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 ה בהיתר בניהנתמו
נויים קבלת היתר לפני רךנע מפרט  ןשויות התכנוע"י ררק  וכפוף לשי

 נרקיסים ראשון לציון שם האתר:
  

 A מדגם:דירה 
  
 חדרים 5 מס' חדרים:

  
 3 :מס' קומה

  
 9 מס': דירה

  
 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 ( ותזכוהקע קרבעל ה  :2סעיף               
 .היחנמיקום הדירה בבניין, מחסן ו : 3סעיף               
 ירה.ר הדואית  :4סעיף               
 חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף               

 ).6.1-6.7ואופן חישובם ( ,דילעופן בבאהדירה   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 ( הבניין, הקומות ויעודה ראוית  :1 סעיף               
 .)2.1-2.19ין והגמר (ינבה חומרי  :2סעיף                

 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :3סעיף                
 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 .להם ודימצה ) רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2(טבלה   :3.2סעיף 
 ).3.3.1-3.3.3ורחצה ( חארונות מטב  :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 

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

 .משותפות כותרעמ  :7ף סעי
 ).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   
 אר.דו תיבות  :7.6סעיף   
 פות.משותפות נוס תמתקנים ומערכו  :7.7יף עס  

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

 ).9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף (ית  :9.1 יףסע  
 )9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף (  :9.2סעיף   
 .רטים)ופבית משותף (רישום   :9.3סעיף   
 המשותף הצמוד לדירה. לק ברכושחהשיעורו של   :9.4סעיף   
 הבית.  לטות בדבר ניהולחהת סדרי קבל : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.  :9.6 ףיסע  
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   
 

 נספחים
 

 המשותף. תעברו לקונה ולנציגות הבייופים שוסמסמכים נ נספח א'
 .הערות כלליות נספח ב'

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

 חדרים 5 ס' חדרים:מ  

 3 :מס' קומה  

 9 דירה מס':  

 34 מחסן מס':  

 64 חניה מס':  

 10 מס': מגרש  
 

 ר""מפרט מכ

 1974 – דתשל"כר (דירות), הוק המלפי ח

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

 )ים שוניםים וזיכויבובעניין חי

 ה ולדירה)ת הנכונים למבנהתאמות והבהרו כולל(                           

 
 

 )"הרחב"האו  /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.ומית במקיקבע ע"י הרשות ה: 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: כירהפת החקותחילת ת .שנים 98 תקופת החכירה:  2.2

 
 )"הדירה"(להלן  וקומה: ס'מ רהיד .3

 

המשמש גם  ממ"ד,  –מוגן דירתי (להלן  בחרמ ,ינהחדרי ש 2 ,ופינת ארונות הורים ינהחדר ש ,פינת אוכל, מטבח דיור, רדח: כניסה, בדירה .4

(יציאה  ששמת מרפסמרפסת שירות,  ,רותי אורחיםיש ,)מקלחת( הורים חדר רחצה, )אמבטיה( כללי רחצה חדר, יםפרוזדור שינה)כחדר 

 .מחדר דיור)
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   שטח הדירה .5 

 :ללים אלהכ לפי מחושבהו ____ מ"ר127.71__: 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 הדירה לבין מרפסת השמש,בין לרבות  ה,ל צהשמחו המה לבין בין הדירפריד המקיר  –" ץחו קיר" )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 החיפהקיר יכי פנן י אבופיבקיר עם חימור; בלא ג רפני הקי –" ץים של קיר חווניציחהו ינפ" )2(

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

 ם; ייקופעים והאופהמשטחים המש כל לשי פקאוהל חת בלבד לפי ההיטחושב פעם אך מדרגות בדירה ישטחו של כל מהל )ג(

 גות.דרהמלך ה מהעול שממנו  ח יצורף למפלסטשה

 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 

  .הדירהטח שבול לכ אינוש, ובחלק ב' 9.4 יף: ראה סעדירהשותף הצמוד להמ ושרכב לקחה שיעורו של )ה(

 
 :ן בלעדיפובאאת הדירה לדירה או המשמשים פירוט שטחים נוספים המוצמדים  .6

 )לה[קירוי הכוונה למשטח מלא דמוי תקרה (לא פרגו שמש מקורההמתוכה מרפסת  ____ מ"ר15.03__ :)1(מרפסת שמש בשטח 6.1

 .רמ"___ 15.03___ טח:שבאחת מעל בלבד],  המוקנמצא ה

 ;המוצמדת) החניהניה עם סימון מקום טחי החש כנית(יש לצרף ת ____13.5__ : במ"ר רהמקוחניה שטח  6.2

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

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

 .אין: )4(דירה בשטחלת מדוצמ חצר 6.6

 . שטח)ו(מהות  טםיש לפר ין בלעדפונוספים המוצמדים או משמשים את הדירה בא ם,/אזורים/חלקישטחים ישאם  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 הכלוא בתוך  שטח הרצפהא הופסת רמשל שטחה  ת לדירה;יונצחית פסמר – "ששמסת מרפ" .1

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

 הגובלים במרפסת.
בינו לבין חלק של דירה  ידפרהמחסן משר קיר אכ; תטח הקירוש פתוסן בתת המחסרוקין 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  בית החוץ בעורולקית מתחשטח תיאורטי  ספתתוף במרתה לץ ש, הוא השטח הכלוא בין קירות החול מרתףו ששטח .3

כאשר קיר  ר;ישל הק למחצית הרוחבהשטח שמתחת  ל רקלייכנו לבין חלק של דירה אחרת יב רידקיר המרתף מפ רשאכ

 מלואו.ח הקיר בל שטכליירתף גובל בשטח משותף מה
 רטמפהמופיע ב חצרטח הש בין 5%עד  עור שלבשייה יטס תרות, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; כולל רצחל ה ששטח .4

 למעשה. חטהשן יהמכר לב
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 קבילות: תויסט .7

 :הז כסטייה ממפרט א יראו אותןלות ולות קביהלן הן סטילהמפורטות הסטיות    

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

 .לילע 4והערה  6.6יף מפורט בסעכ תרוי    

 ור זה ובתנאי שלא איאי התאמה מת ואייה ו/ייחשבו כסט ות למעשה לאהמיד ןוינות בתוכניות המכר וביות המצדיסטיות במ     

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

  ן ת ולא יראו אותוהן סטיות קביל ההאבזרים למעשדות מפרט ומיבם ירזבהא ין מידותב 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    

 .ברק י, בנ59בן גוריון  :כתובת 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 ואביזריה דירה,ן, המבנה, התיאור הבניי ב.

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

 .תףושחים ברכוש המאו שט הבניין חזית   

 .הבניה יתרמועד קבלת הל םיתקפנות, הוהתק ימשהר התקן הישראלי ותו לפי דרישיהימלאכות וצרים וההמ כל * 

 

 ר הבנייןואית .1
 :)11או מגרש  10בכל מגרש (מגרש  1.1  

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

 .לחניה ושירות קרקעי  

 

 ;למגורים בלבד הנ, הכוו(*)דירות  רות למגורים;יד 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 
 יןבניל כב

 רואתי י אווכינ
 קומה

חת/מעל מתת מוקו
 כניסהמת הוקלמפלס 

 (ד) קובעת לבנייןה

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 
ות לפי דרישת ינמתקנים ומערכות טכ

 הרשויות.ו םיננכתמה

נים קתקומם הסופי של המימ
בקומות השונות יקבע  תוהמערכו

 לטת המתכננים.חהלפי 
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 רואתי י אווכינ
 קומה

חת/מעל מתת מוקו
 כניסהמת הוקלמפלס 

 (ד) קובעת לבנייןה

ות רימספר ד
 קומהב

 תרוהע סוג השימוש

 תףמר תקומ
 --- -1 10במגרש 

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

חדר  ,חשמל /תקשורת /ירחד ,גנרטור
מטית פנאופה הת האשלמערכ( מגופים

ות טכניות קנים ומערכמת ,)שפהלפינוי א
 ות.שויהמתכננים והר תשידר יפל

 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( יםמגופחדר  ,חשמל /תקשורת
 ),וי אשפהפנאומטית לפינה פהשהא
דרישת  יפרכות טכניות לומע קניםמת

 ות.שויהמתכננים והר

 ןיינבלה סקומת הכני
 10במגרש 

 --- קרקע

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

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

 ניםמתקט), אשפה (שו תמצנח אר,לדו
ננים שת המתכיריות לפי דכנט תוומערכ

 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,חת, מולעג חדרווחת הדיירים, לר
 חדרזור, חר מידח ,(זמני) האשפר חד

אשפה  תמצנח גנרטור,ר חד לדואר,
יות לפי כנומערכות ט ניםמתק(שוט), 

 ננים והרשויות.שת המתכירד

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

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

 .(טרפו)]

 3 1 מגוריםקומות 

 ,, פרוזדוריםומתיתורים, מבואה קגמ
צנחת אשפה ת, חדרי מדרגות, 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
אשפה  תחת, חדרי מדרגות, מצנועלימ

ת רכומעו דים, מתקניםוור ד(שוט), חד
 ת.ת המתכננים והרשויושידר ית לפטכניו

--- 

 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

--- 

 מגורים עליונהמת וק
 האוז)טנ(פ

14 2 

זדורים, ו, פרתימתמבואה קוים, ורמג
רגות, מצנחת אשפה רי מדת, חדמעליו

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

--- 

 גג עליון
 )יראש(

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

לפי ת/ פרטיות), (משותפוות טכניומערכות 
 רשויות.הום תכננידרישת המ

--- 

 --- --- --- 14 םירמגוקומות להכל  ךס

 ).יש(הרא נכלל הגג העליוןא ל במניין הקומות 17 ות בבנייןל קומסך הכ
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  :והבהרות הערות
  .הבניה ירתלהי אםהתב טבלהבויים שינ תכנויי )א(

  יהבנהתכנון וה תקנותין [כהגדרתה בינבת להיא הכניסה הקובע יין איזו מהכניסותלצש יין, לבני אחת כניסהמ יותרשיש מקרה ב (ב)

 (בקשה להיתר)].   

 

 :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    

  .קע עד למפלס הגגקרה מקומת ורהד מקחדר מדרגות אח  

  לקומת הקרקע; -2מקומת מרתף ה מקורילוט) רגות (מדחדר מ :אור כלליית), 1יש (: וספיםחדרי מדרגות נ   

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

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

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

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

 

 :בכל בניין מרחומרי הבניין ועבודות ג .2
 ,בשילוב רגילהשת ו: מתועהינשיטת הב; השלד דסלפי תכניות מהנ יין:שלד הבנ         2.1

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

  .1חלק  1004' ראלי מסשיתקן לפי  ד אקוסטי:דויב  .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:פועי ניקוז ואייש .לדשה סובי מהנדלפי חיש עובי: .בטוןעשים מנטים מתואלמאו  : 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

 : 1045 'סמ ליאריש לפי תקן :בידוד תרמי .סהנדמהתכנון : לפי עוביי את  
 .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 שכבות) 2ח (י: טטיח חוץ 2.6.2

 מית.קוהמ תוים בתאום עם הרשייפוהצ וחלוקת , גווןות סוגנשלשאי ל יהיה רדריכ: הארחאחיפוי  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 חל1004 י ת"יעל פ שרטי הנדסוהאק את שיעור הבידודו בכל מקרה יעניקהיועץ ווהשלד  סמהנד נחיותה  

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

 ראשי: מדרגותחדר  2.8
 דרגותרי המדחוסטי לקאוד ההביד ;בי המהנדסשולפי חי עובי:ו משולב. או בנוי בטון מזוין א :חומר: קירות מעטפת 2.8.1  

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

 כון התקנים.מטעם מ
   ון התקנים.מכם מטע "ירוק ןקת"תו בעל  סיד סינטטיו שכבות 2: טיח חומר: רהקגימור ת. תקרהבה: לגועד   

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

סים כנגד פססים מחום (פודסטים) ופיהביני ומשטחי המדרגותשיפולים תואמים לאורך  תהתקנים הרלוונטים, ובעלו

 החלקה. 
 .1142, בהתאם לת"י ד)ז ימאח/או משולב (לרבות ו ויאו בנ: מתכת ו/יד / מאחזהמעק 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
 וחלק.ן מבטולפחות : ודסטים)ם (פייי בינדרגות ומשטחלרבות מ כללי רמג ;סלפי חישובי המהנד

  :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.  ")ירוק תקןבעל תו רילי ("קאבע צוח ע טיחיפוי הקשיח יבוצה 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: התקרגימור  

 רניט פורצלן.גאבן נסורה או : ריצוף 

 :תראשי (לובי) כניסהאה מבו 2.10
, מעל החיפוי יסההכנלגובה משקוף דלת  עדת לפחו ן),ט פורצלאו גרני לרגי( קהקרמיאבן נסורה או : 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-יח הבודד לא יפחת מראהשטח  ן.יט פורצלמסוג גרנ חיםירא ) אואבן נסורה (שיש: מרחו: 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.הת הרשו ישתלפי דר פר יהיהסמב הוצעיאר, בניין חיצוני ומור הבניין 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.תקתקן ירוק" מטעם מכון ה ל "תוין סינטטי, בעלבבמ: בטון צבוע חומר: הרגימור תקהתקנים.  
 .החברהת לטחהמשתלבת, לפי  או באבן לקמוח בבטון יעשה ותניהח או ףהמרת רצפת גימור: הרמקו הניפת חגימור רצ 

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

  :חדרים לשימוש משותף 2.12

 . )וכו'ם שמל, מיח ותונרא חות,(למעט גומ, ילרקרסופסינטטי דוגמת  צבעע בוצב יחט :גימור קירות חדר לרווחת הדיירים:

 מכון התקנים.מטעם  ן ירוק"תו תק"ל בעם, בעיצה כל סיד.פוליי דוגמת טטינס צבוע בצבעטיח  :רהקתמור יג

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

 :עגלות וכדומה/ופנים), חדר אל שיהיוחדר/ים טכניים (ככ
 בחדר :גימור תקרה. )'וכוארונות חשמל, מים  ,תוגומח (למעטיסיד, מת פולגוי דטטניבע סצבוע בצ: טיח רותקיגימור  

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 צרפויט גרנאו ו ראצה או טקיקרמ יחי: ארגימור 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 לדרישהבהחלקה  יהיה נגד המשותפים) םיחטשת וב(בדירו בנייןב וףיצר .2
 

 יר שמן.רקום ומחזטחה חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינבעלת פתי גת,ם מזוגומיניודלת אל: יש, ןינילביסה דלת כנ 2.13
), בניהה תרות והיהרשוי תושדרילפי  גגוזמ ניוםאלומיאו  מתכתת (כנית עפ"י .: ישיןינוספת לבנ, ציאהידלת כניסה/    

 .יתונצילחצר/חניה 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.ש רל מחזילוכ ,שא תותלד  :לובי קומתי תותלד 2.15

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

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

  .המדרגות אור בחדרלהדלקת                  

  האדריכל. ירתבגוון לפי בח  בד)החיצוני בל םחלקציפוי אחר (ב נור אוצבוע בתכופף מח פ מר:חו: םיארונות חשמל, גז ומ 2.17
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ד לכל רפנ הנומקנת או לחילופין הת ,דפרמשותף נלמונה  יחוברו ניםחסהמל כהזנות החשמל של  :ייםרתדימחסנים בתאורה     2.18

 .רוכמה החלטת עפ"ין יך המחסשומ ירתי אליודהמונה ל אומחסן,  

  פיל /יםנייןבשל ה הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף יש.: תכניות משותפולמערכות אלקטרומואורה תלחיבור חשמל    2.19

 .לתכנון מהנדס החשמ  

 

 וי)פרטי זיה –ק א' רפב תיאור הדירה (בנוסף לאמור .3
 *:רהבה הדיוג 3.1 
 מ'. 2.50-מת וחלא פ :עד תחתית התקרהף צוימפני הר בה הדירהוג   

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

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

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

 יינימלהמח טשובה הדירה בכל מקרה גב ה.משנות רקות ותומימקת ונמכ, הבליטות ,תוכר, מעלמעט תחת קורותה: 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).חר טלאש  הבהרות,/תורער בה(ראה פרוט ית  

 )1(קירות רמוח אורית
 )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.שמהברות ראה פרוט בהע אין )3( האר )2( ראה )1(או אחר

 ןובלוקי בט ,וןבט רדיור חד
 .ערות בהמשךבה וטפר ראה 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 ןורטח אחיפוי מעל מש שך.מהב ראה פרוט בהערות

 בלוקי בטון ן,בטו לכפינת או
 .רות בהמשךוט בהעראה פר אין )3( ראה )2( האר )1(או אחר

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

 םיחדר שינה הור
 ופינת ארונות

 בלוקי בטון ,וןבט
 .ךמשרות בהעהראה פרוט ב ןיא )3( ראה )2( האר )1(או אחר

 צה הוריםרח רחד
 )(מקלחת

 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 ון,טב השינ יחדר
 .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

לת קוף הדשמה חיפוי קירות לגוב אין )3(ה רא )2( ראה
 לרילי בעצבע אק +טיח  . ומעלתוחפל

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

וקי בטון או , בלוןטב אורחים ותישיר
 )1( אחר

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

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

בטון או  וקיבלן, בטו תומרפסת שר
 .רות בהמשךבהעראה 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

 .ךשערות בהמבה טורפ גם ראה

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

 דירתי מחסן 
 )שהוצמד(ככל 

י בטון או וקבל בטון,
 )1(אחר

צבע קירות גימור  .טיח
סיד  האקרילי. גימור תקר

 טי. סינט

 )5(גרניט פורצלן
 .פרוט בהערות בהמשךה רא ןיא

 ן/קבלת היזםריחבל

 
 ה:בללטרות הבוההערות 

אלה, ניתן ו כככל שיהי -ה ם/מתועשים למחצשיועת מתפנים של קירו פןו(בד תאי קובלבטון/בלוקי בטון/ :וץח קירות :ר קירותומח )1(

 :1045ת"י ת ברבול ידה בתקינה הרלוונטיתלעמ 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 הפק. ים)י מגורבניינ לשמי דוד תריב

 מבלוקי בטון". ים" או מהקירות בבלוקים המוגדרים ע"י היצרן "כעמידים ל נויבמקרה 
 בן.: לגוון ף.ורעהפקוד חיות הני בממ"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 סינטטצביעה  : טיחמר תקרותג

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

 . הישראליים קנון התעם מכקן ירוק" מטת תולי "יו בעהים פניות קירו קרותתעי הכל צב

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

 . ןלורצגרניט פסוג מ ים: אריחלהלן טרלמפותאם ובה, מוכרהבחר ו/או הספקים שבהם י 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
  ומרפסות.חדרי רחצה דירה למעט הבכל . לחדרים אלו שרדנהה מיה פחותהחלקה לא תהניעת הדרגת מ

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

 -ווף יצל רת שרודס 4ין במרה חילב ס"מ. 33/33פורצלן במידות ט רניגוג , אריחים מסR-11וברצפת תא מקלחת R-10  ת להחלקההתנגדו

פי ל דרות והדוגמאות המוצגות לדיירהאריחים ייקבעו מתוך הס דותמי ניטרלי. - הירהיא בגוון בחת מהן ת שאחולפם נית/גוואודוגמ 3

ו א ברהג החשתצידוגמא/גוון/מידה, סוג/מ חתעשה מאש ת לו.אפחותה מהנדרש לחדרים  היהלא תלקה חהדרגת מניעת ה .האמור לעיל

  ידה.על  ריבח, שקפסה
טרלי. ני -ת שאחת מהן היא בגוון בהיר דוגמאות לפחו 3 -סדרות של ריצוף ו 4מבין  וכשהר ת. לבחירא' סוג :שמש סתפרבמף ריצו -

 רגתובד ם ליצירת שיפועי ניקוז,ם 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 .שםלגף יצוף חשורל הותפח הנשאי הקההחל

 ח, אין צורך בשיפולים).שיחוץ מחופה בחיפוי קשבהם קיר ה
רלי. יטנ – ריהן בווגבהיא  הןחת מדוגמאות/גוונים שא 3ן לפחות בימ ת הרוכש. לבחיר- קרמיקה .סוג א' :יםתשירוורחצה  יבחדר יפויח )4(

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

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

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ 20/50נוספות  תבמידוט וכן פרלמומות ד דותיהמ םחיירא יעלהצשאי ר יהבהסכמת 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/יןבנילחלקי ם מימעבר ת יעמנל םיטינוולהרים התקנת שוהוראות כל דין ולפי דרי לפי אטמוי
ניטרלי.  – ריוונים שאחת מהן היא בגוון בה/גדוגמאות 3לפחות ת הרוכש מבין סוג א'. לבחיר - חיפוי קירות קרמיקה: מטבחחיפוי ב

 60בגובה  .דהחר על יבשי ,קפאו הס ברההחג צישתה, 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 לפמ ס"

 י. אקרילח + צבע י ובקירות: טיף). מעל החיפועל הריצומ' מ 1.50בה וג( של החיפוי הקרמי ועד הרצפה ןהעליו

 מ"ר. 0.20 -עד כ יזם. שטח אריח בודדהקבלן/ ירתלבח ןצלפור יטגרנ מסוג ):רכש(ככל שנ ןחסמב ריצוף )5( 
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  הערות:
בנוי כדוגמת החזית  מחוסמת או תכיניה) מעקה אלומיניום משולב עם זכות בהיתר הבאחר עא נקבל ם(באת רפסוהמת עיצוב מעקו – קהמע

 ים"."מעקים ומסעד 1142ת"י  ותהנחי ולפי
 מים  מעברת יעמנל נטיםוולרהקנים שות התלפי הוראות כל דין ולפי דרים ייאטמו ם רטוביבאזורי םיות והנקזהקירות, הרצפ –טום יא

 .וכיםמחדרים ס / ייןי בנלקלח 

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

 .י כל דיןלפה בגוב ,/גגמשביציאה למרפסות ש
 רת גלויה צנל יפחת מהנחיות המפרט המחייב. קרה לאובכל מ .שה לגובה המצוין בטבלההקירות יע יפויחגובה  - תורקיי פוצי/ חיפוי 

 .ירותר הקמגל זהה הקימרקידוד אקוסטי וחיפוי לל בת כונייבוצע סגירה מוב 
  החלטת החברה.מ, לפי ס" 60 -מת חופ םכשאורת רוקמוינות יש פ אםב ,PVC ום אויניומלאפרופיל יבוצעו פינות מ –יפוי פרופיל פינות בח

  שהאבן, לפיהן היות 2חלק  5566 להוראות הבאות מתוך ת"י ים לביש לש -שותף/פרטי)כל שיותקנו בשטח המאריחי אבן טבעית (כ
 .רקםגידים והבדלי גוון ומ ולים להיות בו נימים,לעי, עבט חומר איה

 ירה.בד צוףהרי ע"ג ,רהברקה ע"י החבטוש ו/או הא יבוצע ליש כי לגדיוק פסעת נילמ - הקהברוש/ליט

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

זורים או תמערכולת נוארו מטבח,ן ארוב בגפים, ות מחובשולי קירות וחזית 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 זהמכר פרט ה, במלטבב כך צויין רק באם לבפוע יותקנובהערות לעיל התייחסות  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 יחלמדהכנה  צתה),הל חשמל ונקודתודת גז לבישול פתח, נק :(כולל ותנבהכנה לכיריים מו

. עומק  MDFדיקט. שאר חלקי הארון עץ (סנדוויץ') או מעץ  יהיה ןהארו וגב, )'יץווד (סנדובמעיו מעץ יהם פימדוהארון גוף ה

. 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 מ"ס 10 -של כבגובה  סוקל)(ה בהגה הארון 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 לבן ואחד חא(מהם  ותפחלם גווני 5תוך . לבחירת הרוכש מקהייפורמ: 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 בטמהון ארד י בעלזיכור 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.  ת בכלונוראה יתביחס לחז מס" 2ל ה שטלבהבם ייולעם 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
 .ןחתוחלק ת בחמטה ןרוי אפל מידות:

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

 .אחד לוח בודדדבקה ולא הביש/אבן קיסר יהיו ות השחלו. )היר ניטרלייה ב(אחד מגוונים אלו יה גוונים לפחות
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 ן.יא ן:וליבח עמטארון  3.3.2 

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

 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 קוומוע פחות"מ לס 75 ןיולעה ןרול האש גובהו

 
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 בכושוורץ מניאו ק /ישש /סרטגרלי מחניא ודההעבח משטטה . 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 מחושבתיר (פינה ככל שקיימת קמדידה לאורך הך. האור מטר 6בח טמות ונאר כללית של אורך מדידת )1( 
 ךבאור לויכל תבתוך הארונו לביםהמשו(למעט מקרר)  וכיו"ב םכיריי תנור, ח,דים למהמיועדי ). חלליםארוןרך הבאו

  זה. אוריה מתיו כסטישביח לא ח,טבמונות הרא אורך תמידוב 5% -כ דטיות עסונות. ארה
ובקיר שבגב ארונות המטבח קונה לקחת בחשבון כי יתכן ע עצמי, על הוהמטבח וביצ ארונותי עבור זיכו לשקרה מב )2(

 .הקתחזורך לצו ולפתח/ים אל גישה לאפשרטן/ים משותפים. יש לוישה לקח/י גתפ יםקיימ
 .נההקו להחלטת הינם תחתון בארון ניםובמ 'וכו תנור ,מדיח של התקנה רךוצל ןהארו תכנון )3(

 במקומות דלתות ומדפים, לרבות ,בשלמותו המטבח ארון לספק את כרוהמ על ,להתקינם אלש הקונה ליטחה -
 למשחוהזנת  ם וניקוזמי של תרשוהנד תולרבות ההכנו ) םחללי ללא ( המובנים לייםמשהכלים הח נתקתהל שיועדו

רה עד שהחבבע ובמוה תקרבחים שהעל בחירותו על פי הלוח זמנ וחדולה נקוה תבאחריו הכיור. תח תחדילמ
  .הרוכש תנחה את

 
 ה:מיתקנים לתליית כביס 3.4

 .התליית הכביסמתקן ה לישיר ה גישההית ונממר פתח בקיר חוץ אש              
ה פלסטיק, באורך מינימלי של כביסבלי ח 5 ת,כולל גלגלו יםצבינ לוונים)גוממתכת (מ מוטות 2 :(קטנה) היסבכן לתליית תקמי 

 .טר סה"כמ 8 -רך של לא פחות מכולל חבלי כביסה באו ס"מ 120של  יורך מינימלאברומם תקן מתמ או ,מ"ס 160
 .5100"י שות תריד . הכל לפיו/או משולבאלומיניום סה: יבכ מסתור 

 סהביכ ייטת פרייהפרעה לתללהיווצר ה ה עלולז ם, במקרהי/מזגןה שלדת העיבוי יחיתקן גם ויוכן ית הור הכביסבחלל מסת: ההער

 הנחיות משהב"ש). "רמ 1.7מצוין במפרט המיוחד (ה א יפחת מהשטחים שלגדול

 

 



 ר בניהתה בהיתנמו
נוייםפוכו היתר לתקב פניל רךנע מפרט  ןת התכנושויורע"י רק  ף לשי

 

                      ___________                                           ____________ 
 מוכרימת החת                                                            המת הקוניחת           

 

 , ג''ב ,ם א'נספחי

 29  מתוך 13 'מע 04.03.2021ך: תארי/ Aדגם  /דריםח 5 /10מגרש  /מכר למשתכן טמפר /יוןלצ ראשוןנרקיסים  /בע"מ רבטשפריר וצזוהר  /הבניה יכותד לאמס
 

   בס"מ)(מידות   בדירהלתות, חלונות ותריסים ד תמרשי – 3טבלה מס'  3.5
ה, מידות המעברים רקמ בכלה. הפתיח וןיוובכה יחהפת גם, בסוחיפתדות הבמים, תחיבמיקום הפ שינוייםנו : יתכההער 
 יה. ראה גם הערות נוספות בהמשך.בננדרש בתקנות התכנון והמה החלונות לא יפחת חטוש תותבדל םייופשחה 

 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

  פתחה
 (גובה/ רוחב) 

חומר (עץ 
 /וםומיניאל

 ר)אח מתכת/

סוג פתיחה (ציר 
כע"כ)/ 

 )חרא כיס/נגרר/

דת יומ ותכמ
  תחהפ

 (גובה/ רוחב)

עץ ר (חומ
 ם/מיניואלו

 )רחא ת/תכמ

 התיחפ גוס
כע"כ/ /יר(צ
 ס/אחר)יכ/נגרר

כמות ומידת 
  הפתח

 רוחב) בה/(גו

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר)

 חומר שלבים
סוג פתיחה(ציר/ 

כ/נגרר/ כ.ע.
 חר)אי//חשמלכיס

 היסנכ
1 

 ציר רגילה פלדה בטחון
--- 

--- --- 
--- 

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

 רדיור דח
1 

 כ.עכ. ררנג וגגמז' מאלו
--- 

--- --- 
1 

 גלילה חשמלי מ'ולא 'ומאל
 דניי ייבול גכול

260/220 --- 260/220 

 מטבח
--- 

--- --- 
1 

 כ.ע.כ  ררנג אלומ' מזוגג
--- 

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

שינה ר חד
 1הורים 

1 
 ציר רגילה עץ

1 
 כ.עכ. רנגר גוג' מזאלומ

1 
 דניי הגליל 'ומאל אלומ'

80/210 140/120 140/120 

 ד ממ"
(משמש 
 כחדר 

 )2 שינה

1 
פלדה לפי 

 א הג"
ילה). רג(ציר 

 תיחה חוץפ

1 
 אלומ' מזוגג

 אוילה ציר רג
 ככ.ע.

יות חהנלפי 
 א"הג

1 
  .סנגרר לכי מ'אלו אלומ'

80/200 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
 , הדף ורסיסים, הנגררת/יםגז נגד פלדהים, שתיו א אחתכנף  --- ---

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

 3ה ינשחדר 
1 

 ציר רגילה עץ
1 

 .ככ.ער נגר וגגמז' אלומ
1 

 ידני הליגל מ'אלו אלומ'
80/210 140/120 140/120 

 4 נהשי רדח
1 

 הגילר ציר עץ
1 

 .ככ.ע ררנג אלומ' מזוגג
1 

 ינדגלילה י אלומ' מ'אלו
80/210 140/120 140/120 

 רחצה דרח
 כללי

1 
 +עץ 
 הציר רגיל אור -צוהר/צו

--- 
 --- מכניאוורור 

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

80/210 --- --- 

 צהרח רדח
 םריהו

1 
 +עץ 

 ציר רגילה ור א-ו/צהרצו
1 

 ינטו וגג' מזומאל
 (קיפ)

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

70/210 60/80 --- 

 ותיריש
 םאורחי

1 
 להרגיציר  עץ

--- 
 --- ור מכניוראו

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

70/210 --- --- 

מרפסת 
 רותש

1  
  עץ
 

 ציר רגילה
1 

 .ככ.ע ררנג אלומ' מזוגג
--- 

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

דירתי מחסן 
 דצמו

(ככל 
 )שהוצמד

 עץ/פח 1
לטת חה יפל

 החברה
 ציר רגילה

--- 
--- --- 

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

70/200 --- --- 
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 :ותחרוא להבטל ערותה
 הרכישה).הסכם ר שצורף לבמסמך אח ה אומכר ז בטבלה, במפרט צויןם אק בר הקיים בפועל(

 תיתתחי ברלימפוט ניכללו התקנת קוות למים ידמע הדלתות תהיינציר רגילה. ה ובפתיחת 23לתקן ישראלי מס'  ודה בהתאםדלת עץ לב=  עץ תדל .א

= סוג הרגיל ציר , ומיניוםהאל ץת יועהנחיולפי  פרופיל:ג וס, ום= אלומיני' ומאל ).שךבהמ בסעיף י' וטפראה (ר חותלפ ס"מ 7הדלת בגובה 

 ר,בקי יס)(כה חלתוך גומו/או  על כנףת ררגנ ף= כנכ כ.ע. ניגררמשתפלת, = רגילה+  (דרייקיפ)סב נטוי (נטוי),  פתיחה משתפלת=  פקיפתיחה, 

מי לל אטם גומוקצף כו וליאוריתןילוי פיום במשויים פח אלומינע יסרת בייהיו של זזהההו אה ילגלה תריסי: יםסירת ,כיתאנ ועה= כנף בתנוטינה ליגי

 יסררגז תא כבורימ'  2.5ב מעל חתחים ברובפו רויצרן. בחדר דיח והוראות הבהתאם למידות הפת מוגברת. עובי הפח יהיהלאטימה  יםלבשהבין 
  .ליו/או חשמ רצועה אמצעותלל כלפי מעלה, בנגס יתר = גלילהידני. תיחה פ וןגנן חשמלי ומננונגם מל עכנ"יס לילה עם שלבי תרג

 ת/כ הדלתוים לסה"אתת הריבד מות הכלליתובלבד שהכ הבטבלשל אחד מחדרים  רבתיאוכולות להופיע דרים יח נילש ם, משותפילונותת/חלתוד .ב

 .האווירג זוימת רכה לתפקוד מעכהכנ "מס 3 מעל רצפה עדו בהיוגים פנ תותן ושולי דללה. יתכבטבנות יוצהמת וחלונ

חות משני לו המורכבים, ןלפי דרישות התק רגיל/בטיחותי) Double Glazingל (פוכ ףוזיגוג שק םניום עמאלומי ,)למעט ממ"ד(ות ינטריוו חלונות/ .ג

יהיו בעלי תו  םהבירכיו החלונות. ן)תכנו יפל חראו א מ"מ 6 שלי עובר באויוח עם מרולפחות, מ"מ  4 בעובי גגוזי( ר ביניהםאווי מרווחעם ת יכוכז

י יד לע חלונות יותקנוה ונעילה. הגלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחים, ציר ,EPDM מיוגאטמי  גלי זיגוג,בכללם: סרקוריים, וזרים מן ואביתק

 לכל במסילות. ןיא :ותתשר .וד העורףקות פחיהני לפים פלדה, ף/כנעם גג מזוום מסוג אלומיניחלון  יהיה"ד מבמ ן.רשה מטעם היצמורמתקין 

 .תחא רשת לכנף כהכנה במסילה ףנוס נתיב יותקן ,נותלוהח

רות גם שית סלמרפ םיונהפ יםבות במטבחלר יר החוץ,וואל רלא אוורור ישיובמטבחים ל בחדרי שירות, בחדרים סניטריים -ויר החוץאוורור לאו .ד

 .כיסוי ת רפפתעד לקיר החוץ לרבו נימכ ררמאוומצויד בור ינצ ע וציבו בחלון, /או ריסבת ורהסג אם איננה

וג קבוע זיגם בשולביהמ םיחיתכן פת ניום.יועץ האלומי ו/או ל, גוון, עפ"י תכנון האדריכלפרופיסוג  .וםנימיולעשויים א התריסיםו החלונותמסגרות  .ה

 .קירות מסךו/או  ום,מחסה/קעכמש מהמש
   ני פתיחהנונגמ ת,ם, ידיות מובנולגליים, ג, צירEPDMגומי  , אטמיללם: סרגלי זיגוגכבו ים,רירים מקואביזקן ותו ת לייהיו בעיהם יברכת וונוהחל   

  ;היצרן טעםמורשה מ ןקימת ידי על יותקנו ונעילה. החלונות   
  ל.יכהאדר בחירת "יעפחלב") (" ומהשקופה או עמית חותבטיית וככזן תקות ות),(באם יש חלונ ותיםושיר רחצה ירדחב .ו

 .ודרישות כיבוי אש אדריכלה תכנוןי בועות, לפפות קאו רפ/ו בכה בדלתר מכני ו/או סאוורוו/או  ת חלון) יעשה באמצעומחסן כששנרל ככ( סןר המחאוורו .ז

ת וכרעמ, )טלסקופית/ית(פנורמ צההצ עיניתנוסף,  פנימי וןטחר בגס  5044שראל תואמת לתקן י יח,רב בר טחון)יב( פלדה. דלת הכניסדלת  .ח

מ"מ  1.25נת בעובי של וולוה מפלדה מגבני ףוקשמ .דירה צור דלת ומספרן, מעתחתו ףשת סברמ ,נעה ו"רוזטות" תידי, רדנ, מגן ציליצירים

 ר.כת המורי בחיפלגוון גמר ליעה בתנור. בצו אויניל  פויבחי המשקוף יהיולפחות. כנף הדלת ו
  .בטחון/אשקנו דלתות ן ויותקע יתכלדירות בקומת קר הסניכב ת,רשות הכבאו נחיותה פיל .בחירת החברה פיגוון ל , לניו ציפוי דלת ממ"ד .ט

ק, זחו –י ך בכל היבט תפקודרעה ושו אוד בורפלקסת עם מילוי ויה משתי לוחות מודבקים על מסגרתהיה עש כנף הדלת פנים: ותלתד ימכלול .י

 , עםבמיםמידות לעאים המת חיצוני מתועש יפוצי אופורמייקה ו אצבע ר גמ. משקוף הדלת וגלסאם בהתנו ותקחר. צירים ייים, א, קיקהסטוקא
 בעל 23לי מס' אריש לתקןאם בהתהיה קוף הדלת ישמ .צדדים לפחות 3-(קנט) מצופה ב נף הדלתבהיקף כ .צדדיםה שנימ תיות מתכדיו מנעול 

י סיבוב יה / מקלחת מנעולטבאמרי חדב ם. יד למייה עמיהו נתוף לאחר התקשקהמ. מהטיא יפס כוללתואם לדלת  מרבג ץאו ע לימריות פבשוהל

חברה ו/או ה דייצגו על שיון), (אחד מהם לבגוונים לפחות  3לבחירת הרוכש מתוך  ון:וג   דלת.בכנף הוגג זמ ,אור-/ צו"תפוס פנוי" וצוהר דמוי

 ידה. /ו עלרחם שיבספק/יה

 בנוסף, .רג קבועבוע סואין לק, הדיירים בקומה) לכלאת ש אמור לשמ ום(בחר תיומק רז כפתח חילוץוכהמ  רהבדיתח בממ"ד ובפ -לוץחי פתח .יא

 .תיחה וכיון הפתיחהפה גרבות סו, לתריסהחלון/סוג  הפתח,כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות  תשויות המוסמכוהר "יע זשיוכרתח בפ
 2 -כ גבוהיםלת וריצוף הממ"ד דה ףס. יתחיצונ רת,גר/נתחתנפה ה,ת פלדה אטומדלה הינגן מו רחבדלת כניסה למ :ורףהע פיקוד רישותדלפי  .יב

גלים אוורור מעו יתחפג וכן  יגו+ ז ן אלומיניוםכנפיים לפתיחה. חלו 2הנגררות לכיס ו/או שתיים,  אחת אוכנף  הדל. חלון פס"מ מעל מפלס הדירה

ח פתיד לוהקיר ע"ג  קוד העורף),יפת חיוהנלפי ( אויר סינון תרכמע התקנת רוק.לפם וניתני), נצ'ת פלדה (פלבדיסקאוים חסומ ,שונים קוטריםב

הרי סינון, הן קמתחברה הי ע"ק באם סופגש שיוד ).2010(תקנות הג"א מאי  ידות היצרן.מת המערכת לפי ידומ .תימקומ רעההפ רוצתיהאוורור 

ע"י  ךכו לכשהוסמ ע"י הגורמים פתנוסת ימוינות ואטתקקת ידב יבי הרוכש, יחי"ע רוקויפן כל, י פיקוד העורףו ע"שרואוקו דנבתו נקו והתתקינתש

ביצוע בפועל הר ביגפועל ע בביצוהמכר לבין ה ה בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרטסתיר ל מקרה שלבכ כיש גדספק יו למניעת יקוד העורף.פ

 וד העורף.יקפ לנות שכמעוד תהנחיו התואם
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ים זראבי בהתקנתהצורך עקב , "נטו" פתחים מידות אינן מבטאותו"מ, סבת ערוושמבניה ידות מ ינןה ,3' מס ות בטבלהרטפוהמ דותהמי – מידות .יג

 מסך ותיר/קתטרינוינות/ושל מלבני דלתות/ חלו ,הםנימילים היקפי יםפילפרוקופים ומשמויים ו/או מסגרות סמויות וכן  לבנים סכגון: מלימים מש

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

 

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

 קןמית
 רחצה הוריםר חד חיםורא תיוריש מטבח מיקום

 קלחת)(מ
 כללי רחצהר חד

 אחר שרות מרפסת )אמבטיה(

 כיור מטבח
 (בודדת/כפולה)

 

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

 --- --- --- --- --- א' סוג

  ₪ זיכוי 
 --- --- --- --- --- אין

 כיור רחצה

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

 --- --- 3.3.3 סעיףראה  'א --- --- סוג

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

 ידיים כיור לנטילת

מידות 
 --- --- --- --- 25/40 --- מ)"(בס

 --- --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- --- ןיא --- ₪ י יכוז

גז ראו להסא
 (ב')פהשטי

 

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

 --- --- א' א' א' --- סוג

 --- --- אין יןא אין --- ₪ זיכוי 

  /אמבט
 (ב')תלחקמ

 ותמיד
 ל דיןכ ותראוהלפי  --- --- מ)(בס"

 שךראה בהמ
70/170 

 --- --- אמבטיה)(

 ף משופעצורי --- --- סוג
 )(מקלחת

אמבטיה א' (
ת או פח קריליא

 )פה אמיילמצו
--- --- 

 --- --- יןא --- --- --- ₪ זיכוי 

ים רם קיה למללוס
 ,רויכל מיםח/

 (ד)( ה)מהמשטח

 --- --- מערבלפרח/ רח/מערבלפ חרפ רח/מערבלפ דגם 

 --- --- א' א' 'א א' סוג

 --- --- ראה נספח ג' ראה נספח ג' ראה נספח ג' אין ₪ כוי זי

טיה סוללה לאמב
 ו)( חמיםמים קרים ול

 --- --- --- םדג

  דרך-רב
 פוץרטנאי(
או ) 3 ךדר  

 )(וסוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- --- סוג

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

ת חלמקל סוללה
 ו)( ים וחמיםים קרלמ

 --- --- דגם
  דרך-רב
 ץטרפו(אינ

או  )3 רךד  
 )(והלולס

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- --- גסו

 --- --- --- 'ח גראה נספ --- --- ₪ י כוזי
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 קןמית
 רחצה הוריםר חד חיםורא תיוריש מטבח מיקום

 קלחת)(מ
 כללי רחצהר חד

 אחר שרות מרפסת )אמבטיה(

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

 לשרוול תבדופן חיצוני 4" פתח
, כביסה שמייבמ  יםיטת אדלפ

 רהשקולת סגיריס הגנה ומכולל ת
 --- יש --- --- --- ---

ר לחיבו, וזקלמים וניור בחי ההכנ
 )(טח כליםמדי

ר יוכוז ההכנה משולבת בניק(
 )בחמטה

 --- --- --- --- --- יש

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

 --- --- --- --- --- 1 (הכנה) יב)(שולגז לביודת נק

 
 :ואחרות בלהטל ותערה
 ה).צורף להסכם הרכישר שחאבמסמך  וזה א רט מכפרבמ לה,טבב צויןבפועל רק באם ים יקה(
רחצה  ורכי ה שטוחה./נירוסטה, בהתקנ הקונה, חומר סילי קוורץ ירתלבח: ס"מ) 80/46ס"מ או כפולה  40/60(בודדת במידות  מטבחכיור  )א(

פי ל צרתות ס"מ. 40/50 ידותמ חרס: )ליר(באם אינו אינטג רחצה רויכ החברה. ע"י רבחשייצרן/ספק, י הפל דותבמי ):ילגרשולחני (אינט

  .חברההחלטת ה תוצרת לפיחרס. מידות ו ים:ילת ידיכיור נט בחירת החברה.
 וצרתת .1385י ת"עפ"י  )רליט 6 של רוכהואר טיל 3קצרה של לת הדחה יבוקבעל ( מותידו כ /חרס,מונובלוק ארגז שטיפה :מונחת. : להאס (ב)

 .רוסטהיצירי נל בעבד כ סטילפ (מושב) :כיסוי אסלהטת החברה. חלה לפי

 מיכה אסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תעם ציפוי פולייקפי, שלד עץ מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק ה 3.5ובי חומר אקרילי בעתהיה מ אמבטיה:

 יל.אימאפה צומ "מ לפחותמ 2.5 וביפח בעמן יפלולחי. לווןברזל מג יליפמפרו
 לניקוז שיפועים עם 2272 י"ת ותבדריש דהעומ בגמר, דין כל אותורבה שרדהנ פי לע תידומהמ יפחת לא המקלחת שטחמ :תמקלח

 ;המשטח

ת דיבעזרת י קרים/םחמימים ל ותסי(ותי ון קרמי דו כמונגנממיקסר בעל ם יהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מערבל ים וקרילמים חמוללות כל הס (ג) 

ת בארץ, ככול תקינה הרלוונטירישות הדים בכל דהעומ םלמים חמי דרותס 3וך תמהקונה הציג לבחירת על המוכר ל, םיחסכמ ללויכ) אחת

 .1385ת הת"י שישנה, ועומדת בדרישו
מ "ס 20 עומקולפחות ל "מס 25ובה גיה ביקל, פנם ורכ ויבציפ פרח/מערבל,ם: : דגבחרת מט. לקע(כולל חסכם) סוללה למים קרים/חמים (ד)

 טית בארץ.ינה הרלוונות התקדריש בכל םם העומדייחמ יםלמ תודרס 3וך רת הקונה מתלבחי ת.חופל
מ ס" 15 מקלפחות ולעו ס"מ 15באורך היפבציפוי כרום ניקל, ערבל : דגם: פרח/מסכמים)(כולל ח רחצה לכיור/י, סוללה למים קרים/חמים (ה)

 .בארץטית נוונה הרלדרישות התקיכל ב םדיהעומ םים חמלמי ותסדר 3ך תונה מות הקלבחיר לפחות,
  רים בלבד.ם ניקל, למים קבציפוי כרו, רחפ דגם: ת ידיים:ר נטילכיו

כן בטיה וילוי האמלמ תתיתחוללת יציאה , הכקירים, מיקס מהסוללה למים חמים וקר :באמבטיה :כולל חסכמים)( יםם קרים/חמסוללה למי )ו( 

 ומזלף.חות ס"מ לפ 60אורך ב ל אנכיטלסקופי ומובי קהלמוט הח ,ןכוונתלה מתרי, משושרנור יצ
ט כולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מום ניקל בציפוי כרור. מיקס מהקי, דרך) 3ינטרפוץ א -דרך (סוללה רב  -מהקיר דגם: : לחתלמק

וטר בק חתאש מקלרס"מ ו 30באורך  ירקהזרוע מ ,דיירחירת הלפי בו יןילופחף. לת ומזלוס"מ לפח 60 רךאנכי באו ובילי ומקופהחלקה טלס

 מ. "ס 15

 .טית בארץהתקינה הרלוונם חמים העומדים בכל דרישות למי סדרות 3וך מקלחת, לבחירה מתבטיה/האמסוללות 

 .ניל יברזולביוב,  חיבור :תכולל סלהא/י שטיפת גזארוכיורים ת קנהת )ז( 

 .בןל :ותועהקב גוון )ח(

 ים. קו דלוחין או שפכבור ל) וחי2007אוג'  תיקון -(הל"ת ים חמים: מים קרים, מלתולכ הסנת כבילמכות חיבור הכנ )ט(

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

 קצה. שת בלבד ללא אביזריצנרת נחו חרת,באם לא נאמר א: הכנה לנק' גז )אי(

 ת העירונית.שרהמ קתסופהמ ורהטבטמפרים : מקריםמים  )בי(
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 למניעת החלקה קן ישראלישעומדים בת ועותקבלרכוש  שירה, יבד החזקהינוי לאחר קבלת שה של במקר -/אמבטיה)יתה (אגנחצרות קבוע )גי(

  .R-11 -ולא פחות מ

 . רהכיוה או בודמשטח העשור יעל מממוקם = קרי ברז ה פרח קבוע. שרוולתוך ראש ברז הנשלף מנשלף =  )יד(

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

 מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם. חמים/קרים, לראשה, של מים ה/יציאניסכקת ונטרפוץ) = חלי(א דרך-בר

 .)'ווכ וזיקנתחי חות/פמקל(ברזים/יות טטנדרקצה הסוכננים למערכות הוהניקוז מת המיםכי מערכת הספקת יש לקחת בחשבון ) וט(

חת, ין, שטח תא המקלצנרת הדלוחקוטר  אמתתא הלת דמוי "גשם", לחש מקלירה) כגון ראבדה ת החזקבלקחר (לא לעיל שינוי מהאמור

קוז הני תיבולמים לקים הנפלטת ממפל הבין כמות המאמה הרחצה עקב אי התומחסום הקפי מפני גלישת המים, עלול לגרור הצפה בחדר 

 פה.ברצ

  כגון  ים מתאימיםבאמצע קוטנש ליוס מונע החלקה, פת חיסיה אינה כוללבטאמשרצפת ה לוככלחת גם למקמבטיה הינו אב שוהשימול יהוא )זט(

  דבקות המיועדות למניעת החלקה.הדבקת מ

  כיבוי לא לש הרז במקגה רימתתוק זלנימנגנון לים להכו כירייםכלל, יש להשתמש בות לחלון ובסמיכלבישול נמצאים בככל שמיקום הכיריים  )יז(

 ל.ישוות הב/הבהל שלרצוני 

 או במסמך אחר ם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זהקנו בפועל רק באת לעיל יותבהערו סותחתייהקנים לגביהם יש ד ומת(מובהר כי ציו
 ם הרכישה).שצורף להסכ

 

 , ברצפה, ין)בניה ים לכללפשותיתכן ומ יוב (בחלקםב ינלקולט תריקופתחי בצנרת ו: רך אחרל צוירה, לכאביזרי אינסטלציה נוספים בד  3.6.1 

 ש). וכמות, עפ"י דרישות כיבוי א (מיקום יתכן מתזי כיבוי,יה. האינסטלצ מהנדס עפ"י החלטתוכמות ום קבמי או בסמוך לתקרה,ירות בק  

בין  יקודפלי ת גז וכבצנרת להעברו לצמפוו א/ו זייני מרכזגן מלמ יקוזניה. אינסטלצלפי החלטת מהנדס ה, מיקוםב י מיםארון למחלק

 מיקוםבמרפסת שרות ו/או במסדרון ו/או  מפוצל,ו/או  מיני מרכזימזגן ועד לקום מי. מיאיידמלד מיקום המיועעד ה המיועד למעבה, קוםהמי

יקום מוצנע מו א/ו יסה,ור כבמסתו בו/אליון ע גגב בהעד לממיוע וםמיק. .וקצר לכל חלקי הדירה יעיל תר המאפשר פיזורמוצנע ומוס

 עבים.מעבה/המלמיקום הוסתר ומ
 

 :ההער  
 דמוי יצרו בליטות התקנת כיסוי מבודד ואסטטי וידרשו), יתכן ויחייבו ככל שבוי, (כי מים/ביוב/מתזית במעבר צנרורך הצ  
 , כרנית המבתכ ונמיסו בהכרחלא , שצפהות וררילקמוך סבו או/רה תקבסמוך לקירות ו ,ו "ספסלים"א" מודים או קורותע"  
 .מהתוכנית שונהיקום מבתקנו כנון יוילוצי תומנו ומאאו שס  
 פתחי  וידרשו יתכן ןהבנייברים לגובה חת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוקיש ל ,בנוסף  
 ה.תחזוק גישה לצרכי ראפשל שיתם וום אולחסין , אאלו  תרקוי ביחפת עביצו שריידיקורת, ולכן בדירות בהם ב  

 
תהיה לפי הוראות כל דין. התקנת המערכת ית משותפת מאולצת רות מערכת סולאצעבאמדירות ים לים חממ הספקת: מיםם חימו  3.6.2

 . ר)(טיימים המ מוםן לחימזב קוצ ןהתקוחמים ה רבות גיבוי חשמלי לדוד המיםל 579תקן ישראלי  רישותרית תהיה בהתאם לדהסולא 

והתקן קוצב זמן (טיימר) הכולל מפסק  ילמנט עזר חשמלא חימום עם כוללרית ואת הסולר למערכ) המחובירה (דודכל אגידירה יותקן מכל ל  

 י ההפעלה. במאפשר לתכנן מראש את זמנ 

        ם אחרים, ימוח יעבאמצהמים ום חימשה יע, תירלאת סוכמער מצעותבאדין לא ניתן לספק מים חמים הם לפי הוראות כל ות שללדיר  

 .התקן קוצב זמן לחימום המים (טיימר)ן כוים בעניינם. יימבתקנים הקים עומד תםבאמצעוופקים המים המסובלבד ש 
 גג או וך להבסמאו ת ורישסת רפבמ וןש כגבמקום מוסתר אך נגי: ודמיקום הד ;ליטרים 150: תקיבולב למים חמים(דוד) כל אגירה ימ      

 האינסטלציה.מהנדס  נוןתכ לפי עליון
 ).2007תיקון אוג'-ביסה (הל"תונת כת. מכטיה, מקלחאמבמטבח ורחצה, ערות : קחמים לכלים חיבור מים 3.6.3

   .סת שמשמרפב, יש :"דלי"ברז   3.6.4

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

 .: פלסטייןדלוח דס האינסטלציה,לפי תכנון מהנ ,PPR, S.Pקסגול, לדה מגולוונת, פ: פקריםו מים חמים :רותינוצהומר ח 3.6.6

 .: פלסטייםשפכ 
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 .יש: ה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבחרת גז בדירצנ 3.6.7

 : יש.דירההכנה למונה גז ל 3.6.8

 
 )זו הטבל רערות לאחה (ראה שמל ותקשורתני חתקמ – 5' מס בלהט  3.7

 
 אה נספח ג'ונקודות טלפון, ר ת תקעבי ,ת מאורקודומחיר זיכוי לנ                

 

 קוםמי
קודת נ

 מאור
 קרהת /קיר
 קל מפסכול

 תקע בית
 רגיל

 תקע בית
 מים מוגן

 תקע בית
 עגלבמ חכו

 דנפר

 נק'
 ;יהלוויזט

 ;ק' תקשורתנ
 .פוןנק' טל

 ותקודנ 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה סהניכ
 - - - 1 1 הואמב או

 לחצן ן+פעמו -
 קוםאינטר -

ובי רה ללתאו מפסק -
 .קומתי/חדר מדרגות

 .ירתילוח חשמל ד -
כולל ת ארון 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 פרוזדורים

 3על באורך מפרוזדור ב
ל הכול פרוזדוראו במ' 
נקודות  2ניית "ר", פ

 פחות + מחליף.מאור ל

 1 מטבח

4 
מהם (אחד 

פול, אחד כ
מהם מוגן 
 מים בדרגת

44IP  ואחד
ן מהם מוג

רגה בד
 רגילה)

 )די( 3 -

 - ),מקרר,מדיחנור(ת

י עים, בתום השקמיק
מעל יה ע יהתקה

ככול  משטח העבודה
תאם בההאפשר ו

ן המטבח יותקנו נותכל
נפרדים  י כחשקע

 למקררנור, לתיח, למד

שינה  דרח
 הורים

1 
(כולל מפסק 

 ליףמח
 )מנורהל

4 
ליד  (שניים

 המיטה)
ינטרקום (נק' א - 1 1 -

 .בלבד) יבורשמע/ד

 - - - - - 1 פינת ארונות

   צהרח חדר
 יםורה

1 
 1 1 - (מוגן מים)

 - ר)לתנוקע בית ת(

 חדר ראה -ים חימום מ
 יה.בטאמ

 והיכן לוןבהעדר ח
 ,שנדרש
רור לאווהכנה לנקודה 

 .מפסקמכני + 

 - 1 1 - 3 1 שינה חדרי

 /ד"ממ
 ח. שינה

לפי מנורה 
הנחיות 

 ףהעור פיקוד
קוד פי תקנותלפי  1 1 - 3

 העורף

 החדר רחצ
 כללי

1 
 1 1 - )יםמ (מוגן

 - ר)לתנובית תקע (

 ע לתנורבית תק
קוצב זמן  + התקןםמויח

לדוד פסק מ וללהכ
עפ"י  מיקוםמש בהש

 התכנון.
והיכן  ןחלו בהעדר

 ,רששנד
ורור אוקודה לנה לנהכ

 מפסק.מכני + 
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 קוםמי
קודת נ

 מאור
 קרהת /קיר
 קל מפסכול

 תקע בית
 רגיל

 תקע בית
 מים מוגן

 תקע בית
 עגלבמ חכו

 דנפר

 נק'
 ;יהלוויזט

 ;ק' תקשורתנ
 .פוןנק' טל

 ותקודנ 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 - - - - 1 שירותים

 והיכן ןר חלובהעד
 ,שנדרש
לאוורור הכנה לנקודה 

 ק.מכני + מפס

 1 מרפסת שרות
 - - )יםמ גןמו(

2 
 מוגן מים

 ה,ת כביסכונ(מ
 סה)ביכש מייב

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 - )ןמוג(

1 
 גן)(מו

IP44 
- - 

+ כולל תריס חשמלי 
 חהפתי סק + מנגנוןמפ

 .ידני

 מחסן
(ככל 

 )שהוצמד
1 - 1 - - 

שמל של צריכת הח
ן בר לשעון תחוהמחס

החשמל הדירתי אליו 
משויך המחסן. או 

ין שהזנות ילופלח
ל כ שלל החשמ

ה חסנים יחוברו למונהמ
נפרד שותף ומ
בלבד,  יםנחסלמ
 פ"יעטת המוכר ולהחל

 תו.בחיר

 מסתור
 1 - - - סהכבי

  - זגן)מהכנה לפקט (
- 

 
  לטבלה ואחרותהערות 

 הדלקה אחת. דתקונלל כויל/ ארמטורה), אה -לא נורה וכיסויה (לבית נורה על גבי קיר או תקר = קרהיר/ תת מאור קנקוד )א(

 נפרד).ל שקע בפר כבפנל אחד, נסר תקעים או יוני שש( .לירם חשמל רגהניזון מז לימר מתקן חשד לחיבוודקע" ב"ש = מאור (רגיל)קע תבית  )ב(

 פחות.ממ"ר ל 1.5בכבלים  חיבור יבוצעה

ר החיבו ).כל שקע בנפרד ספרניותר בפנל אחד,  אום ישקעי (שנ חשמל רגיל מזרםהניזון  כיסוי,עם  שקע בודדמוגן מים:  ר (רגיל)ע מאוית תקב  )ג(

 "ר לפחות.ממ 1.5כבלים יבוצע ב
כמות ל ספתנם תוושאיא'  בסעיף ר), המצויניםבתקרה או קיהמאור ( נקודות של הלאופן ההדלק בדלתאור ב לה=כפו הדלקה נקודת מאור )ד(

 ף א'.בסעימאור המצוינות ה נקודות
 ".דה/ות "כוחקוננם בהכרח ושאי ),רדגל נפבמענפרד (כל נק' לי מם על גבי מעגל חש/יצאמהנ ם""שקע/י = נפרד מעגלבית תקע  )ה(

 ה גבוהה.ת הגנבדרג מוגן מיםהקצה  פרד אך אביזרמעגל חשמל נבהכרח ב ן שאינומוג בית תקעאחר= ו א IP44הגנה גות רם דע בית תקע )ו(

שבים, בין מח – קשורתת תטלפוניה, נקודדת ולחוד וכוללות נק או) טמפלקונקודות ביחד ( 3= )(מחשב ץ/תקשורתן חוטלפוטלויזיה/נקודת  )ז(

ט. ינטרנ/אלפוניםרשת הטיבור הדירה לללא חלים.  ידורי כבקליטת שור לואפשרות לחיב, רחובה כאמו דוריית שטיחיבור לקל –טלוויזיה ת דנקו

 כיסוי. וללכ 1מודול  55ופסא וק ריבק נהועד נקודת ההכ שורתמריכוז התק יכהט משודת התקשורת תכלול צינור וחונק
 .)העניין שומר לפיעמדת ל ה אות כניסה למבנדללורת פנים (לתקש קצה יכולל אביזר/ות מלאות דהונקרקום)= ם (אינטניפון פטל נקודת )ח(

  מ"מ.  2.5ים סק נפרד עם כבללמפ , מחובר ישירות ללוחמלי נפרדגל חשבי מעעל ג כוחת תקע בי = קודת כחנ )ט(

קנים והת לחשמה לפי תקנות מוגני מים יוהלדירה, י הנספחיםץ חי חובשטחדר האמבטיה ו, בחותאורה בחדר המטבם קיסמפ ם,שקעי )י(

 ם.יילהישרא
נקודת ההכנה  ועד תקשורת (מחשב) מריכוז תקשורתלנק' הכנה  ה בלבד.ט משיכ"שרוול") וחוונה לצנרת (אחרת הכוא צוין אם לב"הכנה"=  )יא(

 ספק תניעמל(ספירלי). תנור להט" " אר חום" ול"מפז ),ירת הדיריויותקן (באחצה הרח מעל דלת חדרמצאת נ וםמחי ורבאם ההכנה לתנ קיר.ב

 וגן מים.שקע מ חימום כוללת ההכנה לתנור החברה. קים ע"ימסופעי חימום לא מצאיודגש כי 

ם תה/ם/מכבים את אויקילדוק ביניהם, אך מיחבר איםמצפרדים שונים הנים נוי, משני אביזרכיב ודה/ות מאור הניתנות להדלקה/נק =ףחלימ )יב(

 ר.מאו /ותדהנקו
 ל.החשמרישות מהנדס וד נחיות החוקות הבבעק 'ם וסוג הנקויים במיקוינשיתכנו  )יג(
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ובר ישירות ה תחלכיריים. הנקודכנן ארון המטבח, מתחת למקום המתוזית בלת פאנקודת ת תותקן ור תלת פאזי=הכוללת חיב ת מגוריםבדיר )יד(

 ירתי.ל הדמהחש חוהמפסק בלות בית שקע בורהחיווט ל ל את כללודה תכנקו. ה2.5/5בכבל וט וי בלוח החשמל ותחאזפ תתל סקלמפ

 
 רך אחטבלה, במפרט מכר זה  או במסמכך ב צויןרק באם  בפועל לעיל יותקנו חסות בהערותיש התיי לגביהם קניםכי ציוד ומת הרב(מו

 ישה).הרכ שצורף להסכם 
 

  ת.רגועה בחדר מדלילה קבו רתון שבת לתאומנגנו .שי: אורת מול קומה: נקודבכ ות/ מבואה קומתית:רגמד חדר  3.7.1 
  יש. :יתקומת ת אור במבואההדירה להדלק צן מתוךחל יש. :אור לחצני הדלקת .יש פי מאור:גו  

 .סויכולל כי 1דול מו 55נה בקיר וקופסא הכה תקודנ כוז תקשורת ועדמרי ור וחוט משיכהל צינ: נקודת התקשורת תכלופון חוץטל 3.7.2 

 חברה.טת הלהח לפי, או אחר םזמז צליל: .ןלחצ סוג: פעמון: 3.7.3 

 הת"י.לפי דרישות  ,סטנדרט :: סוגעה/שקאביזרי הדלק 3.7.4 

 לפי  מיקום:: יש הירהד תוךב ולל שקע רגיל),(כי דירתח תקשורת ולו )מודולים 6-השארת מקום פנוי ללל כו(י דירת חשמל לוח 3.7.5  

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

     צב זמן.ל קוכול  : יש.לימחששמש/מים,  דודלמל חש נקודת 3.7.6 

  ר.אמפ 3×  25י: פאז : תלתור דירתיגודל חיב 3.7.7 

 ת בקומתיהכניסה הראש תיחת דלתכולל לחצן לפ, מע דיבורש (אינטרקום .5 בטבלהורט כמפ :מיקוםש, : יקוםנטרערכת אימ 3.7.8 

 הורים). בחדר שינה רבודיולשמע מית ופו ,סהניהכ  
 ן.: אית)יה נוספת במעגל סגור (נפרדטלוויז ערכתמ 3.7.9 

  ת זה).ק שרומספ וציתזיה רב ערוויטל יטתלקללים לחיבור לכב ההכנ :ויזיהטלוורי דינה לקליטת שהכ 3.7.10 

 :ם אחריםמיתקני     3.7.11 

 ש"ע. "וונטה" או דירתי"י מאורר תף) ו/או עוש(מ יצוניחשמלי חפוח בוצע ע"י מי ,ותלפי תקנרור מכני באווהמחויב  ור חללאוור  -          

 .3.5סעיף  תחיםבלת פטראה גם תריסים ב יס.התרת להפעל ל נקודת חשמלולתריס חשמלי כ  -           

 ל שקע.ארון תקשורת כול  -          

 .תקשורת ולב בארוןמש הפוניה/ טלוויזיארון טל -          

ת לסגירה ולס הגנה עם משקכולל תרי 4ם בקוטר "ר פליטת אדיצינו צוני עבורה ומעבר חיסיכב שייבמהכנה ל –ות במרפסת השר  -

   חשמל. זנתוה            

 ישראלית מל הפאזי ולרשת החשור תלת . המערכת תתאים לחיברה של צריכת החשמל הדירתיתבקול כת לניטורמער -            

 ים.נתהמש שמלחעריפי הנת תזהותאפשר              

 , יחידת תקשורת מליחש רםזדד מורכיב ה עלסת בסדירתית אשר מתמדידה בלוח החשמל ה תכלול יחידתערכת המ             

 רה.בצורה ברוותם מקומית ומציג אבצורה  בל ומעבד את הנתוניםטי, צג דיגיטלי אלחוטי המקחואל לשידור             

 גיהנרתוני צריכת האנ תאהצג יציג לפחות , רצפהמה מ' 1.5 יש ובגובהה במקום נגסהכני דלתמוך להדירה בסבפנים  קןותיהצג  

 ת. כספילותם הואת ע(בקוט"ש) ת טברהמצו תוטפהש        

 
 ירה:חימום, בד מתקני קירור /.        4         

 ן. אי ימרכז דירתי מיני זוג אווירמי 4.1

    :לתכלו אשר ,פאזי תלת תיטדרנסט חתא רכזיתמ נימי למערכת דבבל ההכנ .1

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

 ;הדירה קילח

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

 אצמו .הכביסה ורמסתניקוז ל או רצפה למחסום ידמאיה זניקו 3* 2.5נפרד  גלמע כוח שקע ,ההמתוכנן למעב המיקום ועד למאייד

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

 .סדרוןקיר המ על התרמוסטט םוקמיל עד דהמאיי םמיקומ קיר קודפיל יקר רוולש התקנת 3.

 .ירווא יזוגמ מהנדס ידי על המערכת תכנוןל בהתאם יהיה ההכנות מיקום .4
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 .םיבהמע / המעבה םיקולמ סתרומו מוצנע מיקום .5

 תכלול: ההכנהילי בממ"ד. במקרה זה כנה למזגן עף, תבוצע הבאישור פיקוד העור .6

 ל.מהחשח ירה מלוה ישנפרדת הזנל מחש תנקוד -

 סה.מכביסגר קצה הצינור י. פה פעיל בדירהמ"ד ועד אל מחסום רצקיר מחוץ למודה במים, מנק זצנרת ניקו -

 התכנון. פע" צנע ומוסתרמו במקום מיקום המעבה יהיה -

 וה ערך.או שוהתקן מסוג  "עומר",  העורף יותקןשור פיקוד לחילופין ובאי -

 .אווירה וגזמי סון מהנדלתכננ"ל בהתאם ה תכנוהכל ה -

 

 לכל זוגמי מאפשר אינו הדירה תכנון יראווה גמיזו מהנדס קביעת פי שעל ככל עיל.) ל6( 4.1מור בסעיף מעבר לא .ין: אצלמזגן מפו 4.2

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

 .מים ניקוז וצנרת גז תצנר, חשמלצנרת  לרבות תשורהנד התשתיות
וויר לרבות הנמכת א זוגן מערכת מיתקירצה להבדירה, והרוכש י ים)קלרינרת (ספי אש אוטומטיבויימת מערכת כי: ככל שקהערה*

 .כת תקרה זונמה) לםמתז/י(ראש/י ה קלריםהתאים את גובה הספרינויב הרוכש למסתור), מחתקרה (
  .איןבניין: זית במערכת מרכתי הניזון מריד ראוי מיזוג 4.3

   .: איןפועל בגזהתנור חימום   4.4

 .(בחדרי רחצה) .מוגן שקע תלכולה חימום ורלתנ נקודה תבוצע. : איןשמלבח ועלהפ חימוםתנור   4.5

 .אין: אטוריםרדי  4.6

 : אין.מלייםקונבקטורים חש  4.7

 .: איןרצפתית תום מחי  4.8

 : אין.םיחראים נמיתק  4.9

 

 בדירה, במחסן:אש ובטיחות יבוי סידורי כ* .5
 .: ישבאם נרכש)( חסןבמ .הכבאותות ע"י רשדרש יככל שי: הירבד ם):רילפרינקאוטומטית (ס אשמערכת כיבוי  5.1  

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

 ,כבאותה ע"י רשות דרשיי, ככל שעליהם ציפוירבות חיפוי/ל ,לוובטיחות אכיבוי  לוי,יג ירידוסהתקנת  *  
 וניות.קום אחר עקב דרישות תיכנימו בו אך יותקנומנאו שיס, ו/כנית המכרבתו גויוצ חרא בהכל    
 
 וח ושונות:עבודות פית .6
 חניה 6.1 
                      ם המגרש;וחבת :לםוכבניה. תר הלפי הי: יהנח מותול מקסך הכ 6.1.1   

  ;ןיאט): (לפר קום אחרבמחניות                                 
 המכר.ין בתוכנית כמצו: יקוםמ לפי היתר הבניה: חניות רמספ: יש, תפת)משופרטית/חניה לנכים ( 6.1.2  

 תג נכה רשמי   כה (עם הצגתירה נר לרוכש דלהיתר, תימכ הניחח הפוח ובנס/פיתמגרש/סביבההת כניתמן בלנכים כמסונייה ח             

 ת וגם לדייר שאינו נכה.יבי הין כלל דיר, בנכה ש ורה), ובהעדר רוכתחבד השרממטעם                                

 ש.י: הררכת תאומע .ות האדריכלינחי הפל ,תנים משתלבו/ אבקמוחל בטון :לא מקורה חניה ר רצפתגמ 6.1.3  

 יש. :כבישלחניה מה גישה 6.1.4  

 כר.המ יתנן בתכ: לפי סימווםיקמ אחת לפחות. :מספר חניות לדירה 6.1.5  

  אין. :יהלחנכניסה במחסום  6.1.6  

 פיתוח המגרש 6.2 

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

 .לפחות ר"מ 20 של טחבש לצידו והומל גינון לבע ומואר, ]ןלבני הכניסה תמבוא ברוחב לפחות[  ףמרוצ   
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 יה ף יההריצו .לת האדריכיר לפי תוכנטבעית/אח ים משתלבות/ אבןוליט/ אספלט/ אבנבטון/ גרנ :: חומר גמר/מדרגותשבילים 6.2.2  

 .גוון בהירבעל  ןתיהנ ככל   

 ית האדריכל.תוכנ לפי ,עיתבאבן טות/ ים משתלב/ אבנ: אספלטחומר גמר .יש :משטחים מרוצפים 6.2.3   

 התאם בכוני במים גינון חס אדריכל הפיתוח) (על פי תוכנית .שי :צמחיה. פי סימון בתכנית  מצורפת) (על.יש: תר משותפחצ 6.2.4  

  ות.החקלאנחיות משרד הל   

 לא צמחיהוצים (לא עבלבד  דיםרשים רדולת שובע צמחיה תרת שתילתמובטון  מעל תקרת (כולה). ן.תקרות בטו מעל ,חצר 

 ). לשם כךצועי ץ מקזר בייעועימומלץ לה .עמוקת שורשים
 רכת ממוחשב.מע של ראכוליש.  :משותפת רשת השקיה 6.2.5  

 גן. ירותאין ד :הגן ותרלדי ודה, צמחצר 6.2.6  

 אין דירות גן.: ת גןוירדחצר הצמודה לפות, במשותת וט מערכופיר 6.2.7  

 אין דירות גן. :/ות גןלדירהמודה מרוצף בחצר הצ משטח 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 פתוחהקומה (לשת פועמודים מקומת  6.2.10  

 
 ערכות משותפותמ .7

 מערכת גז: 7.1 

 בניין אוהמגרש או ה ניתכר בתוואם המת, ובמיקו, בתאום עם חברת הגזגז צובר אמצעותב סידור מרכזי ז:הכנה לאספקת ג   7.1.1  

  .תההגז ותחזוקצנרת  להנחת נאהת הוזיק נהינתת ךורהצ מידתב מית.והמק תושהר תרישועפ"י ד

 רת הגז.ות חבבבעל והינ ,מורז כאהג ברצומובהר בזאת כי    
 ;: ישזי לדירהמרכ ממקורנרת גז צ 7.1.2  

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

 :שוי אסידורים לכיב 7.2 
 ת יועץ הבטיחות.חיונוהות הכיבוי ע"י רש שידרשכל כ :מדרגות דריבח חץת להפעלערכת למ 7.2.1  

 נחיות יועץ הבטיחות.ת רשות הכיבוי והע"י דרישו שידרש ככל: יםות/פרוזדורבמבואכת ליניקת עשן מער 7.2.2  

 ת.חויבטץ היוע הנחיותובוי יכהות שות ריש. לפי דריש :)(ספרינקלריםים זמת – יתוטומטכיבוי א מערכת 7.2.3  

 הבטיחות.יועץ כיבוי והנחיות ות הות רש: יש. לפי דרישולתןותכ ויארגזי כיב לרבות כיבוי דותעמ 7.2.4  

 בוי והנחיות יועץ הבטיחות.ע"י רשות הכי דרשככל שי גלאי עשן: 7.2.5  

 יםותפבשטחים מש בוייכ ותרונ) ואדרנטיםיי (הוביי כז, בראש כיבויו גילוי מערכותבות לר ,כבאותה ידוריכל סרה: הע     
 הכבאות.שות שות ריקום וכמות לפי דרימ ,םייפרט או             
 ועץ הבטיחות.הכיבוי והנחיות ילפי דרישות רשות : יוניםבחנמאולץ  וורורא 7.3 

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

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

            הכניסה דלת ליד עהקרק בקומת ימוקמו רהדוא יבותת מיקום: אר שגוי. לדו 1 וועד הבית,ל 1ה, כל דירל :תיבות דואר 7.6 

 . 816 י"תו ייהובנ תכנון תקנות לפי מיניוםאלו חזית ותבעל וויהי ניםהבנייבמקבץ אחד לכל או  , בנייןכל ל                    
  :םיחרם אתקנימי 7.7 

וש חדר/ים לשימ ים משותפים),בחלק(ורה ות תאמערכ מאגר מים,, בדבל 11במגרש  - יםשנא ח.ת מים, אבוקה ומשסני ותכמערנרטור, ג
 .םועציתוכנית המתכננים והילפי  ת:כמוויקום מ .וכו' הבניין סמוכים לטובת בבנייניםאו  סמוכים, ניםיבבניין ולטובת בני ייריםהדכלל 

 

 יתתשתרכות למע המבנה רחיבו .8
  יש; :רחצל נפרד מונה מיםיש; : ביתל ראשי ה מיםונמ; לסינון אבנית רכתעמ, כולל : ישימרכז קו מיםחיבור ל 8.1  
 יש. חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 לא כולל התקנת מונה.. יש ;החשמלת ת חברוראום להבהתא ,ניין לרשת החשמלחיבור הב 8.3  
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 .יםהטלפונ לחב' רהחיבור הדיכולל א : ל)(בקשה להיתר הוהבניתכנון בהתאם לתקנות ה :ניםהטלפורשת ל יןבניה ורביחהכנה ל 8.4  

  ).3.7.10 סעיף בלבד (ראה גםהכנה  .אין ):אינטרנט/הוויזי(טלת ת תקשורחיבור הבניין לרש 8.5  

  בפועליצועם עבודות שבישה. רכר הבמחי וליםלכ, ישהג כירד , ניקוז,ומכיםכביש, מדרכה, קירות ת :רשגבל במגוללי הוח כפית 8.6  

 החברה.ריות אחת המקומית אינם ברשוהיעשה ע"י   
  ).ניידיםמכלים יש ( :הקרקע)(בקומת  זמני חדר אשפה 8.7 

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

 ש.(שוט): י ומתיה קחדר אשפ  

 .המקומיתהרשות  ע"י: נוי אשפהפי  

 
 )ןבכל בניי( רכוש משותף .9
 :ותףהמש הרכושתיאור  9.1 

 ת המכר.יכנותב תפיםבאם סומנו כמשו: משותפיםת חניה וממקו    9.1.1   

 ין.א :11במגרש יש.  :10מגרש ב )לקיתח החפתו ודים,ועמ כניסה(קומת  קיתלח מה מפולשתקו 9.1.2   

 חברה.הי החלטת לפ: ותים לדירם שאינם צמודמחסני 9.1.3   

   ר.מ" 20 -ות מפחלא  בשטח: .: ישהקומת כניסבי) בואה (לומב 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.ג: על הג מיתקניםתפוס על ידי החלק ה חותפ: לףשותג מג 9.1.8   

 .יםממ"ד -רתייםים דיחבים מוגניש מר אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 .1-13יש, בקומות : ם משותףדודי רחד 9.1.10   

 ות מוסמכת וש רשתדרר שאח וכל מיתקן, ות סולאריותערכמ :) כגוןתתפושומ אוו/יות יות (פרטכות טכנרמע : ישגל הגתקנים עימ 9.1.11  

 דין.  על פי כל   
 .ש; יוןח ללא גינשט ש.: ימגרשושטח פתוח בתחומי ה חצר 9.1.12   

 אשפה  מחזור יים, מרכזים טכנרוחד שורתת תקות לרבוכערמ ריחד: ם של הבית שהינם רכוש משותףוספינ קיםים וחלמיתקנ 9.1.13   

  .המכר ותמשותף בתוכנינים כרכוש מסומהה, ט זמפרכמפורט בפרקים אחרים בופה שומתקני א   
 

 תף:רכוש המשואם מהן להוצישאי )מיםיבאם קי( חלק/ים 9.2 

 .)לוט, (מיתמדרגוי /חדר 9.2.1  
 קומה טכנית. 9.2.2  
 משותפת.יה חנל ישהג 9.2.3   
 כניסה. בקומת ילוב 9.2.4  
 תי.מקולובי  9.2.5  
 על הגג. המשותפים)( ניםהשוים תקנישה מחדר מדרגות אל המיג 9.2.6  
 מדרגות אל חדר מכונות. ה מחדרגיש 9.2.7  
 .ים)שותפמ( יםטכני/ דר/יםלחמתי לובי קואו מ דר מדרגותשה מחגי 9.2.8  
 .גגל הע פיםמשות יתקניםי מידל ס עהתפו –חלק הגג  9.2.9  
 .יותמעל 9.2.10  
 .ות)דיריש מרחבים מוגנים ב -ין(א .מ"ק /מקלטמ 9.2.11  

 תף.כוש משורה כרו ע"י החביוגדרככל שם פרטיות, חדרים טכניים וחלקיחניות ן למעט קומות חניו: חלק אחר 9.2.12  

 



 ר בניהתה בהיתנמו
נוייםפוכו היתר לתקב פניל רךנע מפרט  ןת התכנושויורע"י רק  ף לשי

 

                      ___________                                           ____________ 
 מוכרימת החת                                                            המת הקוניחת           

 

 , ג''ב ,ם א'נספחי

 29  מתוך 24 'מע 04.03.2021ך: תארי/ Aדגם  /דריםח 5 /10מגרש  /מכר למשתכן טמפר /יוןלצ ראשוןנרקיסים  /בע"מ רבטשפריר וצזוהר  /הבניה יכותד לאמס
 

 תףית משוב 9.3 
 ת בבי משותף או תביבדירה המוכר דירות),  ק המכרוח – להלן( 1974 – ד"תשלה ),רותלחוק המכר (די 6בהתאם לסעיף  (א)  

 י ן המצוהתקנו של הבית מבטל או משנה הוראהיל על עתו להחהבית או שבד קנון שחל עלף והתותשמ ביתהמיועד להירשם כ    

 :העניינים ; ואלהןנייעותו א עלפרטים  מכרה זהלחו, חייב לכלול במפרט או לצרף להלן םוייים המנעניינה ן מןסת לעניימתייחה    

 משותף;ש הוחלק מהרכ תצאוה )1(    

 ד לדירה;המשותף הצמורכוש ב קחלל השיעורו ש )2(   

 ליו;קשר אחויבים בתים המובשירותתפות בהוצאות הבית המשותף ור ההששיע )3(   

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

 כר דירות;מה ק) לחו(א3יף האמור בסעבדרך  ובצ ןשיכושר הר שקבע אח יןניל עכ )5(   

 חייב מי שהתעל אף האמור בחוזה המכר, כ ראוהו,ן (א) יים בסעיף  קטיינים המנוימהענ יןיענעל מוכר שלא מסר פרטים  ב)(  

 על הבית  המשותף. ולו חיין תו עניבי אולגצוי תקנון המאות השהור    

 
 לדירה: מודצתף ההמשוברכוש  חלקה שלרו שיעו 9.4

יחידות  של כלח ) לשט5פרק א' סעיף פרט מכר זה רט במפומה כובירה (כהגדרתה ואופן חישהד חחס שבין שטיל האפשרב ככל יהיה קרו

ו/או כר מוה עתדכפי שיידרש לפי שיקול  שותף,ת המים הבובריש הקשורט אחר ל פרו בכזה א ל תיקון ביחסלכזאת בכפוף , הדיור בבניין

א יילקחו וש המשותף לת ברכביבדירה כל וב חלקה של שבחיכי  ון,נבתק אי לקבועשוכר רהמכת. ידי כל רשות מוסמעל ש ידרשי יכפ

 ).6ק א' סעיף במפרט זה פר מודים לדירה (כהגדרתםהצון השטחים בבחש

 

 ית:בול הניהבר ות בדבלת החלטרי קסד 9.5
 .1969 -טשכ"ן התקעיריהיה על פי הקבוע בחוק המק 

 

 :בקשר אליו יביםמחוהף ובשירותים תשוהמ ת הביתאוההשתתפות בהוצ עורשי 9.6

ת דרישור ו/או בהתאם להמכאות הסכם בהתאם להורו/או  דירהף הצמוד לכל תברכוש המשוי היחסל החלק ורו שיעשפי ל ה עיהי

 .ירשם, עם רישום הבית המשותףון שנלתק תאםובהמכות ת המוסיוהרשו

 אחזקתן יות בגבועק היחסי מההוצאות הקבחל , תישא החברההרוכשימסרה לטרם נמכרה ו/או נה וברהח עלותירה שבבל דבי כלג

 .ור צריכה בפועלל מהוצאות עביתף, זאת להבדהרכוש המשו

 
 ):ותףהמשרכוש יוחזרו לאו ש/וותף (אים מהרכוש המשהחלקים המוצ 9.7

 ניות המצ"ב כם בתומסומני שטחים הבאים אשרף הותהמשכוש מהר צאווי ,סכםבהה מבלי לגרוע מהאמור בעניין ז      

  ם המכר.בהסכ או/מכר וט הו/או מצוינים במפר      

 ה.של החבר יעתהקבלפי  ות בבית המשותףויוצמדו לדירוצאים מהרכוש המשותף תחום המגרש מבהחניה ש ומותמק .א

ם יהשטח כן כלוביעתה של החברה. י קלפף תהמשושבבית  תרולדי צמדותף יוצאו מהרכוש המשותף ויוהמר תבקומים חסנהמ .ב

 .הבית המשותףישום ר דד מועו עהמשותף ואשר לא נמכרוש כשהוצאו מהר

 לעיל). 9.2.10כאמור בסעיף  ת (למעט החלקומרפסות וגג .ג

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

 ול על       חאו שתחלה ו/ניין עיר נוספת הת בניתכ י כלולפ ב"עתה לפי נייהה אשר אושרו ו/או יאושרו לבהבני ויותזכ כל .ה

 . בעתיד שרוועיר שיא תכניות בנייןוצרו על פי שייו ותיעתיד ניה, וכן זכויות ביןרקעקמה

 

 ____________   ____________   __________________ 
 ברההח/ת המוכרמחתי     תאריך          הונת הקחתימ         

 יםחספנ
 תף.וות הבית המשגולנצי לקונה ם נוספים שיועברומכיסמ א'ספח נ

 .ותהערות כללי נספח ב'
 זיכויים. בלאותט   ספח ג'נ
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 ותות בעלי הדירנציגו לקונה וליועברים שספמסמכים נו – 'נספח א 
 
 :טפרהמשל רד פלתי נב אלו יצורפו כחלקניות תוכ 10.1  

 דירה.ה(חיצוניות) של ליות למידות של כל חדר ומידות כהכוללת  1:50 -קטן מ לא דהירה בקנה מינית הדתכ 10.1.1   

 שותף בקומה.המש סימון הרכווללת הכ 1:100 -ן מלא קט בקנה מידה את הדירהה נמצה בומהק יתנתכ 10.1.2   

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

 המשותף רכוש ן המוסי לתלהכו 1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן ממות מותכניות קומת כניסה/ קומות מפולשות; ק 10.1.4   

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

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

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250נה מידה קבלת היתר בניה בש כפי שהוגשה לרשות המקומית לקמגרה תכנית 10.1.6   

 ות.מודצ נותגיו
 

 חוק יל פערבות ל בהתאם לכל דיןר למסו שיש גימור,רי הת ולחומורכמעכל הל ושימוש התחזוקאות ורדירה יינתנו העת מסירת הב 10.2  

 ניין:כר דירות בעמה

 טפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם.שו לותפעו (א)   

 ויר, וג אוזות מימערכבטיחות,  מערכות רה לרבותת בדיקנוותרות המשיה חזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכותת (ב)   

 אלה.בכיוצא וות ת אלקטרומכניערכומ   

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

 ת קשר.ירספק ומספר טלפון ליצ, לרבות שמות יצרן/רהתקנים בדיי ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המוטכנרט מפ (ד)   
 

 ל גימור שהרכות וחומרי המעל שזוקה חראות תווה תכנית )1( יןבבניה ה הראשונהדיר תנמסר ש דירה אשר לוור לרוכמוכר ימסה 10.3  

 עניין:בהמכר דירות פי חוק  עלות לרבם לכל דין ר בהתאש חובה למסויש הבניין  

 ות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם.טפפעולות שו (א)   

 יזוג ת מכות, מערו, מעליתיחומערכות בטות לרב נות בבנייןהמותק שירותהת של מערכות קה מונעלת ותחזוה כולזוקתח (ב)   

 אלה.בוצא ות וכייכנקטרו מאל ותר, מערכיאוו   

 אם נדרשות. יון ביקורות שוטפות ותקופתיות,אפוות תדיר (ג)   

 רת קשר.ליצי ןטלפו רן/ ספק ומספרשמות יצ, לרבות במבנהים קנת המותכומפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומער )(ד  

 ה.מילייפקספר סומ טלפוןר פמסלרבות  חערכות והפיתוהמ ן,הבניי לננים שכהמתרשימת צוות  (ה)   

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

 ר ה האמורכש הדיול רבכתב ולפיה עחיה האמורים הנמכים סרף למהמוכר יצ תוח.נה ובפיניות במבטרומכאלקת ומערכו   

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

 

  ההחבר לעיל, יראו 10.3סעיף כמפורט בימור הג רית וחומכולידיו התוכניות והוראות תחזוקה של המערל לקב הראשון סרב הרוכש )1(  
 ה לעשות כן. חובתב כעמדה      
 בבניין). עלול (באם תפניהו חב' בית ו/אות נציגות הבלררים ם אחיש/כומן לרלמוסרם בכל ז איתשרה תהא החבר      
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 אזהרותות והערות כללי –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה

  .ניהבהיתר ה קבלתתקפים למועד ה י,והתקן הישראל בניהן והות תקנות התכנרישויו לפי דות יהלאכהמרים והמוצל כ .1

 .2010-ע) תש"3' ס(מ 'נת תקאנטתקן לימ .2

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

 ).א"אק( אליתווידונדיאי ליטהלק

 כלבש חטיהמב חרא הסדר קיים אם החובה ירוידש טתיקלל אנטנותל מיתקן תנהתק חברה מחובתת הלפטור א ועדה המקומית רשאיתהו .3

 .תשלום אבל הבוח ישידור לוטקל ןנית יהיה רהדי

או /איטום המרתף, ו שמירה עלל יבתחיתהמ ו/אוהנדרשת  להעונקוט בכל פ, ולעד הביתעות ווצלפעול בעצמו ו/או באמ יבחימת נההקו .4

ה בעלת שורשים חודרניים יחמשתילת צ יק, איל, לרבות אך לא ררט לעכפי שפו מרתף,הן לאיטום יכוסכדי  מכל פעולה שיש בה נעלהימ

 .ס תקופתיוסוביצוע רי

 . תקינההדרוש בת מפחו אאך ל רותובהן ע בהן חללבה הו גואת צורת ו/א ישנורה אחרת וקלה ו/או סגיכאמור יכוסו בתקרה  מערכות .5

התחמצנות מינרלים (ברזל) וכן  ,ם"ייני"ע ים,ידג י מרקם, גוון,בדלן: הת כגועות טבעיופתוו יתכנ ,ובכפוף לתקניםי ויצוף וחיפבר ,עיתבבאבן ט .6

 .קינה ולכללי המקצועהכול בכפוף לדרישות הת מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

 פינותיטום ק יבוצע אי קירות ו/או שיפולים לבחיפו. לייםראבתקנים הישדרש לא פחות מהנבמידות  ת)וגו(פ יםמרווחף יעשו בחיפוי ובריצו .7

 .(גרונגים)

ת ך מערכוור, לציםל, בזק, כבלחשממגרש, לחברת הם בתחומי המבנה ו/או היח/שט עמידהם תידרש החברה לאב ייודגש כ קיעת ספלמנ .8

ת ובזכו ןלצורך גישה, כ ןי הבנייש במתקנשימות לרבו ופשיתשה חיב לאפשר גיונה מתחיהקם, וכיסמחרים יינים אהמשמשות הבניין ו/או בנ

 .ים אלון שטחבגימיסי ועד בית ים אלו פטורים מתשלום פגויו ן יהכעבר כבלים. כמו מל עעות הקרקובות רציפול בשטח/ים לרש והטהשימו

 ת.גורוס פתוחות או יזותרעילים, באריפים או חרות ריחם פולטיומרים הלאחסן במחסנים דירתיים ח חמור וריסחל א .9

תים כלל הבניין. הזנת אוורור, המשרת ומעברי צנרו תרו, קוותכנמות מותקר ול שיהיוכי יםרכשו ע"י הדיירשי ,ם)ל שקיימיככ( במחסנים  .10

 .ודתפקימוש וביפגע בששלא ובאופן  בלבדנים ד למחסונפר כוש המשותףמחסנים תעשה  מהרחשמל לה

מן ת ופחאך לא  עהצור הפריים ללינים החלל ועלונו באזור תליית כביסה, מקטיותק ר באםים החמים ויח' מיזוג האווידוד המ לש מםומיק .11

 במפרט.וע בהק

עשים תקנות לררישות הת בדמדעועש שלהם ת הרי שרמרק ביחידות עיבו שה שימוש"י הקונה, יעע ת מיזוג האווירנו מערכוויותקבאם יסופקו  .12

י לרג ידות תחתבולמי רעוכן  ,תהיחידה ממוקמבו  במקוםחם  אויר טתוח פלימפ' ממ 1.5, במרחק של A (dB55על (ה תעל לאר אש יםפגעומ

 /ים.ןתקהמ

 מנתת על הדירה לרשות הקונה וזא עמדתשנים הראשונות מעת הוף לפחות בשלוש הן תכהמוגן, באופ כי יש לאוורר המרחב חשוב להדגיש  .13

 .וגןמחב השמהם עשוי המר וןטהבבקירות  מצאטן האדמה והנבק ממופבאגרגטים (חצץ), ה אלהימצ עלולאשר אדון רז ג ישרידלסלק 

 , מחסניםניותח ,טיים, כגון גינותבשטחים פריעברו  ואשרכלל הדיירים במבנה  את מערכות אחרות המשרתות וא או צנרתחות ביוב כנו שותי .14

 עצי הפרויקט. נני ויומתכ חלטתפ"י העו בעקמן יומיקו פרןת, מסומרפסות פרטיו

כד') וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל וז ב, ניקו(מים, ביוצנרות  ותרבעותכן וסן או החניה, ימחהו אדירה, ה תת ובסמוך לתקרוקיר ה,ברצפ .15

 ם. וים חלקים משותפיומהוהבניין, 

הכול  ף זהוריצת בלולים לגרום לשקיעותלבת" ען מש"אב אריחיבם פיצהמרונסיעה כי לו דרעל שבילים, מעברים ואפידים ברכבים כבנסיעה  .16

 .וענה ולכללי המקצקיתהת ף לדרישובכפו

 יות הרוכש לא תיפגענה.ובכל מקרה זכו ות.וירשלצרכי התכנון ו/או אישור התאם הה ומיקומם בניימות החמקובמספר  ייםוניש תכנוי .17

 קעייםקר חניה תת מרתפיל ,מ)פ"(ג פחמימניבגז  המונעים ורה הכניסה לרכביםאס .18

 תף/ים.במרותפים מש טיים אופר םיחשטב ),מ(גפ"י מימנבגז פחל ופעמה כל מתקן התקין ו/או לאחסןמור לח בנוסף חל איסור .19

תגברנה הוראות  ]08.12.2016– 10 ורה[מפרט מחייב מחיר למשתכן מהד 1וראות נספח ג'במקרה של סתירה בין הוראות המפרט לה .20

-לעיל מפרטה ביןלות") ורא"הה (להלן: המכרז/או ו הדין ותהורא/או ו החוזה תהוראו בין סתירה של במקרה כמו כן, .דין לכלף בכפו הנספח,

.ההוראות תגברנה
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  זיכויים טבלאות –' גספח נ
 

 יםיבלאות זיכוטוז ריכ
 

 רות מיוחדותהע

 .08.12.2016  - 10שתכן מהדורה מחיר למ יכון,והש יהבינוד רל משט המחייב שבמפר ינם אך ורק הנדרשיםאלו ה ריכוז זיכויים .1

 "מ. מע לליםכו להלן יםהנקוב המחירים .2

 

  
 : ארמק
 . דהיחי -יח'
 ע. מטר מרוב -רמ"

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

 פריט אחד בודד.  -יטפר
 
 

 וי בלבדכיר בגין זימח - רחצהות מטבח, נושא: ארונ
 

יף סע
ט פרבמ
 מכרה

 ר/מוח יאורת
וי מחיר זיכ יח' עבודה

 כסה" כמות בש"ח יח'ל

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

), מטבח ירז מטבח, חיפו, במטבח כיור עבודה,טח מש
 ט המכר.לפי התיאור שבמפר

 5,812 --- --- --- קומפלט

לפי  רלי),נטגאיכיור ל . כולכללי ה(בחדר רחצ חצהר ארון 3.3.3
  --- 600 --- לטקומפ שבמפרט המכר. אוריתה
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 ן זיכוי בלבדייר בגמח -ת ואביזריםברבורושא: קבועות שנ
 

 
 
 

 יר בגין זיכוייםמח -תא: חשמל/ תקשורנוש
 

סעיף 
במפרט 

 רהמכ
 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 מפלטקו ויזיכ -טלפון  קודתנ 3.7
 
 

 :מל/תקשורתת החשלטבלאוות הער
 כר.המט ), במפר5(טבלה  3.7יף סעחר ות כלליות לאראה הע.ר1
 ביצוע. לפני יםוייחסים לזיכמתי תקשורחשמל/ת ןירו. מחיר המח2
 

ף סעי
במפרט 

 המכר
 מר/חו תיאור

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

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

 )טבחמה
  

   96 פריט קומפלט כר.רט המאור במפהתי יכיור רחצה, לפלז ברת לסול 3.6

התיאור במפרט , לפי נטילת ידיים כיורסוללת ברז ל 3.6
   96 יטפר פלטמקו מכר.ה

בטיה, לפי לאמ ,וללה) או ס3 ץ דרךינטרפודרך (א-בר 3.6
   102 פריט קומפלט כר.מרט הפהתיאור במ

לחת, לפי קלמ, להל) או סו3 רךדוץ פ(אינטרדרך -רב 3.6
   102 פריט טמפלקו ר.המכ פרטר במוהתיא
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 יות לדירהכללערות ה

לו אכלים ל ינימלייםהמ ההגישוחי והנדרשות ובמרמידות בפגוע ל ולהעללת החזקה), חר קבאל( הנ"י הקוע ייםטרינס כלים החלפת - טרייםיסנכלים       .1

 . 3 חלק 1205ת"י תברואה) ובות למתקני כאמור בהל"ת (הורא
ה, ורתא ם,דיעמו ,רותחגו[ תמול שאלו קייככ ותשבון מיקום מערכ, יש לקחת בחבר תעלות מיזוג האווירך מערלצו - ווירזוג אלמי התקנת תעלות .2

  .']) וכומצב החדשם לאמתהתות מתזים (לרב
של צורך בשינוי ה ל מקרבכ . אשיבוי נחיות כלפי ה ינקלרים), נקבעספרבוי אש (זי כיתמגילוי עשן/אש ו תומערכם מיקו - תרעההכיבוי ו רכותעמ .3

 קצועי.מ יעוץיש להיעזר בימתם, מם או בעקבות חסיקומ
נה למשמרת, וקרו למסאשר י ביים,רריחים רז, בא)בכתשלא באישור החברה (ב, מושלעשות כל שיאין ות ריחהאובדק ה ופתבתק - םזרבייאריחים ר .4

 ה.תחזוק ךלצור
רה ת חקיביזי במרפסות, מחיקומבט ג'אגון בדירה, כת משקל עמסיעתו שכל תליה והידובא לצהיר שהקונה מה - יםין שונמשקל על חלקי בני העמסת .5

 צועי לשם כך.קמעוץ להיעזר בייש . ים לביצוע זהאימבות האביזרים המת, לרקל זהאת משקרה לשיצות/תח/מתרות הקיולליכשר בא מוקדמת
ם לצורך מעבר רוח בעת בקומה ריםכלל הדיי אתש מר ישאשחיצוני חילוץ  /דלת, ימוקם חלוןןבבנייל קומה כבדירות חת מהאבו יתכן - חלון חילוץ .6

 ברמעאת האפשר כי בעת חירום יבפתח זה, ווע קב כי לא ייקבע סורגיב מתחי ,חילוץה ן/דלתחלום וקמה רכש מותה אדירבאשר  ,נהקוהילוט. ומ

   וץ.החיל בדירה אל חלון/דלת
      

 

 תאחרוכלליות  תוהער
 טבעי ופןבאת ומושפע ,יטנולגר וו/א ספלטא ,ת בטוןבחשבון כי רצפו חתקיש ל -ו') כם וים, שביליברמעעות, (מיס חומרי גמר לות עהשפעות ססמי .7

ת זו, בתופעה טבעי ידו תפקוי ו/אתיחוגע בטיודגש כי אין כל מפק ספניעת ו. למרים ברצפות אליכנו סדקים זעית ו/או תרמיות ולכןות ססמי תזוזותמ

  .ומרים אלו.חלית האופיינ
 צוף זה.ת בריים לגרום לשקיעולולע "משתלבת בן"א ייחוצפים בארהמרה נסיע רכיילים, מעברים ואפילו דל שבע  - םיים כבדנסיעה ברכב .8
 כם.בהסר אמוהלגרוע מ ולן הן בנוסף ומבליכ רטראות המפערות האמורות בתכניות, וכי הומהה לגרועוסף ומבלי בנ ןרות הנ"ל ההעכי ה בזהמובהר  .9
 

 

 __________ __________ 
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