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 D מדגם:דירה 
  
  חדרים 4 מס' חדרים:

  
 10 :מס' קומה

  
 46 דירה מס':

  
 10 מס': מגרש
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 וכן ענייניםת
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 נספחים
 

 המשותף.בית עברו לקונה ולנציגות היושים נוספים מסמכ נספח א'
 .הערות כלליות נספח ב'

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

 חדרים 4 ס' חדרים:מ  

 10 :מס' קומה  

 46 דירה מס':  

 39 מחסן מס':  

 42 חניה מס':  

 10 מס': מגרש  
 

 ר"ט מכ"מפר

 1974 – דתשל"כר (דירות), הוק המחלפי 

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

 )ים שוניםים וזיכויבובעניין חי

 ה ולדירה)ת הנכונים למבנהתאמות והבהרו כולל(                           

 
 

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

       מתאריך:   

 

 פרטי זיהוי    א.
 

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

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

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

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

 .חכירה: שהקונה רוכש בדירהות הזכ

 .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר  2.1

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

 
 )"הדירה"(להלן  וקומה: מס' רהיד .3

 

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

 .ר דיור)(יציאה מחד מרפסת שמשת, שירו מרפסת ,)מקלחת( הורים חדר רחצה, )אמבטיה( כללי רחצה חדרפרוזדור,  שינה)כחדר 
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   שטח הדירה .5 

 :ללים אלהכ לפי מחושבהו ____ מ"ר112.87__: שטח הדירה הוא

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

  – זה יןנילע
 ן שטח משותףלבי בינה לבין מרפסת השמש,רה הדין יבלה, לרבות  שמחוצה המ ה לביןבין הדירקיר המפריד  –" ץחו רקי" )1(

 תוכנית אחרת. ואדירה לבין  הינומה או בקב

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

 לסים בדירה.י כל המפסכום שטחשטח הדירה יהיה  ;ס בדירהמפל לכ השטח לגבירט סית יחושב ויפובדירה רב מפל )ב(

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

 גות.רדהמלך שממנו עולה מה  סף למפלח יצורטשה

 1970 –ו ואגרות), התש"ל (בקשה להיתר, תנאיהבניה ו נות התכנוןקתב ואם לנדרשק השטחים שגובהם תבחישוב השטח ייכללו ר )ד(

 להיתר).  התכנון והבניה (בקשהתקנות  –(להלן 

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

 
 ;;:ן בלעדיפובאאת הדירה לדירה או המשמשים חים נוספים המוצמדים ט שטפירו .6

 )לה[קירוי הכוונה למשטח מלא דמוי תקרה (לא פרגו שמש מקורההמתוכה מרפסת  ___ מ"ר12.24___ :)1(מרפסת שמש בשטח 6.1

 ._____ מ"ר12.24_ טח:שבאחת מעל בלבד],  המוקנמצא ה

 ;המוצמדת) החניהניה עם סימון מקום טחי החש כניתרף ת(יש לצ ___מ"ר 13.5___ : ורהקמחניה שטח  6.2

 );צמדהמוסימון מיקום המחסן  נים עםת המחסילצרף תכנ (יש __ מ"ר6.25____  :)2(בשטחדירתי מחסן  6.3

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

 .אין: )4(חדירה בשטמוצמדת ל חצר 6.6

 . שטח)ו(מהות  טםיש לפר ין בלעדפונוספים המוצמדים או משמשים את הדירה בא ם,ריזו/אם/חלקייש שטחים םא 6.7

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

  

 ם:טחיובי השלחיש הערות
המצולע הנוצר על ידי הקווים א בתוך לוהכ הוא שטח הרצפהת פסרמשל חה טרה; שת לדייונמרפסת חיצ – "ששמסת פמר" .1

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

 הגובלים במרפסת.
לק של דירה בינו לבין חד מפרי המחסן קיר כאשר; תטח הקירון בתוספת שת המחסרויקן השטח הכלוא ביוא , המחסן של וחטש .2 

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

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

כאשר קיר  ר;ישל הק למחצית הרוחבהשטח שמתחת  ל רקלייכל דירה אחרת ד בינו לבין חלק שירתף מפהמר קיר רשאכ

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

 .מעשהטח להשן יהמכר לב

 
 סטיות קבילות: .7

 :הז כסטייה ממפרט א יראו אותןלות ולות קביהלן הן סטילהמפורטות טיות סה   

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

 .ילעל 4והערה  6.6מפורט בסעיף כ רתוי    

 ור זה ובתנאי שלא איאי התאמה מת ואייה ו/ייחשבו כסט ות למעשה לאהמיד ןוכניות המכר וביהמצוינות בת במידותסטיות      
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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 עשההאבזרים לממידות מפרט ובם ירזהאבין מידות ב 5%ד ל עטייה בשיעור שס ב)(   

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

 

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

 .קבני בר ,59יון גורבן  :תכתוב 03-7316885 פקס:        03-7316888 :וןטלפ 

 office@milosarc.co.il :דוא"ל 
 

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

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

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

 

 ציודה ואביזריהרה, המבנה, הדיניין, תיאור הב ב.

 ישנו את אבבניין, בתנאי של ם אחריםיקוחל חרותות אנויים בחלוקה פנימית של דירלהכניס שי יהמוכר רשא    * 

 .תףושחים ברכוש המאו שט הבניין חזית   

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

 
 תיאור הבניין .1
 :)11או מגרש  10בכל מגרש (מגרש  11.  

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

 .לחניה ושירות קרקעי  

 
 ;למגורים בלבד הנכוו, ה(*)ירותים;  דרות למגוריד 63: בבניין      1.2                             

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

 צורך אחר. לכלאו 

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

 יןיבנל כב

 תיאור י אווכינ
 קומה

/מעל ת מתחתמוקו
 כניסהקומת ה מפלסל

 (ד) נייןת לבקובעה

ות רימספר ד
 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

ם המתקניפי של הסו קומםימ תכננים והרשויות.מה
ומות השונות יקבע קב תוהמערכו

 לטת המתכננים.חהלפי 
 תףמר תקומ

 --- -1 10במגרש 

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

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

כניות רכות טקנים ומעמת ),לפינוי אשפה
 ות.שוידרישת המתכננים והר יפל
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 תיאור י אווכינ
 קומה

/מעל ת מתחתמוקו
 כניסהקומת ה מפלסל

 (ד) נייןת לבקובעה

ות רימספר ד
 קומהב

 תרוהע סוג השימוש

 תףמר תקומ
 11במגרש 

1- --- 

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

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

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

דרישת  יפלומערכות טכניות  יםקנמת
 ות.שויהמתכננים והר

 ןיינבלה סקומת הכני
 10במגרש 

 --- קרקע

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

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

 ניםמתקשוט), אשפה ( תמצנח לדואר,
ננים שת המתכיריות לפי דכנט רכותומע

 והרשויות.

 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) הפחדר אש

אשפה  תמצנח גנרטור,ר חד אר,דול
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

ים, , פרוזדורתקומתי מגורים, מבואה
צנחת אשפה דרגות, מת, חדרי מוימעל

 מתקניםים, סנמחחדר דוודים, (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 וומערכ (שוט), חדר דוודים, מתקנים
 ת.והרשויו ת המתכנניםשי דרילפת טכניו

--- 

 12,13 ת מגוריםוקומ
4 

 ומה)ל ק(בכ

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

 ויות.ים והרשכננהמת טכניות לפי דרישת

--- 

 ורים עליונהגממת וק
 (פנטהאוז)

14 2 

זדורים, ומתית, פרמבואה קו, מגורים
רגות, מצנחת אשפה רי מדת, חדעליומ

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 וריםגמקומות לל סך הכ

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

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

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

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

  .פלס הגגד למקע עקרה מקומת ורהד מקחדר מדרגות אח  
  לקומת הקרקע; -2מקומת מרתף ה מקורילוט) רגות (מדחדר מ :אור כלליית ),1יש (: םנוספי חדרי מדרגות   

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

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

 .אין מר:שו דתעמ 1.6  
 ו/או  ןדיירי הבניי נציגות יע"ע ן פיקוד שבת, שהפעלתו תקבלת מנגנומעלית בעבהכוונה  ימובהר כ –ת שבת" לי"מע  (*)                      

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

 

 :בכל בניין מרחומרי הבניין ועבודות ג .2
 ,רגילה לובבשישת ו: מתועהבניהשיטת ; דשלה הנדסלפי תכניות מ שלד הבניין:         2.1

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

  .1 חלק 1004לפי תקן ישראלי מס'  טי:קוסד אדויב  .1045 לפי תקן ישראל מס' :ימתרוד ביד                
  .1045מס'  אלין ישרלפי תק :תרמי דדובי; דהשל סדלפי חישובי מהנ י:בעו .: בטון מזויןחומר :יתקומתרצפה ותקרה          2.3

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

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

 : 1045מס'  ליאריש תקןלפי  :בידוד תרמיהמהנדס. תכנון לפי : עובי יאת  
 .ליהישראמכון התקנים  של ירוק"  קןת לי "תויהיו בענים פות צבעי תקרות וקיר                
 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 תוים בתאום עם הרשייפוהצ וחלוקת , גווןות סוגלשני שאל יהיה רהאדריכ: רחאחיפוי  2.6.3

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

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

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

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

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

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

 לדרישותאם בהת ),לבן צמנט(צלן או טראצו ט פורנסורה או גרניבן יו מאיהם ירמדרגות בניין המגו ם:סטידת ופומדרגו      2.8.3 

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

 חלקה. ה

 .1142, בהתאם לת"י ד)ז ימאחלרבות /או משולב (ו נויב אומתכת ו/: ז ידח/ מאהמעק 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 מבטוחות פל: ודסטים)ם (פייניי בחומשט דרגותמ לרבות גמר כללי ;המהנדס ובישילפי ח
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  :יתקומת י)ובל(מבואה  2.9
גרניט פורצלן,  בן נסורה או קרמיקה אואהיו בחיפוי קשיח, דוגמת ות פנים יקירגימור : מרחו: מבואה קומתית םות פניגימור קיר 

 עד לתקרה.  )וק"יר תו תקן ("בעל ריליקאח יבוצע טיח וצבע הקשי חיפויה בה משקופי הדלתות, מעלועד לג
 תקרה זו). על בוצע טיח מנמכת לא יל תקרה מוה שמקר(ב תקן ירוק"תו "בעל  יטטניסיד ס: טיח + חומר: התקרמור יג 

 רניט פורצלן.גאבן נסורה או : ריצוף 

 :תראשי (לובי) כניסהאה מבו 2.10
, מעל החיפוי יסההכנדלת  לגובה משקוף עדת חולפ רצלן),וניט פראו ג לנסורה או קרמיקה (רגי ןאב: רמוח: ימור קירות פניםג

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

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

 ןהעומדים בתקו מ"ר, 0.64-פחת מיח הבודד לא יראח השט ורצלן.רניט פגמסוג  ורה (שיש) או אריחיםנס אבן: רמחו: ריצוף

 . עת החלקהמניאלי לשרהי

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

 מקומית.ה שותהר דרישת ייה לפהפר יסמני ומואר, עיצוב החיצו בניין רהבניין יותקן מספ

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

   נים.קתתקן ירוק" מטעם מכון ה ל "תוין סינטטי, בעלבבמ: בטון צבוע חומר: הרגימור תקהתקנים.  
 .החברהת לטחהמשתלבת, לפי  או באבן לקמוח ןבבטו יעשה ותניהח וא ףהמרת תרצפ ורמגי: הרמקו גימור רצפת חניה 

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

  :חדרים לשימוש משותף 2.12

 . )ו'וכמים  שמל,ח ותארונ (למעט גומחות, ,ילרקרפסוסינטטי דוגמת  צבעע בוצב יחט :גימור קירות חדר לרווחת הדיירים:
 מכון התקנים.מטעם  ן ירוק"תו תק"ל בעם, בעיצה כל סיד.פוליי דוגמת טטינס בצבעצבוע טיח  :רהר תקומיג

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

 :עגלות וכדומה/ופנים), חדר אל שיהיוחדר/ים טכניים (ככ
 בחדר :גימור תקרה. )'וכו, מים ארונות חשמל ,ותחומג (למעט ,ליסידפומת 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 פורצ יטגרנאו ו טראצו ה אקי: אריחי קרמגימור רצפה              

 .כל דין שותבהתאם לדרי ,רצלןט פוניגר ב עשהרות יקיוה העבודות גמר של הרצפ :שפהחדר א 

 
  :הערות

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

   .לקההח תעילמנ 2279תקן הישראלי ה ותתאם לדרישהקה בהחל נגד יהיה )יםהמשותפ (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 הבניהיות והשויהר שותירדלפי  גגאלומיניום מזואו  תכמתת (יכנת עפ"י .: ישיןינוספת לבנ, ציאהידלת כניסה/    

 .יתונצילחצר/חניה ח /כניסההאציבי 
 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 שזיל מחלודלתות אש, כ  :מתיקו ילוב תותלד 2.15

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

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

  .המדרגותחדר אור בת  להדלק                
  האדריכל. ירתבגוון לפי בח  בד)החיצוני בל םחלקציפוי אחר (ב נור אוצבוע בתכופף מח פ מר:חו: םיארונות חשמל, גז ומ 2.17
ל ד לכרפפין התקנת מונה נילוחלאו  ,דפרמשותף נלמונה  יחוברו ניםחסהמל כהזנות החשמל של  :ייםרתדימחסנים בתאורה     2.18

 .רוכמה החלטת עפ"ין המחס ךישומ הדירתי אליוה מונל או מחסן, 
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  פיל /יםנייןבשל ה הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף יש.: תכניות משותפולמערכות אלקטרומואורה תלחיבור חשמל    2.19

 .לתכנון מהנדס החשמ  

 
 רטי זיהוי)פ – ק א'רפב תיאור הדירה (בנוסף לאמור .3
 *:הריבה הדוג 3.1 
 מ'. 2.50-מת וחלא פ :חתית התקרהת עדף צופני הריירה מבה הדוג   

 ';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 בה גמקרכל ב ה.תקרות משנו ותומימק תהנמכו, בליטות ,חת קורות, מערכותת עטמלה: רעה* 

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

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

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

 )4(יחי חיפות אריוידומ
 בס"מ)(

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

 ריצוף
 מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א

 שיםבשקלים חד
 הערות

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

 בטון בלוקי ,ןובט ורדיר חד
 .ערות בהמשךבה וטפר ראה ןיא )3(ראה  )2( הרא )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(ה רא חתוןת ןי מעל משטח ארופוחי שך.מהב ראה פרוט בהערות

 בטוןבלוקי  ן,בטו לאוכ פינת
 .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

 םיחדר שינה הור
 ופינת ארונות

 בלוקי בטון ,וןבט
 .ךמשרות בהעהבראה פרוט  אין )3(ה אר )2( האר )1(או אחר

 צה הוריםרח רדח
 )חת(מקל

 בלוקי בטון בטון,
 )1(ראו אח

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

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

 ןוטבלוקי ב בטון, נהשי רחד
 .פרוט בהערות בהמשך האר אין )3(ראה  )2( הרא )1(חראו א

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

 חדר רחצה כללי
 (אמבטיה)

 וןי בטבלוק ון,טב
 )1(או אחר

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

 קנים.ן התכומ םוק" מטעו תקן ירת"
 --- )4(ה אר מיקהחיפוי קר .שךבהמ  ותערהבראה פרוט  

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

 בלוקי בטון בטון, מרפסת שמש 
 .2.6ף ראה סעי קיר חיצוניפוי ציי/פוחי אין )3(ראה  2.6סעיף ה רא )1(אחר או

 .ךשט בהערות בהמפרו גם האר

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

 דירתי מחסן 
 )שהוצמד(ככל 

י בטון או וקבל בטון,
 )1(אחר

צבע קירות גימור  .טיח
סיד  האקרילי. גימור תקר

 טי. סינט

 )5(גרניט פורצלן
 .ךבהערות בהמש וטפרה רא ןיא

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

: 1045 ית"ת בורבל לוונטיתידה בתקינה הרמלע כפוףב לת גבס, או בלוק תאי. הכה מלוחויתהיה עשו ת הפנים של קירות אלושמעטפ

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

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

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

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

 . הישראליים ן התקנעם מכוקן ירוק" מטת תולי "בע וים יהפני תוקירו ותקרתעי הכל צב

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

 . לןורצגרניט פים מסוג : אריחןהלל ורטלמפם תאובה ,רמוכהבחר שבהם ים ו/או הספקי רוכהמאפשרויות שיציג  מהכ ךומתה הקונ לבחירת

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

 לי;טרנין בהיר פחות אחד מהם בגוולרים, מגו תבשימוש בדירו ושכיחים
  רפסות.דרי רחצה ומדירה למעט חהבכל רים אלו. לחד נדרשהותה מיה פחהת החלקה לאניעת המ דרגת

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

 3 -ווף של ריצ תרודס 4ן ה מביחירבל ס"מ. 33/33ת דופורצלן במיט רניגוג , אריחים מסR-11וברצפת תא מקלחת R-10  להחלקה

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

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

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

 תגרובד ,י ניקוזועם ליצירת שיפם 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 תופח הנשאיה חלקהה

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

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

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

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

  הדירה.במחיר 

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

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

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

התנור וסביבו בקו הסף  ריחיפוי קירות תואם מאחו BIידת חר אינו ביכאשר התנו .)משטח העבודה (מעל ארון תחתוןרך או לכלחות פמ לס"

  .יאקרילח + 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 ןצלורפ יטגרנ וגסמ ):(ככל שנרכש ןחסבמוף ריצ )5( 

 

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

 ים".דע"מעקים ומס 1142ת"י  ותהנחי ולפי

 מים  מעברת יעמנל נטיםוולרהקנים שות התלפי הוראות כל דין ולפי דרים ייאטמו רטובי םבאזורי םיזרות, הרצפות והנקקיה –ם טויא

 .וכיםמחדרים ס / ייןי בנלקלח 

 .ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל רות,ומרפסת ש ד"ממבכניסה לדירה, חדרי רחצה,  – הפרשי מפלסים
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 .כל דיןפי ה לובבג ,/גגמשש ביציאה למרפסות
 רת גלויה צנל יפחת מהנחיות המפרט המחייב. קרה לאובכל מ .שה לגובה המצוין בטבלההקירות יע יפויחגובה  - תרוקיי פוצי /חיפוי 

 .ירותר הקמגל זהה הקימרקידוד אקוסטי וחיפוי לל בת כונייבוצע סגירה מוב 
  החלטת החברה.מ, לפי ס" 60 -מת חופ כםשאורת רוויש פינות קמ אםב ,PVCאו ום יינומלא פרופיליבוצעו פינות מ –יפוי פרופיל פינות בח

  שהאבן, לפיהן היות 2חלק  5566 להוראות הבאות מתוך ת"י ים לביש לש -שותף/פרטי)כל שיותקנו בשטח המאריחי אבן טבעית (כ
 .רקםגידים והבדלי גוון ומ ולים להיות בו נימים,לעי, עבט חומר איה
 ירה.בד צוףהרי ע"ג ,רהקה ע"י החבוש ו/או הברא יבוצע ליטדגש כי ליוק פסיעת למנ - הרקהבוש/טיל

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

רים זווא תמערכול תנומטבח, ארון ארו בגב ,ופיםות מחתיבשולי קירות וחז 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 נים לריצוף וחיפוי, לפי דרישות התק – מרווחים (פוגות)

 אחר מךמסב או כר זהפרט מה, במלטבב כך צוין באםק ר עלוו בפיותקנ לבהערות לעיהתייחסות  שהם יבילג ם(מובהר כי ציוד ומתקני
 ).השכיהרף להסכם ורשצ

 
 ארונות: 3.3

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

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

. עומק  MDFדיקט. שאר חלקי הארון עץ (סנדוויץ') או מעץ  יהיה ןהארו וגב, )'יץווד (סנדובמעיו מעץ יהם פימדרון והגוף הא

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

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

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

 גו ע"יוצשייטרלי) נ ירבהד אחלבן ואחד (מהם  ותחפלנים גוו 5תוך מ. לבחירת הרוכש קהייפורמ: וניפוי חיציצ: מתכת. ידיות

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

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

  ג' ראה נספח :ןחתותהח מטבן הארו די בעולזיכר מחי  

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

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

. בהיקף נה שטוחה של כיורלהתק םתאיו המשטחהיקפם.  בכלת נווראה יתזמ ביחס לחס" 2ל ה שבלטבה םיילועם ש ),ענייןה

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

 . היקף המשטח לף מים בכרש כולל אדנבחזית המשטח ככל ה
 .חתוןחלק ת חבמטה ןוארי פל :תמידו
 3חברה/המוכר תציג בפני הקונה ה. 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 גוונים לפחות

  
 ן.יא ן:וליע בחמט ארון 3.3.2 

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

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

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

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

 .ורילב בכווורץ משקניאו  /ישש /סרי מחטגרלאינ ודהבהעח טמשטה . סומדפים, צירי ניר ות,דלת לפחות. הכולל

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

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

 
              :תהערו

 פעמיים מחושבתנה ככל שקיימת לאורך הקיר (פיאורך. המדידה  מטר 5מטבח ארונות  של כללית אורך מדידת )1( 
 ךבאור לויכל תבתוך הארונו לביםהמשו(למעט מקרר)  וכיו"ב םכיריי תנור, ח,דיהמיועדים למ ). חלליםארוןרך הבאו

  זה. אוריה מתיו כסטישביח לא ח,טבמת הונורא אורך תמידוב 5% -כ דטיות עס. ונותארה
ובקיר שבגב ארונות המטבח ביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן בח והמט י עבור ארונותובמקרה של זיכ )2(

 .הקתחזורך לצו ולפתח/ים אל גישה לאפשרטן/ים משותפים. יש לוישה לקח/י גתפ יםקיימ
 .הקונה תטלהחל הינם תחתון בארון ניםובמ 'וכו ורתנ ,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 ( המובנים לייםמשהכלים הח נתקתהל שיועדו

בע ובמועד שהחברה קזמנים שהחברה ת חועל בחירותו על פי הל וחדולה נקוה תריובאח הכיור. תח תחדילמ
  .תנחה את הרוכש

 
 

 ה:מיתקנים לתליית כביס 3.4
 .התליית הכביסמתקן ה לישיר ה גישההית ונממר פתח בקיר חוץ אש              

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

 .טר סה"כמ 8 -רך של לא פחות מכולל חבלי כביסה באו ס"מ 120מינימלי של ך וראבתקן מתרומם מ וא ,ס"מ 160
 .5100"י שות תריד . הכל לפיו/או משולבאלומיניום סה: יבכ מסתור 

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

 הנחיות משהב"ש). "רמ 1.7ן במפרט המיוחד (חת מהשטח המצויגדולים שלא יפ
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   בס"מ)(מידות   בדירהלתות, חלונות ותריסים ד תמרשי – 3טבלה מס'  3.5
ים רבה, מידות המערקמ בכלה. הפתיח וןיוובכ היחהפת גם, בסוחיפתדות הבמים, תחיהפ קוםבמי םשינויינו : יתכההער 
 יה. ראה גם הערות נוספות בהמשך.הנדרש בתקנות התכנון והבנלא יפחת מ טח החלונותוש תותלדבים החופשי 

 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

  פתחה
 (גובה/ רוחב) 

עץ (חומר 
לומיניום/ א

 ר)אח מתכת/

סוג פתיחה (ציר 
כע"כ)/ 

 )חרא כיס/נגרר/

דת יומ ותכמ
  תחהפ

 )(גובה/ רוחב

עץ ר (חומ
 ם/ונימיאלו

 )רחתכת/ אמ

ה תיחפ גוס
כע"כ/ /יר(צ
 ס/אחר)יכ/נגרר

כמות ומידת 
  הפתח

 ב)רוח בה/(גו

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר)

 חומר שלבים
סוג פתיחה(ציר/ 

 /רכ/נגר.כ.ע
 חר)ס/חשמלי/אכי

 היסנכ
1 

 ציר רגילה פלדה בטחון
--- 

--- --- 
--- 

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

 רוידר דח
1 

 כע.כ. ררנג וגגמז' אלומ
--- 

--- --- 
1 

 גלילה חשמלי מ'ולא 'ומאל
 ידני ייבול גכול

280/220 --- 280/220 

 מטבח
--- 

--- --- 
1 

 כ.ע.כ  ררנג אלומ' מזוגג
--- 

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

שינה ר חד
 1הורים 

1 
 ציר רגילה עץ

1 
 כ.כ.ע רנגר גוג' מזאלומ

1 
 דניי הגליל אלומ' אלומ'

80/210 140/120 140/120 

 ד ממ"
(משמש 
 כחדר 

 )2 השינ

1 
פלדה לפי 

 א הג"
ילה). רג(ציר 

 חוץתיחה פ

1 
 אלומ' מזוגג

 אוילה ציר רג
 ככ.ע.

יות הנחי פל
 אהג"

1 
  .סנגרר לכי מ'אלו אלומ'

80/200 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
 , הדף ורסיסים, הנגררת/יםגזנגד  פלדהים, שתיו א אחתכנף  --- ---

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

 3ה ינשחדר 
1 

 ילהרג ציר עץ
1 

 .ככ.ער נגר וגגמז' אלומ
1 

 ידנילה גלי אלומ' 'מאלו
80/210 120/120 120/120 

 רחצה דרח
 כללי

1 
 +עץ 
 הלציר רגי ר או-צוהר/צו

--- 
 --- מכניר אוורו

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

80/210 --- --- 

 צהרח דרח
 םריהו

1 
 +עץ 

 ציר רגילה ור א-ו/צהרצו
1 

 יוטנ וגג' מזומאל
 (קיפ)

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

70/210 60/80 --- 

פסת רמ
 רותש

1  
  עץ
 

 ציר רגילה
1 

 .ככ.ער נגר וגגמז' אלומ
--- 

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

דירתי  מחסן
 דוצמ

(ככל 
 )שהוצמד

 עץ/פח 1
לטת חה ילפ

 החברה
 ציר רגילה

--- 
--- --- 

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

70/200 --- --- 

 
 :תוחרוא להבטל ערותה
 הרכישה).הסכם ל במסמך אחר שצורף ה אומכר ז במפרט בטבלה, צויןם אב קר להקיים בפוע(

 תיתתחי ברלימפוט יכללו התקנת קנות למים וידעמ דלתות תהיינהציר רגילה. ה תובפתיח 23לתקן ישראלי מס'  םודה בהתאבעץ לת לד= עץ  דלת .א

= סוג הילרג ציר,  ומיניוםהאל ץת יועהנחיו לפי פרופיל:ג וס ,וםי= אלומינ' 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+ (דרייקיפ)סב נטוי  (נטוי), שתפלתה מ= פתיחקיפ פתיחה, 

מי לל אטם גוכווליאוריתן מוקצף ילוי פיום במומינשויים פח אלע יסרת בייהיו של זזההה ואה ילגלה תריסי: יםסירת ,כיתאנ ועה= כנף בתנוטינה ליגי
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 יסררגז תאורכב מ' י 2.5ב מעל תחים ברוחבפו ריצרן. בחדר דיוח והוראות התהפלמידות בהתאם  הבי הפח יהימוגברת. עומה אטיבין השלבים ל
  .ו/או חשמלי רצועה אמצעותה, בלל כלפי מעלנגס יתר = גלילהידני. ה תיחפ וןגנן חשמלי ומננונגם מל עכנ"יס לילה עם שלבי תרג

 ים לסה"כ הדלתות/אתתה רבדי מות הכלליתובלבד שהכ הלבטבחדרים של אחד מ רבתיאויע כולות להופם ידרי, משותפים לשני חלונותת/חותלד .ב

 .האווירג זוימת כרה לתפקוד מעכנכה "מס 3 מעל רצפה עדו בהיוגים פנ תותן ושולי דללה. יתכבטבנות יות המצחלונו
חות משני לו המורכבים, ןקת התדרישולפי  רגיל/בטיחותי )Double Glazing(כפול  זיגוג שקוף םניום עמימאלו ,למעט ממ"ד)(ות ינטריוו /נותחלו .ג

ו יהיו בעלי ת םהיברכיו 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. החגנוני פתית מובנות, מנ, ידיוגלגליםים, ציר ,EPDMאטמי גומי  גלי זיגוג,סרקוריים, ובכללם: זרים מן ואביתק
 ללכ במסילות. 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 ,נותלוהח

רות גם שית סלמרפ םהפוניים בות במטבחיר החוץ, לרוולא לא אוורור ישירובמטבחים ל םם סניטרייבחדרי שירות, בחדרי -ויר החוץלאוור אוור .ד

 .כיסוי ת רפפתלרבועד לקיר החוץ  ינמכ ררמאוומצויד ב רוינצ ע וציבו בחלון, /או ריסבת ורהסג אם איננה
ם בזיגוג קבוע שולביהמם ייתכן פתח ניום.יועץ האלומי ו/או ריכלפ"י תכנון האדון, על, גופרופי וגס .עשויים אלומיניום התריסיםו מסגרות החלונות .ה

 .קירות מסךו/או  ום,מחסה/קש כמעהמשמ
   יחהפת ת, מנגנונים, ידיות מובנולי, צירים, גלגEPDMגומי  , אטמייגוגללם: סרגלי זכבו ים,יררים מקואביזו קןתו ת לייהיו בעיהם יברכת וונוהחל   

  ;היצרן טעםמורשה מ ןקיתמ ידי על יותקנו החלונותלה. ונעי   

  ל.יכהאדר בחירת "יעפחלב") (" ומהשקופה או עמית חותבטיית וככזן תקתו (באם יש חלונות),רחצה  רידבח .ו

 .י אשודרישות כיבו ריכלדאה תכנוןי לפ ות,או רפפות קבוע/ו בכה בדלתס ר מכני ו/אואוורוו/או  ת חלוןמצעו) יעשה באמחסן שכשנר לככ( סןר המחרואוו .ז

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

 מ"מ 1.25ל נת בעובי שולומגומשקוף בניה מפלדה  .דירה פרצור דלת ומסן, מעתחתו ףשת סברמ ,"נעה ו"רוזטות תידי, רדנ, מגן צילייםציר

 ר.כת המורי בחיגמר לגוון לפיעה בתנור. צבו אבחיפוי ויניל  המשקוף יהיווכנף הדלת לפחות. 

  .אשבטחון/קנו דלתות ן ויותקע יתכת קרלדירות בקומ הסינכב ,תרשות 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 מסגמשתי לוחות מודבקה ויתהיה עש דלתהף כנ פנים: מכלולי דלתות .י

 , עםבמיםמידות לעאים המת חיצוני מתועש יופצי ואפורמייקה ו א צבער גמ. משקוף הדלת וגלסאם בהתנו ותקחר. צירים ייים, א, קיקהסטוקא

 בעל 23לי מס' ראיש בהתאם לתקןהיה קוף הדלת ישמ .ם לפחותצדדי 3-מצופה ב נט)(ק נף הדלתף כיקהב .יות מתכת משני הצדדיםדיו מנעול 

י סיבוב נעוליה / מקלחת מטבמארי דחב 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 נים לפחותגוו 3ש מתוך ת הרוכלבחיר ון:וג   ת.מזוגג בכנף הדלאור, -/ צוהר"תפוס פנוי" וצו דמוי

 ידה. /ו עלספק/ים שיבחרה
 בנוסף, .רג קבועבוע סואין לק, ה)הדיירים בקומ ללכאת  שאמור לשמ וםחר(ב תיומק רז כפתח חילוץוכהמ  רהבדיתח בממ"ד ובפ -לוץחי פתח .יא

 תיחה וכיון הפתיחה.פה גתריס, לרבות סוהחלון/סוג  ,הפתחידות נויים במץ יתכנו שיכפתח חילו כותוסמשיוכרז ע"י הרשויות המתח בפ
 2 -כ גבוהיםמ"ד לת וריצוף המדה ףס. תיחיצונ רת,גר/נתחתנפה ה,ת פלדה אטומדלה הינגן מו רחבדלת כניסה למ :ורףהע פיקוד רישותלפי ד .יב

גלים אוורור מעוי תחפ+ זיגוג וכן   ן אלומיניוםולפתיחה. חכנפיים ל 2יס ו/או הנגררות לכם, תייה כנף אחת או ש. חלון פלדרהס"מ מעל מפלס הדי

ח פתיד לוהקיר ע"ג  קוד העורף),יפ תחיונהלפי ( אויר וןסינ תרכמע התקנת רוק.לפם וניתני), נצ'ת פלדה (פלבדיסקאוים חסומ ,שוניםבקוטרים 

הרי סינון, הן קמתע"י החברה ק באם סופגש שדיו ).2010(תקנות הג"א מאי  .ידות היצרןי מלפ מקומית. מידות המערכת רעההפ רוצתיהאוורור 

ע"י  ךכו לכוסמהש ע"י הגורמים תפנוס תימוינות ואטתקקת ידב יבי הרוכש, יחי"ע רוקויפן כל, י פיקוד העורףו ע"שרואוקו דנבתו תקינתו והתקנש

ביצוע בפועל הר ביגביצוע בפועל המכר לבין ה /או במפרטת המכר וין בתוכניוה בין המצותירל סדגש כי בכל מקרה שספק יו עתלמני יקוד העורף.פ

 וד העורף.יקפ לנות שכמעוד התואם הנחיות

אביזרים  בהתקנתך הצורעקב , "נטו" פתחים מידות טאותאינן מבו"מ, סב תערוושמבניה ידות מ ינןה ,3' מס ות בטבלהרטפוהמ דותהמי – מידות .יג

 מסך ותיר/קתטרינוינות/ושל מלבני דלתות/ חלו ,הםנימילים היקפיים פילפרוקופים ומשו/או מסגרות סמויות וכן  מויים לבנים ס: מוןגכמשלימים 

  והבניה.  תכנון ות הקנבתכנדרש חים אלו תפל טח,/שממידות יפחתלא  םילקבמתפתחים הדל הגוה מקר כלב .ין)(לפי הענ
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 רים בדירהלים סניטמתקני תברואה וכ – 4טבלה מס'  3.6 
 ר טבלה זו)הערות לאחגם (ראה   
 

 קןמית
 רחצה הוריםר חד מטבח מיקום

 (מקלחת)
 לליכה רחצר חד

 אחר ותשר מרפסת אמבטיה)(

 כיור מטבח
 (בודדת/כפולה)

 

מידות 
 --- --- --- --- )רה (אראה הע (בס"מ)

 --- --- --- --- א' סוג

  ₪  זיכוי
 --- --- --- --- אין

 כיור רחצה

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

 --- --- 3.3.3 סעיףראה  'א --- סוג

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

 ידיים כיור לנטילת

מידות 
 --- --- --- --- --- מ)"(בס

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- ₪ י זיכו

גז ראו להסא
 (ב')פהשטי

 

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

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין יןא --- ₪ זיכוי 

  /אמבט
 (ב')תלחקמ

 ותמיד
 ל דיןכ ותראוהלפי  --- מ)(בס"

 שךהמראה ב
70/170 

 --- --- אמבטיה)(

 משופע ףצורי --- סוג
 חת)(מקל

אמבטיה א' (
ת או פח אקרילי

 )יילמצופה אמ
--- --- 

 --- --- יןא --- --- ₪ זיכוי 

ים רם קיה למללוס
 ,רויכל מיםח/

 (ד)( ה)מהמשטח

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

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- אה נספח ג'ר 'ספח גראה נ אין ₪ וי זיכ

וללה לאמבטיה ס
 (ו) חמיםם קרים ולמי

 --- --- םדג

  דרך-רב
 פוץרטנאי(
או ) 3 ךדר  

 )(וסוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- --- ₪ זיכוי 

חת למקל סוללה
 (ו) ים וחמיםים קרלמ

 --- דגם

  דרך-רב
 ץטרפו(אינ

 או )3 רךד  
 )(והלולס

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- גסו

 --- --- --- 'ח גראה נספ --- ₪ י כוזי

מכונת כביסה  םיר מבוחי
 --- יש --- --- --- (ט)ולניקוז
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 קןמית
 רחצה הוריםר חד מטבח מיקום

 (מקלחת)
 לליכה רחצר חד

 אחר ותשר מרפסת אמבטיה)(

 לשרוול תן חיצוניבדופ 4פתח "
, כביסה מייבשמ  יטת אדיםלפ

 רהשקולת סגיכולל תריס הגנה ומ
 --- יש --- --- ---

ר לחיבו, זוים וניקלמור בחי ההכנ
 )(טח כליםמדי

ר יוכוז בניקההכנה משולבת (
 )בחמטה

 --- --- --- --- יש

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

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

 
 :ואחרות טבלהל ותערה
 ם הרכישה).ורף להסכר שצחאבמסמך  וזה א ט מכרפרבמ לה,טבב צויןבפועל רק באם ים יקה(
רחצה  ורכיה שטוחה. /נירוסטה, בהתקנ חומר סילי קוורץ קונה,ה ירתלבח: ס"מ) 80/46ס"מ או כפולה  40/60(בודדת במידות  מטבחכיור  )א(

י לפ רתצות ס"מ. 40/50ידות מ חרס: )ליר(באם אינו אינטג רחצה רויכ החברה. ר ע"יבחשייצרן/ספק, י הפל במידות :)ילגרשולחני (אינט

  החברה.בחירת 
 וצרתת .1385י ת"עפ"י  )ליטר 6 שלרוכה אור טיל 3קצרה של דחה לת היבובעל ק( תימודו כ /חרס,מונובלוק רגז שטיפה :אמונחת. : להאס (ב)

 .ירוסטהצירי נל בעכבד  סטילפ (מושב) :כיסוי אסלהטת החברה. חלה לפי

 כה מיי עץ בפינות ומיטת תאסטר. מילויעם ציפוי פוליקפי, שלד עץ הת חיזוק , בעלמ"מ הומוגני 3.5ובי תהיה מחומר אקרילי בע אמבטיה:

 יל.אימפה אצומ מ"מ לפחות 2.5 פח בעובימן יפלולחי. לווןל מגברז ילימפרופ

 לניקוז שיפועים עם 2272 י"ת בדרישות דהעומ בגמר, דין כל אותורבה שדרהנ פי לע תידומהמ יפחת לא המקלחת שטחמ :תמקלח

 ;טחהמש

ת די/קרים בעזרת יםמים לחמי ותסי(ותי רמי דו כמוון קנגנקסר בעל ממיום ניקל, דגם מערבל ו בציפוי כרם יהיים וקרילמים חמוללות סכל ה ג) (

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

 .1385ת הת"י ודת בדרישועומ שישנה,
מ "ס 20 ולעומקפחות ל "מס 25קל, פיה בגובה ינם ורכ ויבציפ ערבל,פרח/מם: : דגבחמטרת . לקע(כולל חסכם) םים קרים/חמיסוללה למ (ד)

 ינה הרלוונטית בארץ.בכל דרישות התק םם העומדיחמי יםלמ תודרס 3וך רת הקונה מתלבחי ת.חופל

מ ס" 15 מקלעוס"מ לפחות ו 15רךבאו היפוי כרום ניקל, בציפערבל /מ: דגם: פרחסכמים)(כולל ח צהרח יור/ילכ, םסוללה למים קרים/חמי (ה)

 .בארץטית נוונה הרלדרישות התקיכל ב םדיהעומ םילמים חמ ותסדר 3ך תולבחירת הקונה מ לפחות,
ן טיה וכבילוי האמלמ תתיתחהכוללת יציאה  ,קירהס מ, מיקיםסוללה למים חמים וקר :הבאמבטי :כולל חסכמים)( יםם קרים/חמסוללה למי )ו( 

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

וטר בק חתאש מקלרס"מ ו 30באורך  ירקהזרוע מ ,חירת הדיירלפי בו ין. לחילופומזלף תוס"מ לפח 60 רךאנכי באו ומוביל יקופסטל החלקה

 "מ. ס 15

 .טית בארץהתקינה הרלוונם חמים העומדים בכל דרישות למי סדרות 3האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוך סוללות 

 .ניל יברזובור לביוב, חי :תוללכ סלהא/י שטיפת גזארוכיורים ת קנהת )ז( 

 .בןל :תועוהקב גוון )ח(

 ) וחיבור לקו דלוחין או שפכים. 2007אוג'  תיקון -(הל"ת ים חמים: מים קרים, מלתולכ הסנת כבית חיבור למכוהכנ )ט(

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

 קצה. שת בלבד ללא אביזרירת, צנרת נחוחמר אנא אם לאב: הכנה לנק' גז )אי(

 ת העירונית.שרהמ קתסופהמ ורהבטמפרטים : ממים קרים )בי(

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

  .R-11 -ולא פחות מ

 . רה או הכיובודשור משטח העל מימוקם עמ= קרי ברז ה פרח קבוע. וך שרוולתלף מהנשברז  ראשנשלף =  )יד(
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  רת ידית אחת. ם, בעזמיחם /לקרימים ר) = ויסות יקסמ( לרבמע

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

 .)'ווכ וזיקנחות/פתחי מקליות (ברזים/נדרטצה הסטקוכננים למערכות המים והניקוז מתהפקת הס מערכתכי יש לקחת בחשבון ) וט(

חת, ין, שטח תא המקלצנרת הדלוחקוטר  אמתתא הת דמוי "גשם", ללש מקלחירה) כגון ראה בדת החזקבלקחר (לא לעיל שינוי מהאמור

הניקוז  בולתים לקימים הנפלטת ממפל המה בין כמות המאי התב אצה עקהרחעלול לגרור הצפה בחדר ומחסום הקפי מפני גלישת המים, 

 פה.ברצ

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

  דבקות המיועדות למניעת החלקה.הדבקת מ

  כיבוי לא לש הרז במקגה תוק זרימתלנילים מנגנון הכוליריים ככלל, יש להשתמש במיכות לחלון ובסים במצאשול נלביככל שמיקום הכיריים  )יז(

 ל.ישוות הב/הבהל שלרצוני 

 
 במסמך אחר או כך בטבלה, במפרט מכר זה צויןם קנו בפועל רק באת לעיל יותבהערו סותחתייקנים לגביהם יש ה(מובהר כי ציוד ומת

 ).כישהרם השצורף להסכ
 
 ין), ברצפה, בניה ים לכללפשותיתכן ומ יוב (בחלקםב ינלקולט תריקופתחי בצנרת ו: צורך אחר רה, לכליאביזרי אינסטלציה נוספים בד  3.6.1 

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

בין  יקודפלי ת גז וכבצנרת להעברו לצמפוו א/ו יני מרכזיזגן מה. ניקוז למינסטלציאלפי החלטת מהנדס ה, מיקוםב מים ימחלקן לארו

 מיקוםו/או במרפסת שרות ו/או במסדרון  מפוצל,ו/או  מיני מרכזימזגן ועד לקום מי. מיאיידמלד עד המיקום המיוע קום המיועד למעבה,המי

יקום מוצנע מו א/ו יסה,ור כבו במסתו/אליון ע בגג עבהלמ מיועד םומיק. .וקצר לכל חלקי הדירה יעיל יזורר פמאפשהתר מוצנע ומוס

 מעבה/המעבים.למיקום הוסתר ומ
 

 :ההער  
 דמוי יצרו בליטות ו התקנת כיסוי מבודד ואסטטיידרשו), יתכן ויחייבו ככל שבוי, (כי ת מים/ביוב/מתזיבמעבר צנרהצורך   
 , כרנית המבתכ ונמיסו בהכרח, שלא צפהות ורריסמוך לקבו ו/ארה קתבסמוך לקירות ו ,או "ספסלים"" תקורו או ודיםמע"  
 .מהתוכנית מיקום שונהבתקנו ילוצי תכנון יוומנו ומאאו שס  
 פתחי  שווידר יתכן ןהבנייברים לגובה עוחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים הקיש ל ,בנוסף  
 ה.תחזוק גישה לצרכי ראפשל שיתם וום אוין לחס, אאלו  תרחי ביקופת ביצוע שריידביקורת, ולכן בדירות בהם   

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

 . ר)(טיימהמים  מוםן לחימזן קוצב התקחמים וה לרבות גיבוי חשמלי לדוד המים 579אלי ישרתקן  רישותרית תהיה בהתאם לדלאהסו 

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

 י ההפעלה. מנבמאפשר לתכנן מראש את ז 

        ם אחרים, ימוח יעבאמצהמים חימום שה יע, תירכת סולאמערמצעות אבכל דין לא ניתן לספק מים חמים  וראותי הם לפהות שללדיר  

 .התקן קוצב זמן לחימום המים (טיימר)ן כויימים בעניינם. בתקנים הקתם עומדים באמצעוהמים המסופקים ובלבד ש 

 גג או וך להבסמת או ורשית רפסבמ ןוש כגבמקום מוסתר אך נגי: ם הדודמיקו ;יםליטר 150: תקיבולב למים חמים) (דודכל אגירה ימ      

 האינסטלציה.מהנדס  נוןכת לפי עליון
 ).2007ן אוג'תיקו-ביסה (הל"תונת כת. מכה, מקלחאמבטי: קערות מטבח ורחצה, חיבור מים חמים לכלים 3.6.3

   .סת שמשמרפב, יש :"דלי"ברז   3.6.4

 .החלטת החברה)מיקום לפי ( ש: ירהלדי יםנה מוכנה למה 3.6.5

 .: פלסטידלוחין לפי תכנון מהנדס האינסטלציה, ,PPR, S.Pקסגול, לוונת, פלדה מגו: פקריםו מים חמים :ינורותמר הצחו 3.6.6

 .: פלסטישפכים 

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

 : יש.דירההכנה למונה גז ל 3.6.8
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 )בלה זוטר ערות לאחה (ראה שמל ותקשורתני חתקמ – 5' מס הבלט  3.7
 

 ונקודות טלפון, ראה נספח ג' ת תקעבי ,ת מאורקודונמחיר זיכוי ל                
 

 מיקום
נקודת 
 מאור

 רהקת /קיר
 קל מפסכול

 תקע בית
 רגיל

 עתק בית
 מים    מוגן

 תקע בית
 עגלבמ חכו

 דנפר

 נק'
 ;יהלוויזט

 ;ק' תקשורתנ
 .פוןלק' טנ

 ותנקוד 3 כ"הס

 אחר/ הערות

 לדירה סהניכ
 - - - 1 1 ואהמב או

 ן+ לחצןפעמו -
 קוםראינט -
ובי רה ללתאו מפסק -

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

  .שקע
 זיהטלפוניה/טלוויארון - 

 דיור דרח
  1 - 3 2 אוכל ופינת

 1 מזגן)ל(

 תוספת -לי שמס חתרי
ת להפעל לחשמ קודתנ

(ראה מרפסת  ס.התרי
 .ש)שמ

 - - - 1 1 פרוזדור

 3באורך מעל בפרוזדור 
ל הכול פרוזדורבאו מ' 
נקודות  2ניית "ר", פ

 מאור לפחות + מחליף.

 1 מטבח

4 
הם מ(אחד 

פול, אחד כ
מהם מוגן 
 מים בדרגת

44IP  ואחד
ן מהם מוג

רגה בד
 רגילה)

 )די( 3 -

 - ),מקרר,מדיחנור(ת

 יים, בתעהשק םומיק
מעל ע יהיה תקה

ככול  משטח העבודה
בהתאם האפשר ו

נון המטבח יותקנו לתכ
דים נפר י כחשקע

 למקררנור, לתיח, למד

שינה  דרח
 הורים

1 
(כולל מפסק 

 ליףמח
  )למנורה

 

4 
(שניים ליד 

 המיטה)
רקום (נק' ינטא - 1 1 -

 בלבד) יבורשמע/ד

 - - - - - 1 רונותפינת א

   צהרח חדר
 םיורה

1 
 1 1 - ם)מוגן מי(

 - ר)לתנוקע בית ת(

ראה חדר  -ים חימום מ
 בטיה.אמ

 והיכן לוןבהעדר ח
 ,ששנדר

רור לאווהכנה לנקודה 
 .מפסקמכני + 

 - 1 1 - 3 1 שינה חדר

 /ד"ממ
 ח. שינה

לפי מנורה 
הנחיות 

 העורף ודפיק
 קודפי תקנותלפי  1 1 - 3

 העורף

 החדר רחצ
 כללי

1 
 1 1 - )םימ (מוגן

 - תנור)לע ת תקיב(

 ע לתנורבית תק
קוצב זמן  + התקןםמויח

מפסק לדוד  הכולל
עפ"י  מש במיקוםהש

 ון. התכנ
והיכן  ןחלו בהעדר

 ,רששנד
ורור קודה לאונה לנהכ

 מכני + מפסק.

 1 מרפסת שרות
 - - )יםמ ןגמו(

2 
 מוגן מים

 ה,ת כביסכונ(מ
 סה)ביכש מייב

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 - מוגן)(

1 
 גן)(מו

IP44 
- - 

+ ל תריס חשמלי כול
 חהפתי סק + מנגנוןמפ

 .ידני
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 מיקום
נקודת 
 מאור

 רהקת /קיר
 קל מפסכול

 תקע בית
 רגיל

 עתק בית
 מים    מוגן

 תקע בית
 עגלבמ חכו

 דנפר

 נק'
 ;יהלוויזט

 ;ק' תקשורתנ
 .פוןלק' טנ

 ותנקוד 3 כ"הס

 אחר/ הערות

 חסןמ
(ככל 

 )שהוצמד
1 - 1 - - 

ל של שמצריכת הח
בר לשעון חון תהמחס

החשמל הדירתי אליו 
יך המחסן. או משו
ין שהזנות ילופלח

ל כ לשל החשמ
ה חסנים יחוברו למונהמ

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

 בחירתו.

 מסתור
 1 - - - סהיבכ

  - זגן)הכנה למפקט (
- 

 
  רותלטבלה ואחהערות 

 הדלקה אחת. דתקונלל כורמטורה), יל/ אאה -ה (ללא נורה וכיסויו תקרעל גבי קיר אבית נורה  = קרהת מאור קיר/ תנקוד )א(

 נפרד).ל שקע בפר כ, נסאחדפנל ב תר(שני שקעים או יו .ילרם חשמל רגהניזון מז לימר מתקן חשד לחיבוקע" בוד"ש = מאור (רגיל)קע תבית  )ב(

 פחות.ממ"ר ל 1.5בכבלים  חיבור יבוצעה
החיבור  ).כל שקע בנפרד ספרניותר בפנל אחד,  אום ישקעי (שנ רגיל חשמל מזרםהניזון  עם כיסוי, בודד שקעוגן מים: מ ר (רגיל)ע מאובית תק  )ג(

 "ר לפחות.ממ 1.5כבלים יבוצע ב
כמות ל ספתושאינם תוא'  נים בסעיףר), המצויבתקרה או קיהמאור ( נקודות של ההדלקן הלאופ דלבתאור ב דלקה כפולה=ה נקודת מאור )ד(

 בסעיף א'.ינות מאור המצוה תנקודו

 ".דה/ות "כוחקוננם בהכרח ושאי ),גל נפרדבמענפרד (כל נק' לי מם על גבי מעגל חש/יצאמהנ ם""שקע/י = נפרד מעגלבית תקע  )ה(

 ה גבוהה.ת הגנבדרגמוגן מים יזר הקצה פרד אך אבמעגל חשמל נבהכרח ב ן שאינומוג תקע ביתחר= א או IP44ם דרגות הגנה ע בית תקע )ו(

שבים, בין מח –קשורת ת תטלפוניה, נקודדת ולחוד וכוללות נק או) טמפלקוות ביחד (נקוד 3= )(מחשב ן חוץ/תקשורתטלפו/טלויזיהקודת נ )ז(

ט. /אינטרנלפוניםה לרשת הטיבור הדירללא חלים.  ידורי כבקליטת שור ללחיבות אפשרו ר,ת שידורי חובה כאמויטחיבור לקל –טלוויזיה ת דנקו

 כיסוי. וללכ 1מודול  55ופסא וק ריבק נהנקודת ההכועד  שורתמריכוז התק ט משיכהר וחות תכלול צינוודת התקשורנק

 .)העניין שומר לפיעמדת ל ה אולמבנסה כני תלדלקצה לתקשורת פנים (י כולל אביזר/ות מלאות דהונקרקום)= ם (אינטפון פניטל נקודת )ח(

  מ. מ" 2.5ים למפסק נפרד עם כבל ללוח מחובר ישירות, מלי נפרדגל חשעל גבי מע כוחבית תקע  = קודת כחנ )ט(

חשמל והתקנים ה לפי תקנות מוגני מים יוהלדירה, י הנספחיםחי חוץ בשטחדר האמבטיה ו, בחותאורה בחדר המטבם קיסמפ ם,שקעי )י(

 .םיליהישרא
ועד נקודת ההכנה  קשורתשב) מריכוז תתקשורת (מחלנק' הכנה  ה בלבד.וחוט משיכ"שרוול") ונה לצנרת (אחרת הכוא צוין אם לב"= כנה"ה )יא(

ניעת ספק למ(ספירלי). תנור להט" " אר חום" ול"מפז ),ת הדיירריויותקן (באחצה הרח מעל דלת חדרמצאת נ וםמחי ורההכנה לתנבאם  קיר.ב

 וגן מים.ללת שקע מחימום כו ההכנה לתנור החברה. קים ע"ימסופלא  מוםי חיעצאמיודגש כי 
ם תה/ם/מכבים את אויקילדוק ביניהם, אך מיחבר איםמצשונים הנ פרדיםים נכיבוי, משני אביזר דלקה/ר הניתנות להודה/ות מאונק =ףחלימ )יב(

 ר.מאו /ותנקודה
 ל.החשמנדס מה ישותרדו בעקבות הנחיות החוק 'ם וסוג הנקויים במיקוינשיתכנו  )יג(

שירות ובר יה תחכנן לכיריים. הנקודהמתו , מתחת למקוםארון המטבחזית בנקודת תלת פא תותקןזי= ור תלת פאהכוללת חיב ת מגוריםבדיר )יד(

 החשמל הדירתי.ח והמפסק בלות בית שקע בורהחיווט ל ל את כלדה תכלונקו. ה2.5/5בכבל וט וי בלוח החשמל ותחאזפ תתל סקלמפ

 

 ך אחרבמסמ ט מכר זה  אוטבלה, במפרכך ב רק באם צויין קנו בפועללעיל יות חסות בהערותיש התיי לגביהם קניםומת יודכי צ רבה(מו
 ישה).הרכ שצורף להסכם 
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  ת.רגועה בחדר מדלילה קבו רתון שבת לתאומנגנו .יש: אורת מול קומה: נקודבכ ות/ מבואה קומתית:רגמד חדר  3.7.1 
  יש. :יתקומת בואהת אור במהדירה להדלק צן מתוךחל יש. :אור לקתי הדלחצנ יש. גופי מאור:  

 .סויכולל כי 1דול מו 55נה בקיר וקופסא הכה תקודנ שורת ועדכוז תקמרי ל צינור וחוט משיכהתכלוקודת התקשורת : נפון חוץטל 3.7.2 

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

 הת"י.לפי דרישות  ,סטנדרט :: סוגעה/שקדלקרי האביז 3.7.4 

 לפי  מיקום:: יש הירהד תוךב ע רגיל),ולל שק(כי דירתולוח תקשורת  )וליםמוד 6-פנוי ל השארת מקוםכולל (דירתי  חשמל לוח 3.7.5  

 אין.: בתששעון יש. : קי פחתמפס מל.החש  תכנון מהנדס  

     צב זמן.ל קוכול  ש.: יילחשמשמש/מים,  מל לדודחש נקודת 3.7.6 

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

 ת בקומתיהכניסה הראש תיחת דלתכולל לחצן לפ, מע דיבורש קום(אינטר .5 בטבלהורט : כמפמיקוםש, : יקוםנטרת איערכמ 3.7.8 

 הורים). בחדר שינה רבודיולשמע מית ופו ,סההכני  
 ן.: אימעגל סגור (נפרדת)פת בנוס הטלוויזי מערכת 3.7.9 

  ת זה).ק שרומספ זיה רב ערוציתוויטל יטתלקל ליםלחיבור לכב ההכנ :ויזיהטלודורי ית שנה לקליטהכ 3.7.10 

 :ם אחריםמיתקני     3.7.11 

 ש"ע. "וונטה" או ירתידרר מאו יתף) ו/או ע"שוצוני (מיחשמלי חפוח בוצע ע"י מי ,ותלפי תקנבאוורור מכני המחויב  ור חללאוור  -          

 .3.5תחים סעיף בלת פטגם תריסים ב ראה יס.התרת הפעלל נקודת חשמל למלי כולתריס חש  -           

 ל שקע.ארון תקשורת כול  -          

 .תקשורת משולב בארון הפוניה/ טלוויזירון טלא -          

ת לסגירה ם משקולס הגנה עכולל תרי 4ר פליטת אדים בקוטר "צינו בורני עוה ומעבר חיציסייבש כבמהכנה ל –ות במרפסת השר  -

   ל.חשמ זנתוה            

 מל הישראלית פאזי ולרשת החשר תלת ו. המערכת תתאים לחיבכת החשמל הדירתיתרה של צריבקול מערכת לניטור -            

 ים.תנשמל המשחעריפי הנת תזהותאפשר              

 ידת תקשורת , יחמליחש רםדד זרכיב המו עלסת שר מתבסדירתית אתכלול יחידת מדידה בלוח החשמל הרכת עהמ             

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

 גיהכת האנרתוני צרינ תא, הצג יציג לפחות רצפהמה מ' 1.5 ובהובג שה במקום נגידלת הכניסמוך להדירה בסבפנים  קןותיהצג  

 כספית. ותם הלואת עקוט"ש) (בת טברהמצו וטפתהש        
 

 ירה:חימום, בד מתקני קירור /  .      4         
 ן. אי מרכזי דירתי מיני זוג אווירמי 4.1

    :לכלות שרא, פאזי תלת יתטסטנדר חתא רכזיתמ נימי למערכת דבבל ההכנ .1

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

 ;הדירה קילח

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

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

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

 .דרוןסהמ קיר לע התרמוסטט וםקלמי עד דהמאיי םמיקומ קיר קודפיל יקר רוולש התקנת 3.

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

 .םיבהמע / המעבה יקוםלמ סתרומו מוצנע וםמיק .5

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

 החשמל.ח ירה מלוה ישנפרדת הזנל מחש תנקוד -

 סה.מכיסגר בקצה הצינור יבדירה. פה פעיל קיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצדה בומנקים, מז צנרת ניקו -

 התכנון. פע" מוצנע ומוסתר במקום ם המעבה יהיהמיקו -

 או שווה ערך.התקן מסוג  "עומר",  העורף יותקןשור פיקוד לחילופין ובאי -

 .האוויר מיזוג סון מהנדלתכננ"ל בהתאם ה תכנוהכל ה -
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 לכל מיזוג מאפשר אינו הדירה תכנון יראווה מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל עיל.) ל6( 4.1מעבר לאמור בסעיף  .ין: אלצפוגן מזמ 4.2

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

 .מים ניקוז וצנרת גז תנרצ, למשצנרת ח לרבות תהנדרשו התשתיות
ות הנמכת וויר לרבא זוגתקין מערכת מירצה להה, והרוכש יבדיר ים)קלרינת (ספרי אש אוטומטית כיבויימת מערכ: ככל שקהערה*

 .כת תקרה זונמה) לםמתז/יקלרים (ראש/י ההתאים את גובה הספרינויב הרוכש למסתור), מחתקרה (
  .איןבניין: ית בזרככת מרערתי הניזון ממיאויר ד מיזוג 4.3

   .אין :פועל בגזהתנור חימום   4.4

 .(בחדרי רחצה) .ןמוג שקע תלכולה חימום לתנור נקודה תבוצע. אין: שמלבח ועלהפחימום תנור   4.5

 .אין: אטוריםרדי  4.6

 : אין.מלייםקונבקטורים חש  4.7

 .: איןרצפתית תום מחי  4.8

 : אין.םיים אחרנמיתק  4.9

 

 אש ובטיחות בדירה, במחסן:בוי יכ דורייס* .5
 .: יש)באם נרכש( חסןבמ .ות הכבאותע"י רשדרש יככל שי: הירבד ם):ריפרינקלאוטומטית (ס בוי אשמערכת כי 5.1  

 .י רשות הכבאותדרש ע"יל שיככ: אי עשןגל 5.2  
 יש. מ"ד):(מ וגןמרחב המערכת סינון במ 5.3 
 

 ,כבאותרשות הע"י  דרשיי, ככל שעליהם רבות חיפוי/ציפויל ,ולא יחותטבכיבוי ו ילוי,ג ידוריסהתקנת  *  
 וניות.עקב דרישות תיכנקום אחר ימו בומנו אך יותקנאו שיס, ו/ית המכרכנבתו גויוצ חא בהכרל    
 
 וח ושונות:עבודות פית .6
 חניה 6.1 
                      ום המגרש;ח: בתלםוכבניה. תר הלפי הי: יהנח מותול מקסך הכ 6.1.1   

  ;ןאיט): (לפר קום אחריות במחנ                                
 המכר.ין בתוכנית כמצו: יקוםמ פי היתר הבניהל: חניות רמספ: יש, משותפת)פרטית/ניה לנכים (ח 6.1.2  

 כה (עם הצגת תג נכה רשמי  רה ניד רוכשל להיתר, תימכר הח החניפוח ובנס/פיתמגרש/סביבההת כניתמן בנייה לנכים כמסוח             

 ייר שאינו נכה.ת וגם לדיבי ה, בין כלל דירנכה ש ובהעדר רוכ ורה),תחבד השרמטעם מ                               

 : יש.הררכת תאומע .ות האדריכלינחי הפל ,ת/ אבנים משתלבוקמוחל בטון :לא מקורה חניה ר רצפתגמ 6.1.3  

 יש. :בישכמהניה חלגישה  6.1.4  

 כר.המ יתן בתכנ: לפי סימווםמיק ת.אחת לפחו :מספר חניות לדירה 6.1.5  

  אין. :לחניהכניסה במחסום  6.1.6  

 גרשפיתוח המ 6.2 

  כניסה ילשב לולתכ החיצונית הרחבה  .יןיבנ כלל יסההכנ מבואתל דע מהרחוב חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש וםבתח    6.2.1                    

 .לפחות ר"מ 20 של טחשב לצידו והומל גינון לבע ומואר, ]לבנין הכניסה תמבוא ברוחב לפחות[  מרוצף   
 יה ף יההריצו .לת האדריכיטבעית/אחר לפי תוכנ ים משתלבות/ אבןוליט/ אספלט/ אבנבטון/ גרנ :חומר גמר :/מדרגותשבילים 6.2.2  

 .ן בעל גוון בהירתיהנ ככל   
 .ית האדריכלתוכנ לפי ,עיתבאבן טשתלבות/ ים מ/ אבנ: אספלטחומר גמר .: יששטחים מרוצפיםמ 6.2.3   

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

  ות.החקלאנחיות משרד הל   

 לא צמחיהוצים (לא עבלבד  רדודים רשיםלת שובע צמחיה תרת שתילתבטון מו מעל תקרת ).כולה( מעל תקרות בטון. חצר, 

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

 גן. ירותאין ד :הגן ותרלדי ודה, צמחצר 6.2.6  
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 אין דירות גן.: ת גןירודצר הצמודה לחב פות,תות משפירוט מערכו 6.2.7  

 .ין דירות גןא :/ות גןמשטח מרוצף בחצר הצמודה לדירה 6.2.8  

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

 .חברהביעת הפי קלו תאושרהמ יתוחכנית הפי תולפובה ממוצע בג   

 אין. :11במגרש יש.  :10מגרש ב :)בחלקה תוחהפה קומ( תפולשקומת עמודים מ 6.2.10  

 
 מערכות משותפות .7

 מערכת גז: 7.1 

 המגרש או הבניין או ניתכר בתוואמתם ה, ובמיקו, בתאום עם חברת הגזגז וברצ אמצעותב סידור מרכזי לאספקת גז:הכנה    7.1.1  

  .הגז ותחזוקתהנרת צ תלהנח הת הנאוזיק נהינתך תורהצ מידתב מית.והמק תושהר תרישועפ"י ד

 בבעלות חברת הגז. והינ ,ז כאמורהג ברצומובהר בזאת כי    
 ;: ישמרכזי לדירה מקורמנרת גז צ 7.1.2  

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

 :שוי אסידורים לכיב 7.2 
 ת יועץ הבטיחות.חיונות הכיבוי והי רשע" ידרשש ככל :דרי מדרגותבח חץת להפעלערכת למ 7.2.1  

 עץ הבטיחות.נחיות יו"י דרישות רשות הכיבוי והע שידרש ככל: יםבמבואות/פרוזדורמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

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

 ות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.ות רש: יש. לפי דרישולתןותכ ארגזי כיבוי רבותל יכיבו תעמדו 7.2.4  

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

 םיפבוי בשטחים משותיכ ותרונ) ואדרנטיםיי (הוביי כז, בראש כיבויו גילוי מערכותבות לר ,כבאותה ריידוכל סרה: הע     
 שות הכבאות.שות ריקום וכמות לפי דרימ ,םפרטיי או             
 חות.ועץ הבטיות רשות הכיבוי והנחיות ילפי דריש: םיוניבחנאוורור מאולץ  7.3 

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

 .ןאי רים:ש הדייולשימ םידר/חיר במערכת מיזוג או 7.5 

            סההכני דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר יבותת מיקום: אר שגוי. לדו 1וועד הבית, ל 1 ה,רל דיכל :תיבות דואר 7.6 

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

  :יםחרם אתקנימי 7.7 

ש ודר/ים לשימח בחלקים משותפים),(ורה ות תאמים, מערכמאגר , בדבל 11במגרש  - יםשנא ח.ת מים, אבומשה וקסני תומערכגנרטור, 

 .םועציתוכנית המתכננים והילפי  ת:כמוויקום מ .וכו' הבניין סמוכים לטובת בבנייניםאו  סמוכים, ניםיבבניין ולטובת בני הדייריםכלל 

 
 יתתשתרכות למע מבנהה רחיבו .8
  ש;י :רחצל פרדנ מונה מים: יש; לבית ראשי ה מיםמונ; תלסינון אבני רכתעמ, כולל : ישמרכזי קו מיםר ליבוח 8.1  
 יש. חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 לא כולל התקנת מונה.. יש ;החשמלת ת חברוראום להבהתא ,ניין לרשת החשמלחיבור הב 8.3  

 .הטלפונים לחב' הדירה חיבורכולל א : ל)(בקשה להיתר והבניהתכנון ת הקנום לתאתבה :ניםהטלפורשת ל יןבניה ורביחהכנה ל 8.4  

  ).3.7.10 סעיף בלבד (ראה גםנה הכ .אין ):אינטרנט/ה(טלוויזית שורת תקיין לרשחיבור הבנ 8.5  

 בפועל יצועם שב דותעבו .הרכישר הבמחי וליםכל, ישהג כירד , ניקוז,ומכיםכביש, מדרכה, קירות ת :רשגבל במגוללי הוח כפית 8.6  

 החברה.ריות נם באחת המקומית אירשוהיעשה ע"י   
  ).ניידיםיש (מכלים  :ע)הקרק(בקומת  זמני חדר אשפה 8.7 

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

 ש.(שוט): י ה קומתיחדר אשפ  

 .הרשות המקומית ע"י: פהאש נוייפ  
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 )ןבנייבכל ( רכוש משותף .9
 :ותףתיאור הרכוש המש 9.1 

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

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

 חברה.הלפי החלטת : ותים לדירדצמוינם אשמחסנים  9.1.3   

   .רמ" 20 -ת מופחלא  בשטח: .: ישקומת כניסה(לובי) ב ואהמב 9.1.4   

 יש. : מבואה (לובי) קומתית 9.1.5   

 .2): רמספ( גותמדר חדרי 9.1.6   

 .3: ספר מעליותמ; ש: יעליותמש; : יליתפיר מע 9.1.7   

 יש.על הגג:  מיתקנים ידיעל  סוהחלק התפ פחות: לשותףג מג 9.1.8   

 .יםממ"ד -חבים מוגנים דירתייםיש מר ין.א :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

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

 תדרוש רשות מוסמכת ר שאח וכל מיתקן, ות סולאריותערכמ :) כגוןתתפושומ אוו/יות יות (פרטטכנ כותרמע : ישגל הגתקנים עימ 9.1.11  

 דין.  לי כעל פ   
 .; ישח ללא גינוןשט : יש.שמגרושטח פתוח בתחומי ה חצר 9.1.12   

 אשפה  מחזור יים, מרכזטכנים רוחד שורתת תקות לרבוכערמ ריחד: תףוספים של הבית שהינם רכוש משונ יםקים וחליתקנמ 9.1.13   

  .המכר ותיוכנף בתתומסומנים כרכוש משהה, ט זמפרכמפורט בפרקים אחרים בופה שומתקני א   
 

 רכוש המשותף:הוציאם מהן לשאי )מיםיבאם קי( חלק/ים 9.2 

 .)וטל, (מיתדרגומי /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  
 גג.ה על המשותפים)( השוניםים תקנישה מחדר מדרגות אל המיג 9.2.6  
 ה מחדר מדרגות אל חדר מכונות.גיש 9.2.7  
 .שותפים)מ( םיטכני/ ר/יםדלחמתי דר מדרגות או מלובי קוגישה מח 9.2.8  
 .גגל הע פיםמשות יתקניםי מידל ס עתפוה –חלק הגג  9.2.9  
 .יותמעל 9.2.10  
 .ות)דיריש מרחבים מוגנים ב -ין(א .מ"ק /מקלטמ 9.2.11  

 תף.ו ע"י החברה כרכוש משוכל שיוגדרכם חניות פרטיות, חדרים טכניים וחלקין למעט וחנימות וק: חלק אחר 9.2.12  

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

 י קנון המצוהת של יל על הבית מבטל או משנה הוראהעתו להחדשב ת אויבותף והתקנון שחל על המש ביתהמיועד להירשם כ    

 :העניינים אלה; וןנייעותו א עלפרטים  מכרה זהלחורף להלן, חייב לכלול במפרט או לצ םייוים המנניינעה ן מןהמתייחסת לעניי    

 משותף;ש הוחלק מהרכ תצאהו )1(    

 ירה;דלברכוש המשותף הצמוד  חלקל השיעורו ש )2(   

 חויבים בקשר אליו;ירותים המובשור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף שיע )3(   

 דבר ניהול הבית המשותף;ב ותטלת החלי קברסד )4(   

 כר דירות;מה ) לחוק(א3יף האמור בסערך בד ובצ ןשיכושר הר שקבע אח יןניל עכ )5(   

 שהתחייב מי ראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כן (א) יטק  סעיףב ין מהעניינים המנוייםעניעל מוכר שלא מסר פרטים  ב)(  

 ולו על הבית  המשותף. חין יתו עניי אובלגצוי שהוראות התקנון המ    
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 רה:לדי מודצתף ההמשוברכוש  חלקה שלרו יעוש 9.4
יחידות של כל ח ) לשט5 יף' סעאק פורט במפרט מכר זה פרה כמובירה (כהגדרתה ואופן חישהד חחס שבין שטילהאפשר ב ככל יהיה קרו

ו/או כר מוה עתדול כפי שיידרש לפי שיק ת המשותף,יהב םובריש שורהקט אחר ל פרל תיקון ביחס זה או בכף לכזאת בכפו, הדיור בבניין

קחו לייבית ברכוש המשותף לא דירה בכל וב חלקה של שבחיכי  ון,נבתק אי לקבועוכר רשהמכת. כל רשות מוסמידי על ש ידרשי יכפ

 ).6ק א' סעיף פרבמפרט זה  הצמודים לדירה (כהגדרתםון השטחים בשבח

 
 ית:בל הוניהבר בד ותבלת החלטרי קסד 9.5

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

 
 :בקשר אליו יביםמחוהף ובשירותים שותהמ ת הביתאותתפות בהוצההש עורשי 9.6

ר ו/או בהתאם לדרישות מכהאות הסכם בהתאם להורו/או  ף הצמוד לכל דירהתומשוש הכברהיחסי יעורו של החלק פי של ה עיהי

 .תףון שירשם, עם רישום הבית המשונלתק תאםובהות מכת המוסיוהרשו

ן אחזקת ות בגיבועק היחסי מההוצאות הקבחל , תישא החברהרוכשיהמסרה לנמכרה ו/או נטרם ה וברהח עלותירה שבבל דבי כלג

 .ל מהוצאות עבור צריכה בפועלידהבאת לז, הרכוש המשותף

 
 :)ותףהמשוש רכיוחזרו לאו ש/אים מהרכוש המשותף (ווצהחלקים המ 9.7

 ניות המצ"ב ם בתוכמסומני ם הבאים אשרשטחיף הותהמשכוש מהר צאווי ,סכםבהה ז מבלי לגרוע מהאמור בעניין      

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

 ה.של החבר יעתהות בבית המשותף לפי קבירויוצמדו לדתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף בשה החני ותמקומ .א

ם השטחי כן כלוה של החברה. ביעתי קלפף תהמשושבבית  תרולדי צמדויוהמרתף יוצאו מהרכוש המשותף ו תקומבים חסנהמ .ב

 רישום הבית המשותף. ד מועדו עהמשותף ואשר לא נמכרוש כשהוצאו מהר

 לעיל). 9.2.10ת (למעט החלק כאמור בסעיף וגוגסות פמר .ג

 . ףותרכוש המשא מהמוצקיים) ככל ש(שנאים ה חדר .ד

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

 . בעתיד שרוועיר שיא ןיית בנוניות שייווצרו על פי תכעתידי ניה, וכן זכויות ביןרקעקמה

 

 ____________   ____________   __________________ 
 ברההח/רת המוכמחתי     תאריך          הנות הקחתימ         
 

 יםחספנ
 

 תף.וגות הבית המשולנצי לקונה ים שיועברום נוספמכיסמ א'ספח נ

 .ותהערות כללי נספח ב'

 טבלאות זיכויים.   ספח ג'נ
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 ותהדיר ות בעלינציגו לקונה וליועברספים שמסמכים נו – 'אספח נ 
 
 :טפרהמשל רד פלתי נב לקאלו יצורפו כחתוכניות  10.1  

 דירה.ה(חיצוניות) של ליות ידות של כל חדר ומידות כלמהכוללת  1:50 -קטן מ לא דהרה בקנה מיינית הדתכ 10.1.1   

 ומה.שותף בקהמש סימון הרכווללת הכ 1:100 -ן מלא קט המיד הקנומה בה נמצאת הדירה בהק יתנתכ 10.1.2   

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

 מון הרכוש המשותף סי לתלהכו 1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן ממות מכניסה/ קומות מפולשות; קותכניות קומת  10.1.4   

 .1:200 ה מידהלקנ מוקטןבצילום  צרףאלו ניתן לניות ים; תכירתיים מוצמדד טחיםשו   

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

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250נה מידה בלת היתר בניה בקקומית לקש כפי שהוגשה לרשות הממגרה תכנית 10.1.6   

 צמודות. נותגיו
 

 חוק יל פערבות ל יןבהתאם לכל דר שיש למסו גימור,רי הולחומת ורכמעכל הל ושימוש התחזוקוראות ירה יינתנו הדהירת סמ בעת 10.2  

 ניין:כר דירות בעמה

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

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

 אלה.בכיוצא ות ונית אלקטרומכערכומ   

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

 ת קשר.ירספק ומספר טלפון ליצרה, לרבות שמות יצרן/תקנים בדיומערכות המו י ותעודות אחריות של ציודטכנרט מפ (ד)   
 

 ל גימור שההמערכות וחומרי של זוקה חראות תוהו יתתכנ )1( יןבבניה ה הראשונהדיר נמסרת רה אשר לודיש וכרל המוכר ימסור 10.3  

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

 טפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם.פעולות שו (א)   

 ת מיזוג ת, מערכוו, מעלייחותבטמערכות ות לרב נות בבנייןהמותקשירות המערכות  שלת נעומ תחזוקה כוללת ותחזוקה (ב)   

 אלה.בוצא ות וכייכנקטרו מאל ותר, מערכיאוו   

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

 רת קשר.ליצי טלפון ספק ומספר/ רןיצ ותקנים במבנה, לרבות שמת המותכומפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומער )(ד  

 ה.מילייפקספר סומ טלפוןר פמסלרבות  חהמערכות והפיתו הבניין, לננים שהמתכת רשימת צוו (ה)   

 חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות סניטרית, ות בלבד של אינסטלציה ) למערכות המשותפAS MADE(ות עד תכניות (ו)   

 ה האמור רכש הדיל רוע בכתב ולפיהחיה האמורים הנמכים רף למסהמוכר יצ ח.תופיבו ת אלקטרומכניות במבנהומערכו   

 ) מיד עם מינויה.ונהשתמאשונה (הר הדירותעה של בעלי וקבת או הנימהזנציגות ללמסור אותם    
 

 

  החברה עיל, יראול 10.3 יףרי הגימור כמפורט בסעת וחומכול לידיו התוכניות והוראות תחזוקה של המערלקב הראשון סרב הרוכש )1(  
 . ה לעשות כןחובתב כעמדה      
 בבניין). עלול (באם תפניהב' ו חבית ו/אות נציגות הבלררים ם אחיש/כומן לרלמוסרם בכל ז איתשרה תהא החבר      
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 ות ואזהרותהערות כללי –ספח ב' נ

 הערות כלליות למבנה ולדירה

  .ניהבההיתר  בלתקתקפים למועד ה י,בניה והתקן הישראלן והוהתכנ ותתקנ תשוהמלאכות יהיו לפי דרירים והמוצל כ .1

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

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

 ).א"אק( אינדיווידואלית ליטהלק

 כלבש חטיהמב רחא הסדר יםקי אם החובה ריוידש טתיקלל לאנטנות תקןמי תנהתק חברה מחובתת הלפטור א המקומית רשאית דהועהו .3

 .תשלום אבל הבוח ישידור וטלקל ןנית יהיה רהדי

או /ף, ורתם המויטשמירה על אל חייבתהמת ו/אוהנדרשת  להעונקוט בכל פ, ולעד הביתעות וולפעול בעצמו ו/או באמצ יבחימת נההקו .4

 ה בעלת שורשים חודרנייםימחשתילת צ יק, אלא רכפי שפורט לעיל, לרבות אך  מרתף,יטום הן לאיכוסכדי  נע מכל פעולה שיש בהלהימ

 .ס תקופתיוסוביצוע רי

 . הינתקב שרות מהדפחו אך לא וברותהן ע בהן חללבה הו גואת צורת ו/א ישנוקלה ו/או סגירה אחרת וכוסו בתקרה כאמור י מערכות .5

לים (ברזל) התחמצנות מינרוכן  ,ם"ייינ"ע ים,דיג , גוון,י מרקםבדלעות טבעיות כגון: הפתוו יתכנ ,ובכפוף לתקניםי ויצוף וחיפבר עית,בבאבן ט .6

 .קינה ולכללי המקצועהכול בכפוף לדרישות הת המוי חלודת בכתמים דוהמתבטא

יטום פינות ק יבוצע לים לאי קירות ו/או שיפובחיפו. לייםבתקנים הישראדרש הנות מחפ ת) במידות לאים (פוגומרווחף יעשו בחיפוי ובריצו .7

 .(גרונגים)

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

ת ובזכו שה, כןלצורך גי ןי הבנייש במתקנשימולרבות  ופשיתשה חגיפשר אל הקונה מתחייבסמוכים, חרים יינים אהמשמשות הבניין ו/או בנ

 .ים אלון שטחבגיית מיסי ועד בים אלו פטורים מתשלום פגוו ין יהכעבר כבלים. כמו מלע ות הקרקעובות רצלרהשימוש והטיפול בשטח/ים 

 ת.גורופתוחות או ס יזותארם, ביילחריפים או רעם ריחות פולטיומרים הלאחסן במחסנים דירתיים ח חמור ורחל איס .9

תים כלל הבניין. הזנת אוורור, המשרת וומעברי צנר תרוקו ,ותכנמת מוותקר כול שיהיוי רכשו ע"י הדייריםשי ,)םל שקיימיככ( במחסנים  .10

 .ודתפקימוש וביפגע בששלא ובאופן  בלבדנים ונפרד למחס כוש המשותףעשה  מהרמחסנים תחשמל לה

ן מת ופחלא  אך עהצור הפרים לי, מקטינים החלל ועלולנו באזור תליית כביסהיותק ר באםח' מיזוג האוויוימים חה יםדוד המ לש מםמיקו .11

 וע במפרט.בהק

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

י לרג תחתידות בולמי רע, וכן תבו היחידה ממוקמ םבמקוחם  אויר טתוח פלימפ' ממ 1.5, במרחק של A (dB55( עלתעלה  לאאשר  ומפגעים

 /ים.ןתקמה

 מנתת על הדירה לרשות הקונה וזא שנים הראשונות מעת העמדתוש הוף לפחות בשלן תכהמוגן, באופ רר המרחבכי יש לאוו חשוב להדגיש  .13

 .וגןמחב הון שמהם עשוי המרטהבבקירות  מצאטן האדמה והנבק מרגטים (חצץ), המופאגב אצמהילעלול ראדון אשר ז ג ישרידלסלק 

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

 הפרויקט. י עציווי מתכננ עפ"י החלטתו בעקמן יומיקו פרןת, מסומרפסות פרטיו

שייכים לכלל כד') וכן פתחי ביקורת, הז ו, ניקוב(מים, ביוצנרות  ותרבעותכן ומחסן או החניה, יהו אדירה, ה תת ובסמוך לתקרוקיר ברצפה, .15

 ם. ותפיוים חלקים משומהוהבניין, 

הכול  ף זהוריצם לגרום לשקיעות בלילוע "בתן משתלבאריחי "אבם פיצהמרונסיעה כי לו דרעל שבילים, מעברים ואפיברכבים כבדים נסיעה  .16

 .ועקינה ולכללי המקצתה תף לדרישובכפו

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

 ייםעקרחניה תת קלמרתפי  ,מ)פ"(ג פחמימניבגז  המונעים ורה הכניסה לרכביםאס .18

 תף/ים.במרתפים ומש יים אוטפר םיחשטב מ),(גפ"י מימנבגז פחופעל מה כל מתקן התקין ו/או לאחסןחמור ל וסף חל איסורבנ .19

תגברנה הוראות  ]08.12.2016– 10 ורהט מחייב מחיר למשתכן מהד[מפר 1וראות נספח ג'ן הוראות המפרט להבמקרה של סתירה בי .20

-יללע מפרטה ביןלוראות") "הה (להלן: המכרז/או ו הדין ותהורא/או ו החוזה הוראות בין תירהס של הרמקבכמו כן,  .ף לכל דיןבכפו הנספח,

.ההוראות תגברנה



 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 27 'מע 04.03.2021/ תאריך: Dחדרים/ דגם  4/ 10 רשון/ מפרט מכר למשתכן/ מגמסד לאיכות הבניה/ זוהר וצפריר שרבט בע"מ/ נרקיסים, ראשון לצי
 

  םזיכויי טבלאות –' גספח נ
 

 יםיבלאות זיכוטוז ריכ
 

 דותרות מיוחהע

 .08.12.2016  - 10 רהמהדו כןמחיר למשתוהשיכון,  יהבינוד רל משט המחייב שבמפר אלו הינם אך ורק הנדרשים ריכוז זיכויים .1

 מע"מ.  יםללכו להלן יםהנקוב המחירים .2

 

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

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

 אחד בודד. פריט  -יטפר
 
 

 וי בלבדכיר בגין זימח - רחצהנושא: ארונות מטבח, 
 

יף סע
פרט במ

 המכר
 מר/וח יאורת

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

3.3.1 
עליון, ן/תחתו וןאר כולל( טבחמות הל ארונלכלי זיכו
), מטבח יפורז מטבח, חי, במטבח עבודה, כיורח טמש

 ט המכר.לפי התיאור שבמפר
 4,881 --- --- --- ומפלטק

לפי  אינטגרלי),כיור ל . כולכללי ה(בחדר רחצ חצהר ארון 3.3.3
  --- 600 --- לטקומפ המכר.ט במפרש ריאותה
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 לבדן זיכוי במחיר בגי -ברבות ואביזריםרש ושא: קבועותנ
 

 
 
 

 כוייםן זיגייר בחמ -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/תקשורתאולטבלות הער
 כר.המט ), במפר5(טבלה  3.7יף סעחר לא ליותכלות רעה .ראה1
 ביצוע. לפני יםויכיחסים לזימתי תקשורחשמל/ת ןירומחיר המח. 2
 

ף סעי
במפרט 

 המכר
 מר/חו תיאור

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

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

 )מטבחה
  

   96 פריט קומפלט כר.רט המהתיאור במפ ירחצה, לפ ורכיל זברלת סול 3.6

בטיה, לפי לאמ ,ללהו) או ס3 ץ דרךינטרפודרך (א-בר 3.6
   102 פריט קומפלט כר.מרט ההתיאור במפ

לחת, לפי קלמ, ללה) או סו3 רךדפוץ (אינטרדרך -רב 3.6
   102 פריט טמפלקו ר.המכ ר במפרטוהתיא
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 יות לדירהערות כללה

לו א יםלכל ינימלייםהמ הגישהחי ווהנדרשות ובמרמידות בפגוע ולה ללעלת החזקה), חר קבאל(ה נע"י הקו טרייםניס כלים החלפת - טרייםיסנכלים       .1

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

  .']) וכומצב החדשאמתם לתהות מתזים (לרב
בשינוי  של צורךה ל מקרבכ . אשיבוי נחיות כפי הל ינקלרים), נקבעבוי אש (ספרזי כיתמן/אש וי עשלוגי תורכם מעמיקו - תרעההכיבוי ו רכותעמ .3

 קצועי.מ יעוץיש להיעזר במם או בעקבות חסימתם, יקומ
, שמרתלמנה וקל מסרואשר י ביים,ריחים רזר, בא)בכת, שלא באישור החברה (בושמלעשות כל שיאין ות חריהאוהבדק  בתקופת - םזרבייאריחים ר .4

 ה.תחזוק ךלצור
רה ת חקיביזי במרפסות, מחיקומבט ג'אבדירה, כגון ת משקל עמסל תליה והיעתו שכידובא לצהיר שהקונה מה - יםשונ יןמשקל על חלקי בניהעמסת  .5

 כך.לשם י צועקמץ עולהיעזר בייש יצוע זה. ים לבאימבות האביזרים המתל זה, לרקאת משקרה לשיצות/תחת/מרוולת הקיבאשר ליכ מוקדמת
ם לצורך מעבר רוח בעת בקומהרים כלל הדיי אתש מר ישאשוני חיצחילוץ  /דלת, ימוקם חלוןןבבנייקומה ל כבדירות חת מהאביתכן ו - חלון חילוץ .6

 ברמעאת ה שרח זה, וכי בעת חירום יאפבפתוע קב כי לא ייקבע סורגמתחייב  ,חילוץה ן/דלתחלום מוקותה רכש מבדירה אאשר  ,נהקוהילוט. ומ

  החילוץ. דירה אל חלון/דלתב
      

 

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

ת זו, תופעה טבעיב ידו תפקוי ו/אתגע בטיחודגש כי אין כל מפיוק ספיעת נלמקים זעירים ברצפות אלו. כנו סדית ו/או תרמיות ולכןססמיות  תזוזותמ

  ..ומרים אלוחלית האופיינ
 בריצוף זה. תים לגרום לשקיעולול" עבן משתלבתי "אוצפים באריחהמרה נסיע רכיילים, מעברים ואפילו דל שבע  - םיים כבדנסיעה ברכב .8
 כם.בהסר אמוהלגרוע מ בנוסף ומבליולן הן כ רטמורות בתכניות, וכי הוראות המפת הארועמהה ועוסף ומבלי לגרהנ"ל הן בנרות העכי ה בזהמובהר  .9
 

 

___ _______ __________ 
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