

 .עלבפו כתהמער להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי תצעובאמ הסתרה יכלול "צמה"ה

 .סדרוןקיר המ על סטטהתרמו וםקלמי עד דהמאיי םקומימ קיר קודפיל יקר ולרוש תהתקנ 3.

 .ירווא יזוגמ מהנדס ידי על המערכת תכנוןל בהתאם יהיה ההכנות מיקום .4

 .םיבהמע / המעבה יקוםלמ סתרומו מוצנע מיקום .5

 :ההכנה תכלולרה זה ילי בממ"ד. במקכנה למזגן עתבוצע הף, באישור פיקוד העור .6

 החשמל.ח ירה מלוישה נפרדת הזנל מחש תקודנ -

 סה.מכיסגר ביקצה הצינור פה פעיל בדירה. קיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצודה בם, מנקמיז יקוצנרת נ -

 התכנון. פע" מוצנע ומוסתר במקום מיקום המעבה יהיה -

 .או שווה ערךומר", התקן מסוג  "ע העורף יותקןפיקוד  שורלחילופין ובאי -

 .האוויר מיזוג סון מהנדתכנלנ"ל בהתאם ה תכנוהל הכ -

 

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

 כל את שתכלול רהיהד יחלק תתריל ים/ מפוצלנים /ןלמזג הכנה נוסףב תבוצע ,ורכאמ אחת  תמרכזי מיני מערכת אמצעותב קיהחל

 .מים ניקוז וצנרת גז תצנר, לנרת חשמצ לרבות תהנדרשו התשתיות

וויר לרבות הנמכת א זוגתקין מערכת מירצה להבדירה, והרוכש י ים)קלרינת (ספריי אש אוטומטיימת מערכת כיבו: ככל שקהערה*
 .כת תקרה זונמה) לםז/ימתה יקלרים (ראש/הספרינהתאים את גובה ויב הרוכש לור), מחמסתתקרה (

  .איןבניין: זית בכת מרכון ממעררתי הניזיאויר ד מיזוג 4.3

   .: איןפועל בגזהתנור חימום   4.4

 .רחצה) י(בחדר .מוגן שקע תלכולה חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןשמלבח ועלהפחימום  תנור  4.5

 .אין: אטוריםרדי  4.6

 : אין.מלייםרים חשקונבקטו  4.7

 .: איןרצפתית תום מחי  4.8

 : אין.םיים אחרנמיתק  4.9

 
 אש ובטיחות בדירה, במחסן:יבוי דורי כסי* .5
 .: ישבאם נרכש)( חסןבמ .ות הכבאותע"י רשדרש יככל שי: הירבד ם):ריפרינקלסאוטומטית ( מערכת כיבוי אש 5.1  

 .י רשות הכבאותדרש ע"יל שיככ: עשןאי גל 5.2  
 יש. מ"ד):(מ וגןמב הרחבמ מערכת סינון 5.3 
 

 ,כבאותע"י רשות ה דרשיי, ככל שעליהם רבות חיפוי/ציפויל ,לויחות אבוי ובטכי ילוי,ג ידוריסהתקנת  *  
 ות.וניקום אחר עקב דרישות תיכנימו בומנו אך יותקנאו שיס, ו/כנית המכרבתו גויוצ חא בהכרל    
 
 וח ושונות:עבודות פית .6
 חניה 6.1 
                      ;ום המגרשח: בתלםוכבניה. ר התלפי הי: יהנח מותומק לכה ךס 6.1.1   

  ;ןאיט): ר(לפ קום אחרחניות במ                                
 המכר.ין בתוכנית כמצו: םיקומ לפי היתר הבניה: חניות רמספ: יש, משותפת)פרטית/חניה לנכים ( 6.1.2  
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 כה (עם הצגת תג נכה רשמי  ירה נרוכש דתימכר ללהיתר,  הח החניפוח ובנספית/מגרש/סביבההת כניתן במומסכנייה לנכים ח             

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

 : יש.הררכת תאומע .ות האדריכלינחי הפל ,תולבת/ אבנים משקמוחל ןבטו :לא מקורה חניה ר רצפתגמ 6.1.3  

 יש. :כבישניה מהגישה לח 6.1.4  

 כר.המ יתן בתכנו: לפי סימוםמיק אחת לפחות. :מספר חניות לדירה 6.1.5  

  אין. :לחניהכניסה במחסום  6.1.6  

 פיתוח המגרש 6.2 

  כניסה שביל לתכלו יתהחיצונ הרחבה  .יןיבנ כלל היסהכנ מבואתל דע הרחובמ יתנחיצו כניסה רחבת ןתתוכנ המגרש וםבתח    6.2.1                    

 .לפחות ר"מ 20 של טחבש לצידו והומל גינון לבע ומואר, ]לבנין הכניסה תמבוא ברוחב לפחות[  מרוצף   
  יהף יההריצו .להאדריכ תיכנוטבעית/אחר לפי ת ןים משתלבות/ אבוליט/ אספלט/ אבנרנבטון/ ג :: חומר גמר/מדרגותשבילים 6.2.2  

 .ירן בעל גוון בהתיהנ ככל   
 ית האדריכל.תוכנ לפי ,עיתבאבן טים משתלבות/ / אבנ: אספלטחומר גמר .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

 תאם הבם יגינון חסכוני במ )אדריכל הפיתוח (על פי תוכנית .שי :צמחיה. פי סימון בתכנית  מצורפת) (על.יש: ר משותפתצח 6.2.4  

  ות.החקלאנחיות משרד הל   

 לא צמחיהוצים ע(לא בלבד  רשים רדודיםלת שובע צמחיה תרת שתילתבטון מו מעל תקרת כולה).( בטון.מעל תקרות  חצר, 

 ). לשם כךצועי ץ מקעזר בייעוימלץ להמו .עמוקת שורשים

 וחשב.רכת מממע של ראכוליש.  :משותפת יהרשת השק 6.2.5  

 גן. רותיאין ד :הגן ותרלדי דהומצ ,חצר 6.2.6  

 אין דירות גן.: ת גןירודחצר הצמודה לפות, בת משותופירוט מערכ 6.2.7  

 .אין דירות גן :/ות גןצמודה לדירהמשטח מרוצף בחצר ה 6.2.8  

 . יותהרשו ה ודרישתנילפי היתר הבחומר: : ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.9  

 .ברהחביעת הפי קלו תאושרהמ חתויכנית הפי תולפוצע ובה ממבג   

 אין. :11במגרש יש.  :10מגרש ב :)בחלקה פתוחהקומה (פולשת מקומת עמודים  6.2.10  

 
 מערכות משותפות .7

 מערכת גז: 7.1 

 והמגרש או הבניין א ניתכר בתוואמתם ה, ובמיקוברת הגז, בתאום עם חגז צובר אמצעותב סידור מרכזי לאספקת גז:הכנה    7.1.1  

  .הגז ותחזוקתהצנרת  להנחת ת הנאהוזיק נהינתך תורהצ מידתב ת.מיוהמק תושהר תרישוי דפ"ע

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

 ;: ישמרכזי לדירה מקורמנרת גז צ 7.1.2  

 ).3.6ף י(סע 4בלה ט אהר: מיקוםש. : ידירהצנרת אספקת גז בתוך ה 7.1.3  

 :שוי אכיבל יםרסידו 7.2 
 ת יועץ הבטיחות.חיונות הכיבוי והע"י רש ידרששככל  :דרי מדרגותבח חץת להפעלכת לערמ 7.2.1  

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

 ת.יחובטץ היוע חיותהנובוי יכהות שות ררישד פיליש.  :ספרינקלרים)(ים זמת – יתמטוטוכיבוי א מערכת 7.2.3  

 יועץ הבטיחות. ות הכיבוי והנחיותות רש: יש. לפי דרישולתןותכ ארגזי כיבוי לרבות כיבוי עמדות 7.2.4  

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

 םימשותפ בוי בשטחיםיכ ותרונ) ואנטיםדריי (הוביי כז, בראש וייבכו גילוי מערכותות בלר ,כבאותה ריידוכל סרה: הע     
 שות הכבאות.שות ריקום וכמות לפי דרימ ,םפרטיי או             
 ועץ הבטיחות.ות רשות הכיבוי והנחיות ילפי דריש: יוניםבחנאוורור מאולץ  7.3 

 אין. :ות)רת הדיזנלה( תיר מרכזיזוג אוומערכת מי 7.4 

 .ןאי רים:הדייש ולשימ םידר/חיר באו וגיזממערכת  7.5 

            הכניסה דלת ליד הקרקע תבקומ ימוקמו הדואר יבותת מיקום: אר שגוי. לדו 1וועד הבית, ל 1ה, ל דירכל :וארתיבות ד 7.6 
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 . 816 י"תו ייהובנ ןנוכת תקנות לפי יניוםמאלו חזית ותעלב וויהי ניםהבנייל במקבץ אחד לכאו  , בנייןכל ל                    
  :יםחרם אתקנימי 7.7 

ש וחדר/ים לשימ בחלקים משותפים),( ורהות תאמאגר מים, מערכ, בדבל 11במגרש  - יםשנא ח.ת מים, אבוקה ומשסני ותמערכגנרטור, 
 .םועצינים והית המתכנניוכתלפי  ת:כמוויקום מ .וכו' הבניין סמוכים לטובת ייניםבבנאו  סמוכים, ניםיבבניין ולטובת בני הדייריםכלל 

 
 יתתתשרכות למע מבנהה רחיבו .8
  ש;י :רחצל נפרד מונה מים: יש; לבית ראשי ה מיםמונ; לסינון אבנית רכתעמ, כולל : ישמרכזי קו מיםחיבור ל 8.1  
 יש. חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 ה.קנת מונהתל ללא כו. יש ;החשמל תת חברוראום להבהתא ,ן לרשת החשמלנייחיבור הב 8.3  

 .ניםהטלפו לחב' חיבור הדירהכולל א : ל)(בקשה להיתר והבניהתכנון ם לתקנות הבהתא :םניהטלפורשת ל יןבניה ורביחלהכנה  8.4  

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

 בפועל יצועם עבודות שב רכישה.הר במחי וליםכל, ישהג כירד ,, ניקוזומכיםת , קירותכהדרמכביש,  :רשגבל במוגללי הוח כפית 8.6  

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

 .ר)ם המכלהסכ 8.16סעיף ול 3.9לסעיף וף פמור כאה( פה.אשי לפנומגופים פניאומטית  רכתמע :)-1קומה חדר אשפה (ב

 ש.י(שוט):  ה קומתיחדר אשפ  

 .הרשות המקומית ע"י: נוי אשפהיפ  

 

 )ןבכל בניי( רכוש משותף .9
 :ותףהרכוש המש תיאור 9.1 

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

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

 חברה.הלפי החלטת : ותים לדירינם צמודסנים שאמח 9.1.3   

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

 יש. : מבואה (לובי) קומתית 9.1.5   

 .2): רמספ( גותמדר ריחד 9.1.6   

 .3: מעליות ספרמ; שי :תועלימש; : יליתר מעפי 9.1.7   

 יש.על הגג:  מיתקניםעל ידי  ק התפוסהחל פחות: לשותףג מג 9.1.8   

 .יםממ"ד -נים דירתייםחבים מוגיש מר אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

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

 כת תדרוש רשות מוסמר שאח מיתקןוכל , סולאריותות ערכמ :וןג) כתתפושומ אוו/ת יויות (פרטטכנ כותרמע : ישגל הגע תקניםימ 9.1.11  

 דין.  על פי כל   
 .; ישנוןח ללא גישט : יש.מגרשושטח פתוח בתחומי ה חצר 9.1.12   

 אשפה  חזורמ יים, מרכזטכנים רוחד שורתת תקבוות לרכערמ ריחד: וספים של הבית שהינם רכוש משותףנ יםקים וחלמיתקנ 9.1.13   

  .המכר ותף בתוכניוש משותמסומנים כרכהה, ט זמפררים בפורט בפרקים אחכמופה שא ניקומת   
 

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

 .)וטל, (מיתמדרגוי /חדר 9.2.1  
 קומה טכנית. 9.2.2  
 ת.משותפיה חנל ישהג 9.2.3   
 כניסה. ומתבק ילוב 9.2.4  
 תי.מקולובי  9.2.5  
 גג.על ה ם)המשותפי( השוניםים תקנל המימחדר מדרגות א ישהג 9.2.6  
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 ה מחדר מדרגות אל חדר מכונות.גיש 9.2.7  
 .שותפים)מ( םיטכני/ דר/יםלחמתי ת או מלובי קודר מדרגוגישה מח 9.2.8  
 .גגל הע פיםמשות םיתקניי מידל ס עהתפו –חלק הגג  9.2.9  
 .תיומעל 9.2.10  
 .ות)דירנים ביש מרחבים מוג -ין(א .לטמק/מ"ק מ 9.2.11  

 תף.ברה כרכוש משוו ע"י החככל שיוגדרם חניות פרטיות, חדרים טכניים וחלקין למעט מות חניוקו: אחרחלק  9.2.12  

 
 ףתית משוב 9.3 
 ת בבי אוף תמשו תבידירה בוכר המדירות),  מכרק הוח – להלן( 1974 – ד"תשלה ),רותלחוק המכר (די 6בהתאם לסעיף  (א)  

 י התקנון המצו של יל על הבית מבטל או משנה הוראהעתו להחת או שבדעל הבי ותף והתקנון שחלמש ביתרשם כהמיועד להי    

 :העניינים אלה; וןנייעותו א עלם פרטי מכרה זהלחולהלן, חייב לכלול במפרט או לצרף  םייוים המנעניינה ן מןמתייחסת לענייה    

 תף;משוש הורכמה חלק תצאהו )1(    

 ירה;צמוד לדברכוש המשותף ה חלקל הורו ששיע )2(   

 קשר אליו;חויבים בובשירותים המור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף שיע )3(   

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

 ת;רויכר דמה ) לחוק(א3 יףהאמור בסערך בד ובצ ןשיכושר הע ר שקבאח יןניל עכ )5(   

 מי שהתחייב ראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כן (א) יסעיף  קטנויים בין מהעניינים המעניעל רטים מוכר שלא מסר פ ב)(  

 ולו על הבית  המשותף. חין יתו עניבי אולגצוי אות התקנון המשהור    

 
 רה:לדי מודצתף ההמשוש ברכו חלקה שלרו שיעו 9.4

יחידות של כל ח ) לשט5א' סעיף זה פרק פורט במפרט מכר ה כמובן חיש(כהגדרתה ואופ ירההד חשטן יחס שבילהאפשר ככל ב יהיה קרו

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

לקחו ף לא ייבית ברכוש המשותדירה בכל ל וב חלקה ששבחי כי ון,נתקב עאי לקבווכר רשהמ. כתכל 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 

 
 :בקשר אליו םיבימחוהם תיוף ובשירשותהמ הביתת אותתפות בהוצההש עורשי 9.6

דרישות ר ו/או בהתאם להמכאות הסכם בהתאם להורו/או  ף הצמוד לכל דירהתכוש המשובריחסי היעורו של החלק פי של ה עהיי

 .ון שירשם, עם רישום הבית המשותףנלתק תאםובהמכות ת המוסיוהרשו

ן אחזקת ות בגיבועהקיחסי מההוצאות ק הבחל רהחבה, תישא רוכשיהרה למסנמכרה ו/או נטרם ה וברהח עלותבבירה של דבי כלג

 .ל מהוצאות עבור צריכה בפועליזאת להבדמשותף, הרכוש ה
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 :)ותףהמשרכוש יוחזרו לאו ש/ותף (ואים מהרכוש המשהחלקים המוצ 9.7
 ב צ"מניות הם בתוכסומנימ ם הבאים אשרשטחיף הותהמשכוש מהר צאווי ,סכםבהה מבלי לגרוע מהאמור בעניין ז      

  או בהסכם המכר.מכר ו/ט הפר/או מצוינים במו      

 ה.של החבר יעתהלפי קב ות בבית המשותףויוצמדו לדירתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף בהחניה ש תמקומו .א

ם השטחי כן כלוה של החברה. ביעתי קלפף תהמשוית שבב תרולדי צמדוהמרתף יוצאו מהרכוש המשותף ויו תקומבים חסנהמ .ב

 שותף.רישום הבית המ ד מועדו עכרותף ואשר לא נמהמשוש כרמהו אשהוצ

 לעיל). 9.2.10ת (למעט החלק כאמור בסעיף ורפסות וגגמ .ג

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

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

 . בעתיד שרוועיר שיא יות בנייןפי תכנ ות שייווצרו עלעתידי ניהב , וכן זכויותיןרקעקמה

 

 ____________   ____________   __________________ 
 ברההח/ת המוכרמחתי     תאריך          הנות הקחתימ         

 

 יםחספנ
 

 תף.ושהמ גות הביתולנצי ונהלק ים שיועברום נוספמכיסמ א'ספח נ

 .ותהערות כללי ב' נספח

 יים.טבלאות זיכו   ספח ג'נ
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 ותות בעלי הדירנציגו לקונה וליועברספים שמסמכים נו – 'נספח א 
 
 :טפרהמשל רד פלתי נב אלו יצורפו כחלקתוכניות  10.1  

 דירה.היות) של וניצח(ליות ר ומידות כלידות של כל חדמהכוללת  1:50 -טן מק לא דהירה בקנה מינית הדתכ 10.1.1   

 שותף בקומה.המש סימון הרכווללת הכ 1:100 -ן מלא קט נה מידהדירה בקומה בה נמצאת ההק יתנתכ 10.1.2   

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

 תף מון הרכוש המשוסי לתלהכו 1:100 -לא קטן מנה מידה בקף תרמות ממפולשות; קוכניסה/ קומות תכניות קומת  10.1.4   

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

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

ותפת מש חצרת סימון הכולל 1:250 הנה מידיתר בניה בקבלת הקומית לקכפי שהוגשה לרשות המש מגרה תכנית 10.1.6   

 צמודות. נותגיו
 

 חוק יל פערבות ל בהתאם לכל דיןר שיש למסו גימור,רי הת ולחומורכמעכל הל ושימוש התחזוקוראות דירה יינתנו המסירת הבעת  10.2  

 ניין:כר דירות בעמה

 .ירה על גימורםלתחזוקת כל רכיבי הדטפות שו לותפעו (א)   

 ויר, וג אוות מיזמערכבטיחות,  רכותמערבות ותקנות בדירה לרות המשיה תמונעת של מערכוותחזוקה ת ללותחזוקה כ (ב)   

 .אלהבכיוצא ות ות אלקטרומכניערכומ   

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

 ת קשר.ירליצק ומספר טלפון ספיצרן/ ותשמ רה, לרבותקנים בדיתומערכות המו ודות אחריות של ציודי ותעטכנרט מפ (ד)   
 

 ל גימור שההמערכות וחומרי של ה זוקחראות תוהו תכנית )1( יןבבניה ה הראשונהדיר נמסרת ש דירה אשר לולרוכימסור  המוכר 10.3  

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

 רם.הבניין על גימול רכיבי כ קתוטפות לתחזעולות שופ (א)   

 ת מיזוג מערכות, ו, מעלייחותמערכות בטות לרב נות בבנייןהמותקשירות הת של מערכות מונעתחזוקה תחזוקה כוללת ו (ב)   

 אלה.בוצא ות וכייכנקטרו מאל ותר, מערכיאוו   

 ות.אם נדרש תיות,יקורות שוטפות ותקופיון באפוות תדיר (ג)   

 רת קשר.ליצי טלפון רן/ ספק ומספרת יצבות שמוקנים במבנה, לרת המותכומערריות של ציוד ועודות אחותי נמפרט טכ )(ד  

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

  מערכות בטיחות ותקשורת,ל שמחסניטרית, נסטלציה ות בלבד של אי) למערכות המשותפAS MADE(ות עד תכניות (ו)   

 אמור ה הרכש הדיל רובכתב ולפיה עחיה האמורים הנמכים רף למסהמוכר יצ תוח.ובפיבמבנה  ת אלקטרומכניותומערכו   

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

 

  החברה לעיל, יראו 10.3ף רט בסעירי הגימור כמפות וחומכומערות תחזוקה של הות והוראניוכתל לידיו הלקב אשוןהר סרב הרוכש )1(  
 ה לעשות כן. חובתב כעמדה      
 בבניין). לעול (באם תפניהו חב' בית ו/אות נציגות הבלררים ם אחיש/כומן לרלמוסרם בכל ז איתשרהא ה תהחבר      
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 ות ואזהרותת כלליהערו –ספח ב' נ

 למבנה ולדירהכלליות  ותערה

  .ניהבההיתר  קבלתתקפים למועד ה י,בניה והתקן הישראלן והות תקנות התכנופי דרישהמלאכות יהיו לרים והמוצל כ .1

 .2010-ע) תש"3' ס(מ 'נת תקיתקן לאנטמ .2

 נותאנט יתקניומ) מ"אק( תפתשומ הלקליט נותאנט תקנימי: 799 י"ת, ילשראי תקן לפי ,ובההח 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 ועדה המקומית רשאיתהו .3

 .תשלום אבל הבוח ישידור לוטקל ןנית יהיה רהדי

או /טום המרתף, וה על אישמירל חייבתהמת ו/אונדרשת ה להעווט בכל פנק, וליתהבד עעות ווו ו/או באמצלפעול בעצמ יבחימת נההקו .4

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

 .פתיס תקווסוביצוע רי

 . תקינהוש בת מהדרופח אך לא וברותהן ע בהן ללחבה הו גות ו/אאת צור ושניו ה ו/או סגירה אחרתקלכוסו בתקרה כאמור י מערכות .5

התחמצנות מינרלים (ברזל) וכן  ,ם"ייינ"ע ים,דיג י מרקם, גוון,בדלעיות כגון: העות טבפתוו יתכנ ,ובכפוף לתקניםי ויצוף וחיפבר עית,בבאבן ט .6

 .המקצועי ללכקינה וללדרישות התהכול בכפוף  המוי חלודת בכתמים דוהמתבטא

ום פינות יטק יבוצע י קירות ו/או שיפולים לאבחיפו. לייםבתקנים הישראדרש פחות מהנדות לא ת) במיים (פוגומרווחיעשו  ףבחיפוי ובריצו .7

 .(גרונגים)

 תוכך מער, לצוריםכבל ל, בזק,חשמת המגרש, לחברנה ו/או הם בתחומי המביח/שט עמידהם תידרש החברה לאבי יודגש כ קיעת ספלמנ .8

ת ובזכו לצורך גישה, כן ןי הבנייש במתקנשימולרבות  ופשיתשה חלאפשר גימתחייב הקונה סמוכים, חרים ינים איבניין ו/או בנמשמשות הה

 .אלו יםן שטחבגיית מיסי ועד בם מתשלום ים אלו פטוריפגויו ן יהכעבר כבלים. כמו מלע ות הקרקעובות רצימוש והטיפול בשטח/ים לרהש

 ת.גורופתוחות או ס יזותלים, באראו רעי חריפיםם ריחות פולטימרים הונים דירתיים חחסן במחסלא רוחמ ורחל איס .9

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

 .ודתפקמוש ובייפגע בששלא ן ובאופ בדבלם ינונפרד למחס משותףכוש העשה  מהרמחסנים תחשמל לה

ן מת ופחאך לא  עהצור הפרים ליעלולנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ויותק ר באםהחמים ויח' מיזוג האוויים ד המדו לש מםמיקו .11

 וע במפרט.בהק

עשים נות לרתקרישות הת בדדמעושלהם ש ערהת חידות עיבוי שרמרק בי ה שימושש"י הקונה, יעע ווירת מיזוג האנו מערכוויותקבאם יסופקו  .12

י לרג ידות תחתבולמי רע, וכן תמבו היחידה ממוק במקוםחם  אויר טתוח פלימפ' ממ 1.5, במרחק של A (dB55ל (עתעלה  לאאשר  ומפגעים

 /ים.ןתקמה

 מנתת על נה וזארשות הקול רהיהד ונות מעת העמדתשנים הראשוש הוף לפחות בשלן תכאופהמוגן, ב כי יש לאוורר המרחב חשוב להדגיש  .13

 .וגןמחב ההמרון שמהם עשוי טהבבקירות  מצאטן האדמה והנבק מבאגרגטים (חצץ), המופ אימצלהעלול ראדון אשר ז ג ישרידלסלק 

 יםסנח, מחניות ,ן גינותטיים, כגום פרבשטחייעברו  ואשרנה כלל הדיירים במב את מערכות אחרות המשרתות או ו צנרתאחות ביוב כנו שותי .14

 עצי הפרויקט. ויו מתכנני עפ"י החלטתו בעקמן יומיקו פרןת, מספרטיו ומרפסות

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

 ם. ותפיוים חלקים משומהון, הבניי

הכול  ף זהוריצלולים לגרום לשקיעות בת" ען משתלבבאריחי "אבם פיצהמרונסיעה כי לו דרם ואפים, מעבריליבישעל ברכבים כבדים  נסיעה .16

 .ועמקצקינה ולכללי התהת ף לדרישובכפו

 א תיפגענה.יות הרוכש לכוובכל מקרה ז ות.וירשלצרכי התכנון ו/או אישור התאם הה ומיקומם בנייות החממקובמספר  ייםוניש יתכנו .17

 קעייםה תת קרחנילמרתפי  ,מ)פ"(ג חמימניפבגז  המונעים ה לרכביםיסכנהורה 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

תגברנה הוראות  ]08.12.2016– 10 ורהלמשתכן מהדט מחייב מחיר [מפר 1וראות נספח ג'במקרה של סתירה בין הוראות המפרט לה .20

-לעיל מפרטה ביןלוראות") "הה (להלן: המכרז/או ו הדין ותהורא/או ו החוזה הוראות בין סתירה של קרהבמכן,  כמו .ף לכל דיןבכפו הנספח,

.ההוראות תגברנה
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  זיכויים טבלאות –' גספח נ
 

 יםיזיכובלאות טוז ריכ
 

 דותרות מיוחהע

 .08.12.2016  - 10ן מהדורה ר למשתכמחיוהשיכון,  יהבינוד רמש לט המחייב שמפרב נדרשיםה רקואלו הינם אך  וייםריכוז זיכ .1

 מע"מ.  לליםכו להלן יםהנקוב המחירים .2

 

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

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

 אחד בודד. פריט  -יטפר
 
 

 בדוי בלכבגין זי ירמח - החצר ,נושא: 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 וןאר כולל( טבחמות הל ארונלכלזיכוי 

), מטבח ירז מטבח, חיפו, במטבח עבודה, כיורח טמש
 ט המכר.יאור שבמפרלפי הת

 4,881 --- --- --- ומפלטק

 לפי אינטגרלי),כיור ל כול .כללי החדר רחצ(ב חצהר וןאר 3.3.3
  --- 600 --- לטקומפ שבמפרט המכר. יאורתה
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 לבדן זיכוי במחיר בגי -ברבות ואביזריםרושא: קבועות שנ
 

 
 
 

 כוייםיר בגין זימח -שא: חשמל/ תקשורתנו
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 ר/ומח תיאור

ליח' יר מח יח' הבודע
 כ"סה ותכמ ח בש"

   72 פריט טומפלק זיכוי -קיר/ תקרה  מאור קודתנ 3.7

   78 יטרפ פלטמקו ויזיכ -תקע מאור בית  3.7

   48 טיפר קומפלט יוזיכ -טלפון  קודתנ 3.7

 
 

 :שמל/תקשורתת החלטבלאוות רהע
 כר.המט ), במפר5(טבלה  3.7יף סעחר לא ות כלליות.ראה הער1
 ביצוע. לפני יםוייכסים לזחימתי תקשורחשמל/ת ןירו. מחיר המח2
 

ף סעי
במפרט 

 המכר
 מר/חו תיאור

יכוי זמחיר  יח' ודהעב
 סה"כ תכמו  חבש"ליח' 

 טפרי לטקומפ כר.המט רמפור בח, לפי התיארז למטבלת בלוס 3.6
100 

יכוי לול בז(כ
 )מטבחה

  

   96 פריט קומפלט כר.רט המהתיאור במפ יכיור רחצה, לפלז רבלת סול 3.6

בטיה, לפי לאמ ,וללה) או ס3 ץ דרךוינטרפדרך (א-בר 3.6
   102 טפרי מפלטקו .רכמרט ההתיאור במפ
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 יות לדירהערות כללה

לו לכלים א ינימלייםהמ שההגיוחי ות ובמרהנדרשות דומיבפגוע ולה ללעלת החזקה), חר קבאל(ה נע"י הקו טרייםניס כלים החלפת - טרייםיסנכלים       .1

 . 3 חלק 1205ת"י ות למתקני תברואה) ובבהל"ת (הוראכאמור 
ה, ורתא ם,דיעמו ,[חגורות תמול שאלו קייככ ותשבון מיקום מערכ, יש לקחת בחבר תעלות מיזוג האווירך מערצול - ירווזוג אלמי התקנת תעלות .2

  .']וכו )שחדהמצב אמתם לתהות מתזים (לרב
ך בשינוי של צור הל מקרבכ . אשיבוי נחיות כלפי ה ינקלרים), נקבעבוי אש (ספרזי כיתמן/אש וגילוי עש ותם מערכמיקו - תרעההוכיבוי  רכותעמ .3

 קצועי.מ יעוץיש להיעזר במם או בעקבות חסימתם, יקומ
, נה למשמרתקומסרו לאשר י ביים,רזריחים ר, בא)בתכחברה (בה ורש, שלא באיושמלעשות כל שיאין ות חריהאוהבדק  בתקופת - םזרבייאריחים ר .4

 ה.תחזוק ךלצור
רה ת חקיביזי במרפסות, מחיקומבט ג'אבדירה, כגון ת משקל עמסכל תליה והיעתו שדיובא לצהיר שהקונה מה - יםין שונמשקל על חלקי בניהעמסת  .5

 כך.צועי לשם מקעוץ להיעזר בייש ה. ים לביצוע זאימזרים המתביהא בותל זה, לרקאת משקרה לשיצות/תחת/מרוולת הקיאשר ליכב מוקדמת
ם לצורך מעבר רוח בעת בקומהרים כלל הדיי אתש מר ישאשצוני חילוץ יח /דלת, ימוקם חלוןןבבנייל קומה כבדירות חת מהאביתכן ו - חלון חילוץ .6

 ברמעוכי בעת חירום יאפשר את הבפתח זה, וע קב בע סורגיקי אכי למתחייב  ,חילוץה ן/דלתחלום מוקותה רכש מבדירה אאשר  ,נהקוהילוט. ומ

  החילוץ. דירה אל חלון/דלתב
      

 

 תאחרוכלליות  תוהער
 טבעי ופןבאות מושפע ,יטו גרנולו/א ספלטא ,ת בטוןבחשבון כי רצפו חתקיש ל -ו') ם וכים, שביליברמעעות, (מיס מרומרי גח לות עהשפעות ססמי .7

ת זו, בתופעה טבעי ידו תפקוי ו/אתגע בטיחודגש כי אין כל מפיוק ספירים ברצפות אלו. למניעת כנו סדקים זעית ות ולכןמיתר ו/אוססמיות  תזוזותמ

  .ו.רים אלמוחלית האופיינ
 בריצוף זה. תים לגרום לשקיעולול" עבן משתלבתי "אריחוצפים באהמרה נסיע רכיילים, מעברים ואפילו דל שבע  - םיים כבדנסיעה ברכב .8
 .םכבהסר אמוהלגרוע מ ולן הן בנוסף ומבליכ רטמורות בתכניות, וכי הוראות המפערות האמההוסף ומבלי לגרוע ן בנרות הנ"ל ההעה כי בזהר בהמו .9
 

 

__ ________ __________ 
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