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 1-11 קומה: 
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 וכן עניינים ת

 
 פרטי זיהוי פרק א.   

 
 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   : 2סעיף               
 .הי חנמיקום הדירה בבניין, מחסן ו : 3סעיף               
 ירה. ר הד וא ית   : 4סעיף               
 חישוב שטחה. ואופן  שטח הדירה  : 5סעיף               

 (. 6.1-6.7ואופן חישובם )  ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה או המוצמדים פרוט שטחים נוספים   : 6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  : 7סעיף               

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

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

 
 . (1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אור י ת   :1סעיף                
 . (2.1-2.19ין והגמר )ינב ה חומרי   :2סעיף                

 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים. י ת   :3סעיף                 
 גובה הדירה.            : 3.1סעיף 
 הצמודים לה.  ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2)טבלה   : 3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  : 3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.   : 3.4סעיף 

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

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

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

 .מערכות משותפות   :7סעיף 
 (. 7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  : 7.1סעיף   
 (. 7.2.1-7.2.5ש )א יו יבסידורים לכ   : 7.2סעיף   
 חניה.   תפי ץ במרולורור מא ו א  : 7.3 ףיעס  
 מערכת מזוג אויר מרכזית.   : 7.4סעיף   
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף   
 דואר. תיבות   : 7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.   : 7.7סעיף   

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

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )י ת  : 9.1 יףסע  
 ( 9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  : 9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  : 9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.   : 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

 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.  נספח א' 
 . הערות כלליות נספח ב' 

 . םיוינספח ג'   טבלאות זיכ
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 חדרים  5 ס' חדרים: מ . נרקיסים ראשון לציון  שם האתר: 

 __ דירה מס':   

 __ קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ חניה מס':   

 

 "מפרט מכר" 

 1974  – ד לפי חוק המכר )דירות(, התשל" 

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

 ( ים שונים י ם וזיכו י בו בעניין חי 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ("הר"החבאו  "המוכר/ת")להלן                                                בע"מ זוהר וצפריר שרבט:  נספח לחוזה בין   

                                             ת.ז       לבין:     

 ( "ים/"הקונהאו  " ים/"הרוכש)להלן          ז  ת.             

 

       מתאריך:   

 

 פרטי זיהוי     א.
 

   יקבע ע"י הרשות המקומית בהמשך.: ומס' בית  רחוב  ראשון לציון,: ישוב .1   

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

 . 2/150/1רצ/מק/ :םו החלה במק תכניתה   1.2 

 

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

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר  2.1

 . 24.04.2017: תחילת תקופת החכירה .שנים 98 תקופת החכירה:  2.2

 

 ( "הדירה")להלן  וקומה: מס' רהי ד .3

 

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

, מרפסת שירות,  (יםת לשירו ץמחופינת נטילת ידיים ) ,שירותי אורחים, (מקלחת) הורים חדר רחצה, ( אמבטיה) כללי רחצה חדרפרוזדור, 

 . )יציאה מחדר דיור( מרפסת שמש
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   שטח הדירה .5 

 : ללים אלהכ לפי מחושבהו ______ מ"ר: שטח הדירה הוא

 . הירקירות החוץ של הדל פניהם החיצוניים של רים עהעוב השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים )א(

   – זה יןנילע

  ן שטח משותף לבי  בינה הדירה לבין מרפסת השמש,בין לה, לרבות  שמחוצה המה לבין קיר המפריד בין הדיר  –" קיר חוץ " (1)

 תוכנית אחרת. וא דירה לבין  הינומה או בקב

 במרכזו של קיר החוץ; ע האמור ור קו המצולרה אחרת יעבכאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די

 וי.ללו את החיפפני הקיר יכי אבן ו פיבלא גימור; בקיר עם ח פני הקיר –" ץ ים של קיר חווניציחהו י נפ" (2)

 סכום שטחי כל המפלסים בדירה.שטח הדירה יהיה  ;ס בדירהמפל לכ השטח לגבירט סית יחושב ויפובדירה רב מפל (ב)

 המשטחים המשופעים והאופקיים;   כל לשי פק אוהל חת בלבד לפי ההיטחושב פעם אך מדרגות בדירה י שטחו של כל מהל (ג)

 גות. דרהמלך שממנו עולה מה  ח יצורף למפלסהשט

  1970 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל הבניה ו נות התכנוןק תב ואם לנדרשק השטחים שגובהם תבחישוב השטח ייכללו ר (ד)

 להיתר(.   התכנון והבניה )בקשהתקנות  –)להלן 

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

 

 ;; :ן בלעדי פו באאת הדירה לדירה או המשמשים פירוט שטחים נוספים המוצמדים  .6

נמצא  ה (לה]קירוי הכוונה למשטח מלא דמוי תקרה )לא פרגו שמש מקורההמתוכה מרפסת  ______ מ"ר :(1) מרפסת שמש בשטח 6.1

 . ______ מ"ר בשטח:אחת מעל בלבד[,  המוק

 ; המוצמדת( החניהניה עם סימון מקום טחי הח ש כנית)יש לצרף ת ______ : 'סמ לא מקורהמקורה/ חניה  6.2

 (; צמדהמוסימון מיקום המחסן  נים עםת המחס ילצרף תכנ )יש ______ מ"ר  :(2)בשטחדירתי מחסן  .36

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4

 אין. : בשטחה דירצמד לומגג  6.5

 .אין: (4)מוצמדת לדירה בשטח חצר .66

 .  שטח(ו)מהות  טםיש לפר  י ן בלעדפ ו נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה בא ם,אזורי /םחלקי /אם יש שטחים 6.7

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

  

 ם: טחי ובי השלחיש הערות

המצולע הנוצר על ידי הקווים  הכלוא בתוך  פסת הוא שטח הרצפהרמשל ת לדירה; שטחה ימרפסת חיצונ – "ש מרפסת שמ" .1

הדירה   ירותשל קפניהם החיצוניים ועל המרפסת הבנויים של או המעקים ים של קירות החוץ החיצוני פניהם לעים העובר

 הגובלים במרפסת.

 

בינו לבין חלק של דירה  המחסן מפריד כאשר קיר ; תן בתוספת שטח הקירו קירות המחס ן השטח הכלוא ביוא , המחסן  של ו חטש . 2 

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

 

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

כאשר קיר   ר;י של הק למחצית הרוחבהשטח שמתחת  ל רקלייכריד בינו לבין חלק של דירה אחרת קיר המרתף מפ רשאכ

 מלואו. ח הקיר בייכלל שטרתף גובל בשטח משותף מה

 

המופיע במפרט   חצר טח הש בין  5%עד  עור שלבשייה יט ס תרות , את שטח הקירות התומכים בהיקפה; כולל רצחל ה ששטח .4

 טח למעשה.השן יהמכר לב
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 סטיות קבילות: .7

 :הז כסטייה ממפרט א יראו אותןלות 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% סטייה בשיעור של עד )א(    

 .יללע 4והערה  6.6תר כמפורט בסעיף וי    

 ור זה ובתנאי שלא א יאי התאמה מת  וא ייה ו/ייחשבו כסט ות למעשה לאהמיד ןסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובי     

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

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

 .(תונו קבועות שרברבות, אר ים,תריס  דלתות,חלונות, , אריחים :י)אביזרים קר כסטייה ממפרט זה  

 [ר בהרחבה.דוב. מפיעאכן לא מו]  

     

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

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

 office@milosarc.co.il :דוא"ל 
 
 

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

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

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

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה  ב. 

 

 ישנו את  אבבניין, בתנאי של ם אחריםיק וחל חרותנויים בחלוקה פנימית של דירות אלהכניס שי  יהמוכר רשא    * 

 . תף ו ש חים ברכוש המאו שט הבניין חזית   

 . הבניה מועד קבלת היתרלנות, התקפים והתק ישמ הר התקן הישראלי ותו לפי דרישיהי מלאכות  וצרים וההמ כל * 

 

 

 תיאור הבניין .1

 מרתף תת  קומות  2ל צא מעהנמ, יםקומות למגור  14קרקע ועוד מת הכולל קו", ומותק בר" י,פחתשמ רב מגוריםניין ב 1.1  

 . לחניה ושירות קרקעי  

 ;למגורים בלבד הנ, הכוו )*(דירות למגורים;  דירות 63: בבניין      2.1                              

 

 ,סקלע למגורים,חדרים שנועדו כת חדר או מער -רה""די מר, אנ ת"ו רגדה" 1סעיף  4719 - ד( התשל"דירות)חוק מכר  ילפ  )*(

 צורך אחר.  לכלאו 

 



 ר בניה תה בהי תנמו
 לת היתר  קב   לפני   רך נע   מפרט 

 ן שויות התכנו ע"י ר רק    ף לשינויים כפו ו 
 

 

                        ___________                                              _________ ___ 
 מוכר ימת החת                                                             מת הקונהחתי            

 

 , ג' ב'  ם א', נספחי

 33  מתוך  7 'מע  28.12.2020ך: תארי  /  דריםח 5 / מפרט מכר למשתכן  /  יון לצ ראשוןנרקיסים  /  בע"מ רבט פריר שוצזוהר   /  הבניה ד לאיכות מס 

 

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

 

 תיאור  י אווכינ

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  קובעת לבנייןה

ות  רימספר ד

 קומהב
 תרוהע סוג השימוש 

 --- -2 מרתף  תקומ

קומתית,  ואה  מעברים, מב ות, יסע מ ות, חני

מאגר  נים, מחס , ות, חדר מדרג מעליות

  , טכני / משאבות, חדר כבלים מים וחדר 

ניות לפי דרישת  מתקנים ומערכות טכ

 תכננים והרשויות. מה

מיקומם הסופי של המתקנים  

בקומות השונות יקבע   ת והמערכו 

 לטת המתכננים. חהלפי 

 --- -1 תף מר תקומ

ית,  מבואה קומת ם, מעברי , ות ע ס מי  , חניות

  חדר  , מחסנים,מדרגות  י ות, חדר מעלי 

)גישה באמצעות חדר   טרפו -םאי שנ 

  י /ר חד יתוח(, מהפ יםנפרד   ומעלית מדרגות 

למערכת ) חדר מגופים  , חשמל /תקשורת

  (,האשפה הפנאומטית לפינוי אשפה

דרישת   י פ קנים ומערכות טכניות למת

 ות. שויהמתכננים והר

 --- קרקע  ןיינבל ה סקומת הכני

,  בוה בחלל ג (לובי מבואת כניסה )

מדרגות, חדר  חדרי  ות, מעליפרוזדורים, 

  סנים, לרווחת הדיירים, חדר עגלות, מח

  חדר זור, ח חדר מי  , )זמני( החדר אשפ

אשפה    תמצנח חדר גנרטור, לדואר,

יות לפי  כנ ומערכות ט  ניםמתק)שוט(, 

 ננים והרשויות. שת המתכ י רד

 ח:בפיתו

גז,  בר  צו  ,ברים , מע ת ו יסע מחניות, 

מעלית וחדר  )מילוט(, גות חדר מדר

נאים  שה לחדר  גישות ] מדרג

 . )טרפו([

 4 1 מגורים קומות 

, פרוזדורים,  מגורים, מבואה קומתית 

ת, חדרי מדרגות, מצנחת אשפה  ו י מעל

  מתקנים ים, סנ מח)שוט(, חדר דוודים, 

דרישת המתכננים  ת לפי  ו י רכות טכנ מע ו 

 ות. הרשויו 

--- 

 2-11 ם וריגמ תמווק
5 

 )בכל קומה( 

ם,  ה קומתית, פרוזדורי , מבואיםורמג

אשפה    תת, חדרי מדרגות, מצנחו עלי מ

ת  ומערכו   )שוט(, חדר דוודים, מתקנים

 ת המתכננים והרשויות. שת לפי דרי טכניו

--- 

 12,13 קומת מגורים 
4 

 ומה( ל ק)בכ

וזדורים,  ית, פרתמ מבואה קו , מגורים

ה  שפא   נחתצ רגות, ממד דרי ח ת, מעליו 

ומערכות    ניםמתק דר דוודים, , ח)שוט(

 ויות. ים והרש כננ המת טכניות לפי דרישת 

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
14 2 

זדורים,  ומתית, פרמבואה קו מגורים, 

ת, חדרי מדרגות, מצנחת אשפה  מעליו 

ומערכות טכניות לפי    יםקנ )שוט(, מת

 יות. ישת המתכננים והרשורד

--- 

 גג עליון

 (יראש)
--- --- 

  ולאריות, מתקניםות ס דרגות, מערכ י מחדר

ת/ פרטיות(, לפי  )משותפו ות טכני ומערכות 

 והרשויות. דרישת המתכננים  

--- 

 --- --- --- 14 מגורים קומות לסך הכל 

 (. י ש)הרא  נכלל הגג העליוןא  ל  במניין הקומות 17 סך הכל קומות בבניין
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  :והבהרות הערות

  .הבניה ירת להי אםהתב טבלהבויים שינ תכנויי (א)

 התכנון והבניה   יין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנותלצש יין, לבני אחת כניסהמ יותרשיש מקרה ב )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 

 ( ראשי ) ףמשות חדר מדרגות 1.4  

 ,  גגלס הלמפ דע -2ת מרתף ומק  סממפל ורהקמ אחד ת חדר מדרגו: תגו אפיון כל חדר מדר; 2: ן יי בנ בהמדרגות  י ספר חדרמ    

   .הקרקע עד למפלס הגג מקומת ורהד מק חדר מדרגות אח  

  לקומת הקרקע; -2מקומת מרתף מקורה ילוט( רגות )מדחדר מ :אור כללי י ת(, 1יש ): חדרי מדרגות נוספים   

     . 17: מעליתלנות מספר התח; 3: בניין ב ותי ל מספר המעיש;  מעליות: 1.5  

 .בד(בל באחתיש ):)*(מנגנון פיקוד שבת;  ,138,8: מעליתל עיםוסר נמספ   

 . אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 ו/או    ן דיירי הבניי נציגות  י ע" ע מעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבבהכוונה  ימובהר כ –ת שבת" "מעלי    )*(                       

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

 

 מר: חומרי הבניין ועבודות ג .2

 , בשילוב רגילהשת ו: מתועשיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס שלד הבניין:          2.1

  ;דשלה נדסה שובי מי חי: לפי עוב  .םם מתועשים/טרומיייטו/או בטון מזוין מאלמנ ןי ובטון מז חומר:: ת קומת קרקערצפה ותקר         2.2

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'   ד אקוסטי:דו בי   .1045 לפי תקן ישראל מס' :מי תרוד ביד                

   .1045מס'  אלין ישר לפי תק :תרמי  דדו בי ; דהשל סד לפי חישובי מהנ י:עוב .: בטון מזויןחומר :יתקומתרצפה ותקרה          2.3

   .1 חלק 1004י מס' ללפי תקן ישרא טי:אקוסוד ביד   

  לפי טום:שיפועי ניקוז ואי  .לדשה לפי חישובי מהנדס עובי: .עשים מבטוןאו אלמנטים מתו : בטון מזוין,חומר גגות הבניין:         2.4

   .1045' מס ליראשילפי תקן  :תרמי וד ביד הנחיות היועץ.  

או בלוק   י בטון,ת של קיר החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקפנימי ןבדופ ל מתועש,כלובאם מ . מתועשת בשילוב רגילה חוץ: קירות 2.5

 :  1045מס'  ליאריש  לפי תקן :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי י את  

 . לי הישראמכון התקנים  של ירוק"  קן ת לי "תו יהיו בענים ות פצבעי תקרות וקיר                 

 וץ: גימור קירות ח 2.6

 .הכל לפי התנאים בהיתר הבניה טבעית.אבן : רי יקע ציפוי,/חיפוי  2.6.1

 ; משולב שכבות( 2ח )י: טטיח חוץ  2.6.2

 מית. קוהמ תים בתאום עם הרשוי יפוהצ וחלוקת , גווןות סוגשאי לשנ: האדריכל יהיה ררחאחיפוי  2.6.3

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

 .  1ק  חל 1004על פי ת"י    ש ר את שיעור הבידוד האקוסטי הנד ו  בכל מקרה יעניק היועץ ו ו השלד    מהנדס   נחיות ה    

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

 ראשי: מדרגותחדר  2.8

רי המדרגות  דחהבידוד האקוסטי ל ;בי המהנדסשולפי חי עובי:ו משולב. א בטון מזוין או בנוי  :חומר: קירות מעטפת 2.8.1  

 ן.י הוראות כל די על פ יבוצעת ליוהמע

  ירוק" בעל "תו תקן ,לי עד לתקרהקריטיח וצבע א+  ( כדוגמת הריצוף פנליםבשיפולים )וי חיפ :מרוח: םי נגימור קירות פ 2.8.2 

 כון התקנים. מטעם מ

  ם מכון התקנים. מטע "ירוק בעל "תו תקן סיד סינטטיו שכבות 2: טיח חומר: רהקגימור ת. תקרהבה: לגו עד   

 (,לבן צמנט)צלן או טראצו ט פורנסורה או גרניבן  יו מאיהם  ירמדרגות בניין המגו ם:סטי מדרגות ופוד      2.8.3 
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סים  ם )פודסטים( ופיומשטחי הביני  המדרגותשיפולים תואמים לאורך   תהתקנים הרלוונטים, ובעלו לדרישותאם בהת

 סים כנגד החלקה.  ספמחו

 . 1142, בהתאם לת"י ד(ז ימאחאו משולב )לרבות / ו  או בנוי: מתכת ו/מאחז יד /המעק 2.8.4 

   המדרגות. חדרות באמצע: גגה לעלי  2.8.5 

 

  :עובי לב. ו בנוי או משוא בטון מזוין  : חומר:הותקרקירות ת קרקע(:  קומל -2)למילוט מקומת מרתף  ףגות נוסמדרחדר       2.8.6

 וחלק.ן מ בטולפחות : ודסטים(ם )פי ביניי דרגות ומשטח לרבות מ גמר כללי  ;לפי חישובי המהנדס

   :יתקומת י(וב ל)מבואה  2.9

גרניט פורצלן,  בן נסורה או קרמיקה אואהיו בחיפוי קשיח, דוגמת ות פנים י קירגימור : מרחו : מבואה קומתית םות פני גימור קיר 

 עד לתקרה.  ירוק"( רילי )"בעל תו תקןקאחיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע ה בה משקופי הדלתות, מעלועד לג

 תקרה זו(.  על בוצע טיח מנמכת לא יל תקרה מו ה שמקר)ב תקן ירוק"תו "בעל  יטטנ יסיד ס : טיח + חומר: התקרגימור  

 רניט פורצלן. גאבן נסורה או : ריצוף 

 :תראשי  )לובי( כניסהאה מבו  2.10

, מעל החיפוי  יסההכנלגובה משקוף דלת  עדת לפחו או גרניט פורצלן(, לאבן נסורה או קרמיקה )רגי: רמוח: ימור קירות פניםג

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

 ית. דקורטיב  האו תקר ו תקרת משנהא/ו "בעל תו תקן ירוק"(,)סינטטי דוגמת פוליסיד  סידטיח +  :מרחו : תקרהר גימו

  ןהעומדים בתק ו מ"ר,  0.64-יח הבודד לא יפחת מראשטח ה  מסוג גרניט פורצלן. אבן נסורה )שיש( או אריחים: מרחו: ריצוף

 .  עת החלקהמניאלי לשרהי

חזית ב, 816נון ובניה ות"י ומיניום לפי תקנות התכלן ויהיו בעלות חזית אהכניסה לבניילת קרקע ליד דקמו בקומת ה ואר ימובות ד ית

 מקומית. ההרשות  פר יהיה לפי דרישתסמבניין חיצוני ומואר, עיצוב הר הבניין יותקן מספ

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

    נים.תק תקן ירוק" מטעם מכון ה ין סינטטי, בעל "תולבבמ: בטון צבוע חומר: הרגימור תקהתקנים.  

 .החברהת לטחהמשתלבת, לפי  או באבן לקמוח בבטון יעשה ותניהח או ף המרת רצפת גימור: הרמקו גימור רצפת חניה 

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

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

מור  יג. (וכו'שמל, מים ח ותארונ  )למעט גומחות,, סופרקרילסינטטי דוגמת  צבעע בוצבטיח  :גימור קירות חדר לרווחת הדיירים:

 מכון התקנים.מטעם  ן ירוק"תו תק"ל בעם, בעיצה כל סיד.פוליי דוגמת טטינס צבוע בצבע טיח  :רהתק

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

 : עגלות וכדומה/(, חדר אופניםל שיהיו חדר/ים טכניים )ככ

 בחדר :גימור תקרה. ('וכוארונות חשמל, מים   ,ותגומח )למעטמת פוליסיד, גוצבוע בצבע סינטטי ד: טיח רותקי גימור  

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

 ם מכון התקנים. עבעל "תו תקן ירוק" מט 

 .או משולבלן  פורציט גרנ או ו ה או טראצקי : אריחי קרמ גימור רצפה              

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

 

  :הערות

 ים.ן ירוק" מטעם מכון התקנקצבוע בצבע , בעל "תו ת בבטון  או  םי פנ בטיח צביעת קירות/תקרה יעשו  . 1

    .לקההח תעי למנ 2279תקן הישראלי ה ותתאם לדרישהחלקה בה  יהיה נגד המשותפים( )בדירות ובשטחים בניין ביצוף ר .2

 

 יר שמן. רקום ומחזטחה חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינבעלת פתי גת,ם מזוגומיניודלת אל: יש, ן יני לביסה דלת כנ 2.13



 ר בניה תה בהי תנמו
 לת היתר  קב   לפני   רך נע   מפרט 

 ן שויות התכנו ע"י ר רק    ף לשינויים כפו ו 
 

 

                        ___________                                              _________ ___ 
 מוכר ימת החת                                                             מת הקונהחתי            

 

 , ג' ב'  ם א', נספחי

 33  מתוך  10 'מע  28.12.2020ך: תארי  /  דריםח 5 / מפרט מכר למשתכן  /  יון לצ ראשוןנרקיסים  /  בע"מ רבט פריר שוצזוהר   /  הבניה ד לאיכות מס 

 

(,  תר הבניהות והיהרשוי שותדרילפי  גגאלומיניום מזואו  כנית )מתכתת עפ"י .: ישין ינוספת לבנ, ציאהי דלת כניסה/    

 . יתונ צ ילחצר/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 חדתו לד  

   מן.ר של מחזילו דלתות אש, כ  :ות לובי קומתי תלד 2.15

 .יש: םמשותפי  קיםחלו  חדרים ,כנייםט ים/חדר חניות,  ,ותי ומתות קא ו במ ,תמדרגו   , לובי, חדרן נייבל בכניסה, תאורה 2.16

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

   .המדרגותאור בחדר להדלקת                   

  האדריכל. ירתבגוון לפי בח  בד(החיצוני בל םחלקציפוי אחר )ב  נור אוצבוע בתכופף מח  פ מר:חו : םי ארונות חשמל, גז ומ 2.17

ד לכל רפאו לחילופין התקנת מונה נ ,דפרמשותף נלמונה  יחוברו המחסניםל כהזנות החשמל של  :ייםרתדי מחסנים בתאורה      2.18

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

   פיל ים/נייןבשל ה הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף  יש.: תכניות משותפו למערכות אלקטרומו אורה תלחיבור חשמל     2.19

 . לתכנון מהנדס החשמ  

 

 פרטי זיהוי(  –פרק א' ב תיאור הדירה )בנוסף לאמור .3

 

 רה*: בה הדי ו ג 3.1 

 מ'. 2.50-מת וחלא פ :עד תחתית התקרהף צו בה הדירה מפני הרי ו ג   

 '; 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 מכשה(נר *גובה חניה מקורה )באם  

 

 י ינימלהמח טשובה הדירה ב כל מקרה גב ה.ות ותקרות משנומימקת , הנמכו בליטות ,למעט תחת קורות, מערכותערה: ה* 

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

 

 ותה.א המשמשיםצמדים לה או שטחים המו וב בדירה ת חדרים וגימוריםרשימ – 2 'טבלה מס 3.2 

 בלה זו(.שלאחר ט  הבהרות,/)ראה פרוט יתר בהערות  

 
 

 ( 1)קירות רמוח תיאור 

 (2) תרוקתגמר קירות ו
 (4)יחי חיפות אריוידומ

 בס"מ( )

 ( 4)פוי חיו (3)ריצוף
 ים )בס"מ( אריח   ת דו מי 

 ריצוף 
  מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א

 שים בשקלים חד
 הערות 

 כניסה 
 י בטוןוקבל  בטון,

 ( 1)או אחר
 ך. שמראה פרוט בהערות בה אין  ( 3) האר ( 2) ראה

 דיור ר  חד 
 בלוקי בטון ,ון בט

 ( 1)ראחאו 
 . ערות בהמשךבה  וטפר ראה ן יא ( 3)ראה  ( 2) ראה

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

 אין  ( 3)ראה  ( 2) האר
בגובה  חיפוילכל אורך משטח העבודה 

)באם   וןל למעט אזור ח לפחות. ס"מ 60
 קיים(. 

 המשך. ב  ראה פרוט בהערות 
 --- ( 4)ראה  חתון ת   ן חיפוי מעל משטח ארו 

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון ן,בטו 

 ( 1)או אחר
 . רות בהמשךוט בהעראה פר אין  ( 3) ראה ( 2) האר

 ים דור פרוז 
בטון או  קי בלו  בטון,

 ( 1)אחר
 . ת בהמשךהערו רוט ב פראה  אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ם י חדר שינה הור 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . ךמשרות בהעה ראה פרוט ב  אין  ( 3)ראה  ( 2) האר

  הדלת   משקוףובה  ירות לגפוי קי ח אין  ( 3)ה אר ( 2) האר בלוקי בטון בטון, צה הורים רח   חדר 
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 ( 1)קירות רמוח תיאור 

 (2) תרוקתגמר קירות ו
 (4)יחי חיפות אריוידומ

 בס"מ( )

 ( 4)פוי חיו (3)ריצוף
 ים )בס"מ( אריח   ת דו מי 

 ריצוף 
  מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א

 שים בשקלים חד
 הערות 

 ( 1)ראו אח ( )מקלחת 
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה 

בע אקרילי בעל  על טיח + צומ לפחות. 
 ים. מכון התקנ "תו תקן ירוק" מטעם 

 . שךמה ב  ראה פרוט בהערות  

 שינה   י חדר 
 ןו טבלוקי ב  בטון,

 ( 1)חראו א 
 . פרוט בהערות בהמשך האר אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ד " מ מ 
   וין מז  ון בט

 הג"א  לפי הוראות 
 . הערות בהמשךרוט ב פה רא אין  ( 3)ה רא לפי מפרט הג"א 

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 וןי בטבלוק ון,טב 
 ( 1)או אחר

משקוף הדלת  ה  חיפוי קירות לגוב  אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
ל  רילי בע צבע אק + לפחות. ומעל טיח 

 קנים. ן התכו מ וק" מטעם ו תקן יר"ת
 --- ( 4)ה אר מיקה חיפוי קר . שךבהמ  ותערה ב ראה פרוט  

 אורחים   ותי שיר 
וקי בטון או  , בל ון טב 

 ( 1) אחר

 מ'.  1.50עד גובה רות  חיפוי קי  ן אי ( 3)ראה  ( 2) ראה
ן  + צבע אקרילי בעל "תו תק טיח  עלמו 

 ירוק" מטעם מכון התקנים. 
 שך. בהמ ערות וט בה פר ראה

 --- ( 4)ראה  ה חיפוי קרמיק

 ת ו מרפסת שר 
בטון או   וקיבל ן, בטו 

 ( 1) ראח
 . רות בהמשךבהעראה פרוט  ן יא ( 3)ראה  ( 2) האר

 מרפסת שמש  
 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)אחר או 

 . 2.6ף י/ציפוי קיר חיצוני ראה סעי פו חי  אין  ( 3)ראה  2.6סעיף ה רא
 . ךשראה גם פרוט בהערות בהמ

 כביסה ור  מסת 
 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)אחר ו א

 3.4עיף ה ס אר אין  אין ( 2) ראה

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

י בטון או  וקבל  בטון,
 ( 1)אחר

צבע  קירות גימור  .טיח 
סיד    האקרילי. גימור תקר

 טי.  סינט

 ( 5)גרניט פורצלן 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך ן יא

 ירת היזם/קבלןחב ל

 

 ה: בללטרות הבוההערות 

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

:  1045רבות בת"י ל כפוף לעמידה בתקינה הרלוונטיתב  לת גבס, או בלוק תאי. הכה מלוחויתהיה עשו ת הפנים של קירות אלושמעטפ

  בכל רחצה בחדרי גבס. בלוקי /וקי בטון תאיבל/בטון קילוב/ת(: יהיו מ: בטוןנימיפ קהנים )חלוירות הפ. קים(י מגור בניינ לשבידוד תרמי 

 מבלוקי בטון". ים" או מהקירות בבלוקים המוגדרים ע"י היצרן "כעמידים ל נויבמקרה 

 : לבן.גוון  ף.פקוד העורי הנחיות בממ"ד לפ .+ צבע אקרילי: טיח רותקי  גמר ( 2)

 מלוחות גבס.קירות אלו יעשו של מעטפת הפנים צה, יתכן שת למחמתועש יטה מתועשת אובש ווצעבץ יוהח באם קירות 

 לבן.  גוון: .יבסיד סינטטצביעה  : טיחמר תקרותג

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

 . הישראלי ים עם מכון התקנקן ירוק" מטת תו לי "ות פנים יהיו בעקירו  קרותתעי הכל צב

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

 לן.  ורצ גרניט פ ים מסוג  : אריחתאם למפורט להלן ובה , מוכר ה בחר  ו/או הספקים שבהם י  ר וכ המאפשרויות שיציג    מה כ   ך ו מתה  הקונ לבחירת 

ים גוונים נפוצוגמאות/מים לדות/גוונים התוא גמאו ד  3-ו   ריצוף של    תו רסד   4לבחירה מבין  .  "מ ס   33/33  או   ס"מ   45/45  או   ס"מ   60/60במידות  

 ניטרלי;ן בהיר  פחות אחד מהם בגוול רים,  מגו ת בשימוש בדירו  ושכיחים 
  דירה למעט חדרי רחצה ומרפסות.הבכל נדרש לחדרים אלו.  ההחלקה לא תהיה פחותה מ ניעת הדרגת מ

ובדרגת נטיות  הרלוו   ה ק ודרישות התקינה והחקי  2279י  ת" . העומד בדרישות  א'   סוג : ותיםשיר /רותשי  מרפסת/ רחצה י ף בחדר ריצו  -

 -ו וף ת של ריצ רו ד ס  4לבחירה מבין    ס"מ.   33/33פורצלן במידות  ט  רניג, אריחים מסוג  R-11וברצפת תא מקלחת R-10   ת להחלקה התנגדו

פי ל   דרות והדוגמאות המוצגות לדייר מידות האריחים ייקבעו מתוך הס ניטרלי.   -  היר היא בגוון בחת מהן ת שאחולפ ם  נית/גוודוגמאו  3

ו א  שתציג החברה דוגמא/גוון/מידה,  סוג/ מ   עשה מאחת ש ת   לו. אפחותה מהנדרש לחדרים   ה י הלא ת לקה ח ה דרגת מניעת ה  . האמור לעיל 

   ידה. על   ר יבח הספק, ש
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טרלי. ני  -ת שאחת מהן היא בגוון בהיר  דוגמאות לפחו  3  -סדרות של ריצוף ו   4מבין    וכש הר  ת . לבחירא'   סוג  :שמש רפסתבמף ריצו  -

  רגתהמתאימים בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובד, (ת )דמוי מלבניםו אחרות נוספ תגם אריחים במידו או ,תלפחו ס"מ   33/33במידות  

)במקומות   הספק, שיבחר על ידה.ג החברה או  שתצי   ר בח ממוכש תעשה  ררת ה חי ב   שם.לגף יצוף חשור לה ותפח הנ שאיההחלקה 

 ח, אין צורך בשיפולים(. שי חוץ מחופה בחיפוי קשבהם קיר ה

רלי. יטנ  –  ר יה ן בהיא בגוו הן  דוגמאות/גוונים שאחת מ   3מבין לפחות    ת הרוכש . לבחיר -  קרמיקה   . סוג א'  :יםתשירו ו בחדר רחצה  י פוי ח ( 4)

ובה קו  ג עד . בחדרי רחצה,שינוי מהמחירבקרמיקה במידות לבחירת הקונה ללא  )חיפוי קירות  . ס"מ   30/60  ו אס"מ    25/33ת  במידו 

 אקרילי(.  ה 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   ת במידו ט וכן  פר למ ומות  דות די המ ם חי ארי יע  שאי להצ יה ר בהסכמת הקונה המוכר יה 

   במחיר הדירה.

ים רטובים  נקזים באזור ת והורצפ ה ,ה לגמר הקירות. הקירותהז  בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה ללרה מובנית כוגי תבוצע ס גלויה לצנרת

 ים. דרים סמוכח/יןבני לחלקי ם מייעת מעבר מנ ל םיטיוונהרלהתקנים שות אטמו לפי הוראות כל דין ולפי דריי

ניטרלי.  –  ר י וונים שאחת מהן היא בגוון בהג/ דוגמאות   3לפחות  ת הרוכש מבין  סוג א'. לבחיר   -  חיפוי קירות קרמיקה: מטבחחיפוי ב

 60בגובה   . חר על ידה ב שי   , ק פאו הס   ברה ג הח צי שת ה,  בחירת הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מיד . ס"מ   30/60או    מ " ס   25/33במידות  

התנור וסביבו בקו הסף   רי חיפוי קירות תואם מאחו   BIידת  כאשר התנור אינו ביח   . ( משטח העבודה )מעל ארון תחתון רך  או   לכל חות  מ לפ ס" 

 י. אקרילף(. מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע  על הריצו מ' מ   1.50בה  ו ג )   של החיפוי הקרמי ועד הרצפה  ן העליו

 מ"ר.  .200  -עד כ   יזם. שטח אריח בודד הקבלן/ ירת לבח   ן צלפור   יט גרנ  מסוג  (:)ככל שנרכש ן חס במריצוף  ( 5) 

 

  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  ותולפי הנחי

 מים   מעברת יעמנל נטיםווהרלקנים שות הת לפי הוראות כל דין ולפי דרים ייאטמו ם רטוביבאזורי  םיהקירות, הרצפות והנקז –טום י א

 .וכיםמחדרים ס / ייןי בנלקלח 

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

 .בגובה לפי כל דין ,גג/משביציאה למרפסות ש

 רת גלויה  צנל ובכל מקרה לא יפחת מהנחיות המפרט המחייב. .שה לגובה המצוין בטבלההקירות יע יפויחגובה  - תרו קי י פו צי  /חיפוי 

 . ירותר הקמגל זהה הקימ רקידוד אקוסטי וחיפוי לל בת כונייבוצע סגירה מוב  

   החלטת החברה. מ, לפי  ס"   60  -מ ת  חו כם פ שאור ת  רו יש פינות קמו   אם ב   , PVCום או  יני אלומ פרופיל  יבוצעו פינות מ   –פרופיל פינות בחיפוי  

   שהאבן , לפיהן היות 2חלק  5566 להוראות הבאות מתוך ת"י ים לב יש לש -אריחי אבן טבעית )ככל שיותקנו בשטח המשותף/פרטי(

 .רקםגידים והבדלי גוון ומ ולים להיות בו נימים,לעי, עבט חומר אי ה

 ירה. בד צוף הרי ע"ג ,רהא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החבדגש כי ליוק  פסלמניעת  - הליטוש/הברק

  תכנון האדריכל. ו/או משולב, לפי פלדה ו/או עץ ו/או בטון( יןקהתברה לחותבחר ה לכ כ) – ה/ותורק ,הולרגפ

ואזורים   תמערכולת נו מטבח, ארובשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון  עטמ ל מ לפחות,"ס 7בגובה לים( מחומר הריצוף  פנ) – שיפולים

 )גרונג(.ות נפים  וט קיא ים, ללוליפ יפוי ושח ם.ייכנט

  ות.חפ ל "ממ 3של  גות(ין אריחים )פוביצוע מרווח בנדרש נים לריצוף וחיפוי, לפי דרישות התק – מרווחים )פוגות(

 אחר  מךמסב או  פרט מכר זהה, במל טבב צויין כך בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באםהתייחסות  שלגביהם י ם)מובהר כי ציוד ומתקני 

 (.השכי הרף להסכם ורשצ

 

 ארונות: 3.3

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

 ים.לכ יחהכנה למד ודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה(,פתח, נק :)כולל ותנבהכנה לכיריים מו
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. עומק   MDFיהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ )סנדוויץ'( או   ןהארו וגב, ('יץווד )סנדובמעיו מעץ יה ם פימדגוף הארון וה

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

 של תחתית הארון. יבות טר עתינלמם יד למיעמי יפוובח "מס 10 -של כבגובה  סוקל()ה בהגהארון ה בתחתית

 פינה".  נותותר"פן יותקנו חידות הפינה של הארו ס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. בי 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב 

  גו ע"יוצשי יטרלי( נ  ירבהד לבן ואחאחד )מהם  ותפחגוונים ל 5. לבחירת הרוכש מתוך קהיי פורמ: פוי חיצוני י צ: מתכת. ידיות

 בגוון לבן.ו/או מלמין  קהי יפורמ: פנימי וגמר מדפיםציפוי הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה.  וא/ו הרחבה

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

   ג'ראה נספח  :ן חתו ת הח מטבד ארון הלזיכוי בער מחי   

     

מאבן   ס"מ 2-בעובי לא פחות מ לבחירת הקונה משטח עבודה : תיאור:לכל אורכו  ן תחתו  חטב ן מארו על דה מו במשטח ע

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

. בהיקף  נה שטוחה של כיורלהתק םתאיו המשטחהיקפם.  נות בכלוראה יתמ ביחס לחזס" 2ל ה שבלטבהם ולייעם ש(, ענייןה

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

 .  היקף המשטח לרש כולל אף מים בכדנהמשטח ככל ה

  חתון,חלק ת בחמטה ןי ארופלמידות: 

  3ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/המוכר תציג בפני הקונה  גו ע"י המוכרשיוצ תאוגמוד  ןוומגוך מת  ונהרת הק חילב :גוון 

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

  

 ן.י א  ן:ו בח עליארון מט 3.3.2 

ארון מטבח תחתון  מ"א 1המוכר יהיה רשאי להמיר עד  ומעלה,דרים ח .54 ירותדבספציפי המטבח ה  וןכנת מסיבות שלהערה: 

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

 ון.המטבח התחת ןן יהיה בהתאם לארוויפוי ארון המטבח העלוצי הנבמ

 ד אחד לכל אורכו.דף אחחות מפל לולון יכ חות. הארס"מ לפ 30 קוומ "מ לפחות ועס 75 ןיו עלה ןל הארו גובהו ש

 

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 בכוורץ משוניאו ק  /ישש /סרטגרלי מחאינ ודההעבמשטח טה . סודלתות, מדפים, צירי ניר  לפחות. הכולל

לטת  לפי הח גוון: ו/או מלמין לפי יצרן הארון.  קהאיפורמ: פנימי ציפוי החברה.  החלטת י או אחר לפ קהאיפורמ: חיצוני פוי י צ

 רה.החב

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

 

 . אמ" 6 העלומ 5.4מ"א.  דירת  5 ריםחד 4-ו ריםדח 3דירת מ"א.  3.5חד':  2.5-2דירת 

 

                :תהערו 

  פעמיים מחושבתאורך. המדידה לאורך הקיר )פינה ככל שקיימת  מטר 6מטבח ארונות  כללית של אורך מדידת ( 1) 

ך  באור לו יכל תהמשולבים בתוך הארונו )למעט מקרר(  וכיו"ב םכיריי  תנור, ח,די המיועדים למ (. חלליםארון רך הבאו 

  זה. אורי ה מתי ו כסטי שביח לא ח,טבמונות הרא אורך תמידוב 5% -כ דטיות עסונות. ארה

ובקיר שבגב ארונות המטבח  במקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן  ( 2)

 קה.תחזו רך לצו  ו לאפשר גישה לפתח/ים אלטן/ים משותפים. יש לו ישה לקח/י גתפ יםקיימ 

 .הקונה להחלטת הינם תחתון  בארון  ניםובמ 'ו כו  תנור ,מדיח של התקנה רךו צ ל ן הארו  תכנון  ( 3)
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 במקומות דלתות ומדפים, לרבות ,בשלמותו  המטבח ארון  לספק את המוכר על ,להתקינם שלא הקונה החליט -

  למשחוהזנת  ם וניקוזמי  של תרשו הנד תולרבות ההכנו  ) חללים ללא ( המובנים ליים משהכלים הח נתקתהל שיועדו 

על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד שהחברה  וחדו לה נ קו ה תבאחריו  הכיור. תח תחדי למ

   . תנחה את הרוכש

 

 

 ה: מיתקנים לתליית כביס 3.4

 ה.תליית הכביסמתקן ה לישיר  ה גישההית ו נממר פתח בקיר חוץ אש              

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

 . טר סה"כמ 8 -רך של לא פחות מכולל חבלי כביסה באו ס"מ 120ורך מינימלי של אבאו מתקן מתרומם  , ס"מ 160

 5100"י דרישות ת . הכל לפיו/או משולבאלומיניום סה: י בכ מסתור 

ביסה  כיטי ת פרייהפרעה לתללהיווצר ה ה עלולז ם, במקרהי/מזגןה שלדת העיבוי יח יתקן גם ויוכן  ית בחלל מסתור הכביסה: ההער

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

 

 

   )מידות בס"מ(  בדירהלתות, חלונות ותריסים ד תמרשי  – 3טבלה מס'  3.5

ה, מידות המעברים  רקמ בכלה. הפתיח ון יו ובכה יחהפת גם, בסו חי פתדות הבמי ם, תחי במיקום הפשינויים נו : יתכההער 

 יה. ראה גם הערות נוספות בהמשך.טח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנות התכנון והבנבדלתות ושים החופשי  

 (נף כ ידני  או לחילופין כנף על  טר חשמלי וגיבוימ  .52)תריס מעל  

התקין  ה בתריס בלבד( יש לרוג שסת רו רפסת שי מ רך ה דז אם)גם   ר החוץוילא ירות  יש  וררתאוח אם אינו מ / מטב חצהי רדרחב

 ורור מכני. איו

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  פתחה
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 ר( אח  מתכת/

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ נגרר/

דת  יומ ותכמ
  תחהפ

 )גובה/ רוחב( 

עץ ר )חומ
  ם/מיניואלו

 ( רחתכת/ אמ

ה  תיחפ גוס
כע"כ/  /יר)צ

 ס/אחר( י כ / נגרר 

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב(  בה/ )גו

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

כ.ע.כ/נגרר/  
 כיס/חשמלי/אחר( 

 ה יסנכ

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 

 ר דיור דח

1 

 כ ע. כ.  ררנג וגג מז ' אלומ

--- 

--- --- 

1 

 מ' ו לא ' ומאל
 גלילה חשמלי

 דניי ייבו ל גכול
 ---  

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כ    ררנג אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

---  --- 

שינה  ר חד
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ . כ.ע   רנגר ג וג אלומ' מז 

1 

 דניה י גליל אלומ'  אלומ' 

80/210   

  צהרחח. 
 םריהו

1 
 + עץ 

 ור  א-ו צ /הרצו 
 וגג ' מז ומאל 1 ציר רגילה 

 נטוי
 )קיפ( 

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

 חדר 
כמות ומידת  

  פתחה
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 ר( אח  מתכת/

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ נגרר/

דת  יומ ותכמ
  תחהפ

 )גובה/ רוחב( 

עץ ר )חומ
  ם/מיניואלו

 ( רחתכת/ אמ

ה  תיחפ גוס
כע"כ/  /יר)צ

 ס/אחר( י כ / נגרר 

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב(  בה/ )גו

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

כ.ע.כ/נגרר/  
 כיס/חשמלי/אחר( 

80/205  --- 

 ד  ממ"
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ילה(.  רג )ציר 

 תיחה חוץ פ

1 

 אלומ' מזוגג 

  או ציר רגילה 
 כ כ.ע.

יות  הנח לפי 
 א הג"

1 

   .ס נגרר לכי  מ' אלו  אלומ' 

70/200 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  , הדף ורסיסים, הנגררת/יםגזים, פלדה נגד או שתי אחת כנף  
          לפי הנחיות הג"א.  לכיס 

--- --- 

 3ה ינשחדר 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 .כ כ.ע נגרר   וגג מז ' אלומ

1 

 ידנילה גלי  אלומ'  אלומ' 

80/210   

 4 נה שי רדח

1 

 ה גילר  ציר עץ

1 

 .כ כ.ע   נגרר אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/210   

ח. רחצה  
 (אמבטיה)

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

--- 

 --- מכניאוורור 

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

  ותישיר
 םאורחי

1 

 לה רגי ציר  עץ

--- 

 --- ור מכניוראו

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

מרפסת  
 רות ש

1  
  עץ
 

 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כ  נגרר   אלומ'  אלומ' 

80/205 ---  

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

 עץ/פח  1
לטת  חה ילפ

 החברה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 

 

 : ותחרוא להבטל ערותה

 הרכישה(.במסמך אחר שצורף להסכם  ה או מכר ז בטבלה, במפרט  צוין ם אק בר הקיים בפועל)

  תיתי בתחר לימפוט יכללו התקנת קנות למים ויד עמ דלתות תהיינהובפתיחת ציר רגילה. ה 23לתקן ישראלי מס'  ודה בהתאםדלת עץ לב= עץ  דלת .א

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

 בקיר, יס()כה על כנף ו/או לתוך גומחת ררנג = כנף כ כ.ע. ניגרר= רגילה+ משתפלת,  )דרייקיפ(סב נטוי )נטוי(,  = פתיחה משתפלתקיפ פתיחה, 

מי  וליאוריתן מוקצף כולל אטם גוילוי פיום במשויים פח אלומינ ע יסרת בייהיו של זזהההו א ה ילגלה תריסי: יםסי רת ,כיתאנ ועה= כנף בתנוטינה ליגי 

 יסררגז תאורכב מ' י 2.5ב מעל תחים ברוחבפו ריצרן. בחדר דיובהתאם למידות הפתח והוראות ה מוגברת. עובי הפח יהיהבין השלבים לאטימה 

   .ו/או חשמלי רצועה אמצעות לל כלפי מעלה, בנגס יתר =  גלילהידני. תיחה פ וןגנ ן חשמלי ומננונגם מל עכנ"יס לילה עם שלבי תרג

 ים לסה"כ הדלתות/א תתה רבדי מות הכלליתובלבד שהכ בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאוכולות להופיע , משותפים לשני חדרים ילתות/חלונותד . ב

 . האווירג זוימת רכה לתפקוד מעכהכנ "מס 3  מעל רצפה עדו בה יוגים  פנ תותן ושולי דללה. יתכבטבנות י ות המצ חלונו
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חות משני לו המורכבים, לפי דרישות התקן רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  מאלומיניום עם ,למעט ממ"ד()ות ינ טרי וו חלונות/ .ג

יהיו בעלי תו   םהבירכיו החלונות. ן(תכנו יפל חראו א מ"מ 6 שלי עובר באוי וח עם מרולפחות, מ"מ  4 בעובי זיגוג ) מרווח אוויר ביניהםעם ת כיוזכ

י  ידל עחלונות יותקנו גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. הים, ציר ,EPDMאטמי גומי  קוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג,זרים מן ואביתק

 לכל במסילות. ןיא :ותתשר .וד העורף ק ות פחי הני לפים פלדה, ף/כנעם גג מזוום מסוג אלומיני חלון  יהיה"ד מבמ ן.שה מטעם היצרמתקין מור

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה נוסף  נתיב יותקן ,נותלוהח

רות גם שית סלמרפ םהפוניים בות במטבחיר החוץ, לרוולא לא אוורור ישירבחדרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ל -ויר החוץ אוורור לאו  .ד

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

ם בזיגוג קבוע שולביהמם ייתכן פתח ניום.יועץ האלומי ו/או ל, גוון, עפ"י תכנון האדריכלפרופיסוג  .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .קירות מסךו/או  ום,מחסה/קש כמעהמשמ

   , צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחהEPDMגומי  , אטמיללם: סרגלי זיגוגכבו ים,רי רים מקואביזקן ו תו  ת לייהיו בעיהם יב רכת ו ונו החל   

   ;היצרן טעםמורשה מ מתקין ידי על יותקנו ונעילה. החלונות   

  ל.יכהאדר בחירת "יעפ חלב"( )" ומהשקופה או עמ ית חותבטיית וככזן תקתו  )באם יש חלונות(,רחצה  רי דבח . ו 

 . ודרישות כיבוי אש   אדריכל ה   תכנון י  או רפפות קבועות, לפ / ו   ר מכני ו/או סבכה בדלת אוורו ו/או    ת חלון ( יעשה באמצעו מחסן   כש שנר ל  ככ )   סן ר המח אוורו  . ז 

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

מ"מ   1.25נת בעובי של ו משקוף בניה מפלדה מגולו .צור דלת ומספר דירהן, מעתחתו  ף שת סברמ ,נעה ו"רוזטות" תי די, רד נ, מגן ציליצירים

 ר. כת המורי בחיגמר לגוון לפיעה בתנור. צבו א בחיפוי ויניל  לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו

  בטחון/אש.קנו דלתות ן ויותקע יתכלדירות בקומת קר  הסניכב ת,רשות הכבאו  נחיותה פיל .בחירת החברה פיגוון ל , לניו  ציפוי דלת ממ"ד .ט

ק,  חוז –ך בכל היבט תפקודי ערה ושו  אופלקסבורד ויה משתי לוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי תהיה עש כנף הדלת פנים: מכלולי דלתות .י

 , עםבמיםמידות לעאים המת חיצוני מתועש יפו צי אופורמייקה ו אצבע ר גמ. משקוף הדלת וגלסאם בהתנו ותק חר. צירים י יים, א, ק יקהסט וקא

  בעל 23לי מס' ראיש בהתאם לתקןהיה  משקוף הדלת י .צדדים לפחות 3-)קנט( מצופה ב נף הדלתבהיקף כ  .ידיות מתכת משני הצדדיםו מנעול 

י  סיבוב יה / מקלחת מנעולטבאמרי חד ב ם. יד למייה עמיה ו נת וף לאחר התקשקהמ. מהטיא יפס כוללתואם לדלת  מרבג ץאו ע לימריהלבשות פו

חברה ו/או  ה דיין(, שיוצגו על גוונים לפחות )אחד מהם לב 3לבחירת הרוכש מתוך  ון:ו ג   מזוגג בכנף הדלת.אור, -"תפוס פנוי" וצוהר/ צו דמוי

 ידה.  ו על/ספק/ים שיבחרה

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

 תיחה וכיון הפתיחה.פה גתריס, לרבות סוהפתח, סוג החלון/כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות  בפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות

 2 -כ גבוהיםלת וריצוף הממ"ד דה ף ס . יתחיצונ רת,גרנ/תחתנפ ה ה,ת פלדה אטומדלה הינגן מו רחבדלת כניסה למ :ורףהע פיקוד רישותלפי ד .יב

גלים  אוורור מעוי תחפ+ זיגוג וכן   כנפיים לפתיחה. חלון אלומיניום 2הנגררות לכיס ו/או ה כנף אחת או שתיים, ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלד

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

הרי  סינון, הן קמתע"י החברה ק יודגש שבאם סופ (.2010)תקנות הג"א מאי  ידות היצרן.הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מ רו צתיהאוורור 

ע"י  ךכו לכשהוסמ ע"י הגורמים פתנוסת ימוינות ואט תקקת ידב יבי הרוכש, יחי"ע רוקויפן כל, י פיקוד העורף ו ע"שרוא וקו  דנבתו תקינתו והתקנש

ביצוע בפועל הר ביגביצוע בפועל המכר לבין ה ה בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרטלמניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתיר יקוד העורף.פ

 וד העורף. יק פ לנות שכמעוד התואם הנחיות

אביזרים   הצורך בהתקנתעקב , "נטו" פתחים מידות אינן מבטאותו"מ, סב ת ערווש מבניה ידות מ  ינןה ,3' מס ות בטבלהרטפוהמ דותהמי – מידות .יג

 מסך ותירק /תטרינוינות/ו של מלבני דלתות/ חלו ,הםנימילים היקפיים פילפרומשקופים ומויים ו/או מסגרות סמויות וכן  לבנים סכגון: ממשלימים 

   והבניה.  תכנון ות הקנבתכנדרש חים אלו תפל טח,ש/ממידות יפחתלא  םילקבמתפתחים הדל הגוה מקר כלב .ין()לפי הענ
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 לים סניטרים בדירה מתקני תברואה וכ – 4טבלה מס'  3.6 

 הערות לאחר טבלה זו(גם )ראה   

 
 

 קןמית
 מיקום 

 רחצה הורים ר חד חים אורתי שרו  מטבח 
יה  בטאמר חד

 ללי( כ)

 יה בטחדר אמ
 אסלה( אל)ל

 חדרים(  3)בדירת 
 אחר שרות  מרפסת

 כיור מטבח 
 )בודדת/כפולה( 

 

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- --- ראה הערה )א( 

 --- --- --- --- --- --- א'  סוג 

 זיכוי ₪  
 
 אין

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

 כיור רחצה 

ות  מיד
 )בס"מ(

 --- --- ן משולב בארו בארון ב ולמש 40/50 --- ---

 3.3.3 סעיף ראה  ' א --- --- סוג 
ראה סעיף  

33.3. 
--- --- 

 ן יא --- --- זיכוי ₪  
 ראה נספח ג'

 
 ראה נספח ג'

 
--- --- 

 ידיים  כיור לנטילת

מידות  
 מ(")בס

--- 25/40 --- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- --- --- ןי א --- ₪  י זיכו 

גז ראו  להסא
 )ב'( פהשטי 

 

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- --- ת היצרן לפי מידו  לפי מידות היצרן  לפי מידות היצרן  ---

 --- --- --- א'  א'  א'  --- סוג 

 --- --- --- אין  ין א אין  --- זיכוי ₪  

  אמבט/

 )ב'( תלחקמ

  ותמיד
 מ()בס"

--- --- 
 ל דין כ ותרא והלפי 

 שך ראה בהמ
70/170 

 אמבטיה( )
070/17 
 יה( טבמ)א

--- --- 

 --- --- סוג 
 ף משופע צו רי

 )מקלחת(

אמבטיה  א' )
אקרילית או פח  

 ( מצופה אמייל

אמבטיה  א' )
אקרילית או  

 (פח
--- --- 

 --- --- אין יןא --- --- --- זיכוי ₪  

ים  רם קי ה למ ללו ס
 ,רוי כל מיםח/

 )ד() ה( מהמשטח

 --- --- ח/מערבל רפ פרח/מערבל  פרח/מערבל  חרפ  חפר דגם 

 --- --- א'  א'  א'  א'  א'  סוג 

 --- --- נספח ג'ה רא ראה נספח ג' ראה נספח ג' ראה נספח ג' אין  זיכוי ₪  

סוללה לאמבטיה 
 )ו(  חמיםלמים קרים ו 

 --- --- --- םדג

  דרך-רב
 פוץ רט נאי)
או ( 3 ךדר  

 ()וסוללה

 ך דר-רב
 ץ )אינטרפו

( או 3דרך   
 (ו)סוללה

--- --- 

 --- --- א'  א'  --- --- --- סוג 

 --- --- ראה נספח ג' ראה נספח ג' --- --- --- זיכוי ₪  
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 קןמית
 מיקום 

 רחצה הורים ר חד חים אורתי שרו  מטבח 
יה  בטאמר חד

 ללי( כ)

 יה בטחדר אמ
 אסלה( אל)ל

 חדרים(  3)בדירת 
 אחר שרות  מרפסת

חת למקל  סוללה
 )ו(  ים וחמיםים קרלמ

 --- --- דגם

  דרך-רב
 ץ טרפו)אינ

או  (3 רךד  
 )ו(הלולס

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

 --- --- --- --- א'  --- --- ג סו 

 --- --- --- --- 'ח גראה נספ --- --- י ₪  כו זי 

מכונת כביסה   םי ר מבו חי 
 )ט(ולניקוז

 --- יש  --- --- --- --- ---

  לשרוול תבדופן חיצוני  4פתח "
, מייבש כביסהמ  יטת אדיםלפ

 רה שקולת סגי כולל תריס הגנה ומ
 --- יש  --- --- --- --- ---

ר  לחיבו , וזלמים וניקור בחי  הכנה
 ()טח כליםמדי 

ר  כיווז ההכנה משולבת בניק )
 (בחמטה

 --- --- --- --- --- --- יש 

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

 --- --- --- --- --- --- 1 )הכנה(  יב()שולגז לבי נקודת 

 

 : ואחרות טבלהל ותערה

 ר שצורף להסכם הרכישה(.חאבמסמך  ו זה א ט מכרפרבמ לה,בטב  צוין בפועל רק באם ים י קה)

רחצה  ורכיה שטוחה. נירוסטה, בהתקנ/ הקונה, חומר סילי קוורץ ירתלבח: ס"מ( 80/46ס"מ או כפולה   40/60)בודדת במידות  מטבחכיור  (א)

לפי  צרתות ס"מ. 40/50ידות מ חרס: (רלי )באם אינו אינטג רחצה  רו י כ החברה. ר ע"יבחשייצרן/ספק, י הפל במידות (:י ל גרשולחני )אינט

  .חברההחלטת ה  תוצרת לפיחרס. מידות ו  ים:ילת ידי כיור נט בחירת החברה.

 וצרתת . 1385י ת"עפ"י  (ליטר 6 שלרוכה ואר טיל 3קצרה של לת הדחה יבובעל ק) מותידו כ חרס,/מונובלוק ארגז שטיפה :מונחת. : להאס )ב(

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

 מיכה אסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תעם ציפוי פולייקפי, שלד עץ מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק ה 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  אמבטיה:

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

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

 ;המשטח

ת  דיקרים בעזרת י/םמים לחמי ותס י)ו תי ון קרמי דו כמונגנמיקסר בעל מם יהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מערבל ים וקרילמים חמוללות כל הס )ג( 

רישות התקינה הרלוונטית בארץ, ככול ם העומדים בכל דלמים חמי  סדרות 3וך ת מהקונה הציג לבחירת על המוכר ל, םיחסכמ ללויכאחת( 

 . 1385ת הת"י שישנה, ועומדת בדרישו

מ "ס 20 ולעומקפחות ל "מס 25ניקל, פיה בגובה ם ורכ ויבציפ פרח/מערבל,ם: : דגבחרת מט. לקע)כולל חסכם( סוללה למים קרים/חמים )ד(

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

מ  ס" 51 מקס"מ לפחות ולעו 15באורך היפבציפוי כרום ניקל, ערבל : דגם: פרח/מסכמים()כולל ח רחצה לכיור/י , סוללה למים קרים/חמים )ה(

 .בארץטית נוו נה הרלדרישות התקיכל ב םדיהעומ םילמים חמ ותסדר 3ך תו לבחירת הקונה מ לפחות,

  בציפוי כרום ניקל, למים קרים בלבד., רחדגם: פ ת ידיים:כיור נטיל

ילוי האמבטיה וכן  למ תתיתח, הכוללת יציאה קירים, מיקס מהסוללה למים חמים וקר :באמבטיה :כולל חסכמים() יםם קרים/חמ סוללה למי  (ו) 

 ומזלף.ס"מ לפחות  60באורך  ל אנכיטלסקופי ומובי קהלמוט הח ,ןתלה מתכוונ רי, משושרצינור 
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ט  כולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מו ם ניקל בציפוי כרור. מיקס מהקי, דרך( 3אינטרפוץ  -רב דרך )סוללה  -מהקיר דגם: : למקלחת

וטר בק אש מקלחתרס"מ ו 30באורך  ירק הזרוע מ ,חירת הדיירלפי בו יןות ומזלף. לחילופס"מ לפח 60 רך אנכי באו י ומובילקופהחלקה טלס

 "מ.  ס 15

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

 .ניל יברזוחיבור לביוב,  :תכולל סלהאי שטיפת /גזארו כיורים ת קנהת ( ז) 

 .בןל :ועותהקב גוון  (ח)

 ( וחיבור לקו דלוחין או שפכים. 2007אוג'  תיקון -)הל"ת ים חמים: מים קרים, מלתול כ הסנת כבי ת חיבור למכו הכנ (ט)

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

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

 ת העירונית. שרהמ קתסופ המ ורהבטמפרט ים : ממים קרים (בי)

  למניעת החלקה קן ישראלישעומדים בת ועותקבלרכוש  ירה, ישבד החזק ינוי לאחר קבלת הבמקרה של ש -ית/אמבטיה(ה )אגנחצרקבועות  (גי)

  .R-11 -ולא פחות מ

 .  רה או הכיובודשור משטח הע= קרי ברז הממוקם על מי פרח קבוע. תוך שרוולראש ברז הנשלף מנשלף =  ( יד)

  רת ידית אחת. ם, בעזמיחלקרים /מים ר( = ויסות יקסמ) לרבמע

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

 . ('ווכ וזיק נ חות/פתחי מקליות )ברזים/וכננים למערכות הקצה הסטנדרט המים והניקוז מת כי מערכת הספקת יש לקחת בחשבון ( וט)

חת, ין, שטח תא המקלקוטר צנרת הדלוח אמתתא הת דמוי "גשם", ללש מקלחירה( כגון ראה בדת החזקבלק)לאחר  לעיל שינוי מהאמור

הניקוז  ים הנפלטת ממפל המים לקיבולתאמה בין כמות המ הרחצה עקב אי התומחסום הקפי מפני גלישת המים, עלול לגרור הצפה בחדר 

 פה.ברצ

  כגון   באמצעים מתאימים קוטנש לוס מונע החלקה, ייה אינה כוללת חיספ אמבטשרצפת ה ללחת וככגם למקמבטיה הינו אב שוהשימ ול י( הואזט)

  דבקות המיועדות למניעת החלקה.הדבקת מ

  כיבוי לא  לש הרז במקגה תוק זרימתלנילים מנגנון כלל, יש להשתמש בכיריים הכולסמיכות לחלון ובלבישול נמצאים בככל שמיקום הכיריים  (יז)

 ל. ישוות הב/להבה שלרצוני 

 

 או במסמך אחר  ם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זהקנו בפועל רק באבהערות לעיל יות סותחתיי קנים לגביהם יש ה)מובהר כי ציוד ומת

 ם הרכישה(.שצורף להסכ

 

 ין(, ברצפה, בניה פים לכללשות יתכן ומ יוב )בחלקםב ינ לקולט תר יקופתחי בצנרת ו: אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך אחר   3.6.1 

 ש(.  וכמות, עפ"י דרישות כיבוי א )מיקום יתכן מתזי כיבוי,יה. האינסטלצ מהנדס וכמות עפ"י החלטתום  קבמיאו בסמוך לתקרה, בקירות   

בין   פיקודלי ת גז וכבצנרת להעברו לצמפוו א /ו יני מרכזיזגן מלפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למ, מיקוםב י מיםארון למחלק 

  מיקוםבמרפסת שרות ו/או במסדרון ו/או  מפוצל,ו/או  מיני מרכזימזגן קום מיועד ל. מי איידמלד עד המיקום המיוע קום המיועד למעבה,המי

יקום מוצנע  מו א/ו יסה,ור כבו במסת ו/אליון ע בגג עבהמיועד למ מיקום. .וקצר לכל חלקי הדירה יעיל  תר המאפשר פיזורמוצנע ומוס

 מעבה/המעבים.וסתר למיקום הומ

 

 :ההער  

 דמוי  יצרו בליטות התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ו ידרשו(, יתכן ויחייבו ככל שבוי, )כי  ת מים/ביוב/מתזי במעבר צנרהצורך   

 ,  כרנית המבתכ ו נמ יסו  בהכרח, שלא צפהות וררי סמוך לקבו ו/ארה בסמוך לקירות ותק ,או "ספסלים"" מודים או קורותע"  

 . מהתוכנית מיקום שונהב תקנו ילוצי תכנון יו או שסומנו ומא   

 פתחי  וידרשו  יתכן   ן הבניי ברים לגובה קחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העו יש ל ,בנוסף  

 תחזוקה.  גישה לצרכי  ראפשל שי תם ו ום או ין לחס, אאלו  תרחי ביקו פת ביצוע  שיידרביקורת, ולכן בדירות בהם   
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תהיה לפי הוראות כל דין. התקנת המערכת  רית משותפת מאולצת צעות מערכת סולאבאמדירות מים חמים ל הספקת: מיםחימום    3.6.2

 .  ר()טיימהמים  מוםן לחימזן קוצב התקחמים ולרבות גיבוי חשמלי לדוד המים ה 579תקן ישראלי   רישותרית תהיה בהתאם לדהסולא 

י והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק אלמנט עזר חשמל חימום עם ארית וכוללת הסול( המחובר למערככל אגירה )דודידירה יותקן מכל ל  

 י ההפעלה.  במאפשר לתכנן מראש את זמנ  

         ם אחרים, ימוח יעבאמצהמים חימום שה יע, תירכת סולאמערמצעות באהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים ות שללדיר  

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

 גג או וך להבסמת או ו רשירפסת במ ש כגוןבמקום מוסתר אך נגי: מיקום הדוד ;ליטרים  150: תקיבולב  למים חמים)דוד( כל אגירה י מ      

 ליטר 150ר לכך  ליטר. מעב  120 –חדרים  3 או 2ליטר.  60אחד חדר  פנימי:     האינסטלציה.מהנדס  נוןתכ לפי עליון

 (.2007תיקון אוג'-ביסה )הל"תונת כת. מכאמבטיה, מקלח: קערות מטבח ורחצה, חיבור מים חמים לכלים 3.6.3

   .סת שמשמרפב, יש :"דלי"ברז    3.6.4

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

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

 .: פלסטישפכים 

 . יש: ה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבחרת גז בדירצנ 73.6.

 : יש. דירההכנה למונה גז ל 3.6.8

 

 (טבלה זו ר הערות לאח )ראה שמל ותקשורתני חתקמ – 5' מס בלהט  3.7
 

 ונקודות טלפון, ראה נספח ג' בית תקע ,ת מאורקודו מחיר זיכוי לנ                
 

 מיקום 

נקודת 
 מאור 

 קרהת /קיר
 ק ל מפסכול

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
 מים     מוגן 

 תקע  בית
 עגל במ חכו 

 נפרד

 נק'
 ;יהלוויזט

 ;ק' תקשורתנ
 .פון נק' טל

 ות נקוד 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה  ניסהכ
 ואה מב או 

1 1 - - - 

 ן+ לחצןפעמו -
 קום אינטר  -
ובי  תאורה לל  מפסק -

 . קומתי/חדר מדרגות
 . לוח חשמל דירתי -
ת כולל  ארון תקשור -

   . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה ארון  - 

 דיור  דרח
 אוכל ופינת

2 3 - 
1  

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -לי שמס ח תרי 
ת  לל להפע חשמנקודת 
)ראה מרפסת   ס.התרי 

 ש(. שמ

 - - - 1 1 פרוזדורים 

  3באורך מעל בפרוזדור 
הכולל   פרוזדור או ב מ' 
נקודות   2ניית "ר", פ

 מאור לפחות + מחליף. 

 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, בת ום השקמיק
מעל  ע יהיה תקה

משטח העבודה ככול  
בהתאם  האפשר ו 

נון המטבח יותקנו  לתכ
נפרדים   י כח שקע 

 למקרר לתנור, יח, למד
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 מיקום 

נקודת 
 מאור 

 קרהת /קיר
 ק ל מפסכול

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
 מים     מוגן 

 תקע  בית
 עגל במ חכו 

 נפרד

 נק'
 ;יהלוויזט

 ;ק' תקשורתנ
 .פון נק' טל

 ות נקוד 3 כ"סה

 אחר/ הערות

שינה  דרח
   הורים

 

1 
)כולל מפסק  

  ליףמח
   (למנורה

 

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 

ינטרקום )נק'  א -
 בלבד(  יבורשמע/ד 

    צהרח חדר
 ים ורה

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

 ר( לתנו קע  בית ת)
- 

ראה חדר   -ים חימום מ
 אמבטיה. 

  והיכן  לוןבהעדר ח
 , שנדרש 
רור  לאוו הכנה לנקודה 

 . מפסקמכני + 

 - 1 1 - 3 1 שינה  חדרי 

 /ד"ממ
 ח. שינה

לפי  מנורה 
הנחיות  

 העורף  פיקוד 
3 - 1 1 

קוד  פי  תקנות לפי 
 העורף

 ה חדר רחצ
 מבטיה( )א

1 
 ( מים )מוגן

- 1 
1 

 לתנור( בית תקע  )
- 

  ע לתנורבית תק
קוצב זמן   + התקן םמו י ח

הכולל מפסק לדוד  
עפ"י   מש במיקוםהש

 התכנון.  
והיכן   ןחלו  בהעדר

 , רש שנד
ורור  קודה לאוהכנה לנ

 מכני + מפסק. 

 שירותים
 

1 - - - - 

והיכן   ןר חלו בהעד
 , שנדרש 
לאוורור  הכנה לנקודה 

 ק. מכני + מפס 

 מרפסת שרות 
1 

 ( יםמ מוגן)
- - 

2 
 מוגן מים 

 ה, ת כביס כונ)מ
 סה(בי כש מייב 

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 )מוגן( 

- 
1 
 גן( )מו 

IP44 
- - 

+  כולל תריס חשמלי 
חה  פתי   סק + מנגנון מפ

 . ידני 

 מחסן
)ככל 

 ( שהוצמד

1 - 1 - - 

שמל של  צריכת הח
בר לשעון  ן תחו המחס 

החשמל הדירתי אליו  
משויך המחסן. או  

ין שהזנות  ילופ לח
ל  כ ל של החשמ

ה  חסנים יחוברו למונהמ
נפרד  שותף ו מ
בלבד,   יםנחס למ
עפ"י  טת המוכר ו להחל

 בחירתו. 

 מסתור
 סה כבי 

- - - 
1 

 זגן( הכנה למפקט )
- 

 
- 

 

  הערות לטבלה ואחרות

 הדלקה אחת. דת קונלל כויל/ ארמטורה(, אה  -ה )ללא נורה וכיסויבית נורה על גבי קיר או תקר = קרהת מאור קיר/ תנקוד (א)

  נפרד(.ל שקע בפר כבפנל אחד, נסתר  )שני שקעים או יו  יל.רם חשמל רגהניזון מז לימר מתקן חשד לחיבוקע" בוד"ש = מאור )רגיל(קע בית ת (ב)

 פחות. ממ"ר ל  1.5חיבור יבוצע בכבלים ה
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החיבור  (.כל שקע בנפרד ספריותר בפנל אחד, נ אום ישקעי )שנ חשמל רגיל מזרםהניזון  עם כיסוי, שקע בודדמוגן מים:   ר )רגיל(ע מאו בית תק  (ג)

 "ר לפחות. ממ 1.5כבלים יבוצע ב

כמות ל ספתושאינם תוא'  בתקרה או קיר(, המצוינים בסעיף המאור ) נקודות של הלאופן ההדלק לבדתאור ב הדלקה כפולה= נקודת מאור (ד)

 בסעיף א'. מאור המצוינות ה נקודות

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

 ה גבוהה. ת הגנבדרגמוגן מים מעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה בהכרח ב ן שאינומוג בית תקעאחר= או  IP44עם דרגות הגנה  בית תקע (ו)

שבים, בין מח –קשורת ת תטלפוניה, נקודדת לחוד וכוללות נקו או( ט מפלקונקודות ביחד )  3= ()מחשב ן חוץ/תקשורתטלפוטלויזיה/נקודת  (ז)

ט. אינטרנ/לפוניםללא חיבור הדירה לרשת הטלים.  ידורי כבקליטת שור לואפשרות לחיבר, יטת שידורי חובה כאמוחיבור לקל –טלוויזיה ת ד נקו

 כיסוי. וללכ 1מודול  55ופסא וק  ריבק נהועד נקודת ההכ  שורתמריכוז התק ט משיכהודת התקשורת תכלול צינור וחונק

 . (העניין שומר לפיעמדת ל ה אות כניסה למבנדללי קצה לתקשורת פנים )כולל אביזרות מלאות /דהונקרקום(= ם )אינטפון פני טל נקודת (ח)

  מ"מ.  2.5ים למפסק נפרד עם כבל , מחובר ישירות ללוחמלי נפרדגל חשעל גבי מע כוחבית תקע  = נקודת כח (ט)

החשמל והתקנים   לפי תקנות מוגני מים יוהלדירה, י הנספחיםחי חוץ  בשטחדר האמבטיה ו, בותאורה בחדר המטבחם קיסמפ ם,שקעי (י)

 ם. לייהישרא

ועד נקודת ההכנה   תקשורת )מחשב( מריכוז תקשורתלנק' הכנה  ה בלבד.ונה לצנרת )"שרוול"( וחוט משיכאחרת הכו א צוין אם לב"הכנה"=   ( יא)

למניעת ספק  )ספירלי(. תנור להט" "  אר חום" ול"מפז (,ת הדיירריויותקן )באחצה הרחמעל דלת חדר מצאת נ  וםמחי ורבאם ההכנה לתנ קיר.ב

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

ם  תה/ם/מכבים את אויקידלוק ביניהם, אך מיחבר איםמצפרדים שונים הנים נכיבוי, משני אביזר ודה/ות מאור הניתנות להדלקה/נק  =ףחלי מ (יב)

 ר. מאו ות/נקודה

 ל.החשמרישות מהנדס וד בעקבות הנחיות החוק 'ם וסוג הנקויים במיקו ינשיתכנו  (יג)

ובר ישירות  ה תח כנן לכיריים. הנקודארון המטבח, מתחת למקום המתוזית ב נקודת תלת פא  תותקןהכוללת חיבור תלת פאזי=  ת מגוריםבדיר ( יד)

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

 

 ך אחר טבלה, במפרט מכר זה  או במסמכך ב רק באם צויין  חסות בהערות לעיל יותקנו בפועליש התיי  לגביהם קניםכי ציוד ומת בהר)מו 

 ישה(.הרכ שצורף להסכם 

 

   רגות.עה בחדר מדלילה קבו רתון שבת לתאומנגנו .יש: אורת מו ל קומה: נקוד בכ ות/ מבואה קומתית:רג מד חדר   3.7.1 

  יש. :יתקומת הדירה להדלקת אור במבואה צן מתוךחל יש. : אור לחצני הדלקת יש. גופי מאור:  

 . סויכולל כי 1דול מו 55נה בקיר וקופסא הכה תקודנ כוז תקשורת ועדמרי ל צינור וחוט משיכה: נקודת התקשורת תכלופון חוץ טל 3.7.2 

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

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

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

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

     צב זמן.ל קוכול  : יש.לי חשמשמש/מים,  חשמל לדוד נקודת 3.7.6 

 ר.  אמפ 3×  25י: : תלת פאזגודל חיבור דירתי  3.7.7 

 ת בקומת יתיחת דלת הכניסה הראשכולל לחצן לפ, מע דיבורש )אינטרקום .5 בטבלהורט : כמפמיקוםש, : יקוםנטרערכת אי מ 3.7.8 

 הורים(.  בחדר שינה רבודיולשמע מית ופו ,סההכני  

 ן. : איטלוויזיה נוספת במעגל סגור )נפרדת( מערכת 3.7.9 

  ת זה(.ק שרו מספ זיה רב ערוציתוויטל יטתלקללים לחיבור לכב ההכנ :ויזיהטלו דורי י הכנה לקליטת ש 3.7.10 

 : ם אחריםמיתקני      3.7.11 

 ש"ע. "וונטה" או דירתיתף( ו/או ע"י מאורר שויצוני )מחשמלי חפוח בוצע ע"י מי  ,ותלפי תקנבאוורור מכני המחויב  ור חללאוור  -          
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 . 3.5תחים סעיף בלת פטראה גם תריסים ב יס.התרת הפעלל נקודת חשמל לתריס חשמלי כול  -           

 ל שקע.ארון תקשורת כול  -          

 . תקשורת משולב בארון הפוניה/ טלוויזיארון טל -          

ת לסגירה  כולל תריס הגנה עם משקול 4ר פליטת אדים בקוטר "צינו ה ומעבר חיצוני עבוריסמייבש כבהכנה ל –ות במרפסת השר  -

   חשמל. זנתוה             

 מל הישראלית  פאזי ולרשת החש. המערכת תתאים לחיבור תלת רה של צריכת החשמל הדירתיתבקול  מערכת לניטור -            

 ים. תנחשמל המשעריפי הנת תזהותאפשר               

 , יחידת תקשורת  מליחש רםדד זרכיב המו עלסת תכלול יחידת מדידה בלוח החשמל הדירתית אשר מתבסערכת המ             

 רה. ותם בצורה ברומקומית ומציג אבל ומעבד את הנתונים בצורה טי, צג דיגיטלי אלחוטי המקחואל לשידור             

 גיה נתוני צריכת האנר תא , הצג יציג לפחות רצפהמה מ'  1.5 ה במקום נגיש ובגובהמוך לדלת הכניסהדירה בסבפנים  קןותיהצג  

 כספית.  לותם הואת ע)בקוט"ש( ת טברהמצו וטפתהש        

 

 ירה: חימום, בד מתקני קירור /.        4          

 ן. אי  מרכזי  דירתי מיני  מיזוג אוויר 4.1

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

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

 ;הדירה קילח

                        כנןוהמת  יקוםהמ בין רצפה ה במילוי עהנו ריסת בקמוכנ חשמלי קודופי נחושת צנרת של "צמה" לרבות תהנדרשו  יותהתשת ביצוע .2

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

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

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

 .ירוו א  יזוגמ מהנדס ידי על המערכת לתכנון בהתאם יהיה ההכנות מיקום .4

 .םיבהמע / המעבה יקוםלמ סתרומו מוצנע מיקום .5

 ההכנה תכלול:כנה למזגן עילי בממ"ד. במקרה זה ף, תבוצע הבאישור פיקוד העור .6

 ח החשמל.ירה מלוה ישנפרדת הזנל מחש תנקוד -

 סה.מכיסגר בקצה הצינור יקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפה פעיל בדירה. ודה במים, מנקז צנרת ניקו -

 התכנון.  פע" מוצנע ומוסתר במקום מיקום המעבה יהיה -

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

 . האוויר ס מיזוגון מהנדלתכננ"ל בהתאם ה תכנוהכל ה -

 

 לכל מיזוג מאפשר אינו הדירה  תכנון יראווה מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל  ( לעיל.6) 4.1מעבר לאמור בסעיף  .ין: א צלמזגן מפו  4.2

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

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

וויר לרבות הנמכת א  זוגתקין מערכת מי רצה להבדירה, והרוכש י  ים(קלרינת )ספרי אש אוטומטי : ככל שקיימת מערכת כיבו הערה*

 . כת תקרה זו נמה( לםמתז/י קלרים )ראש/י הויב הרוכש להתאים את גובה הספרינמסתור(, מחתקרה )

   .איןבניין: זית ברתי הניזון ממערכת מרכי אויר ד  מיזוג 4.3

   .: איןהפועל בגזתנור חימום   4.4

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

 . אין: אטוריםרדי   4.6

 : אין. מלייםקונבקטורים חש  4.7
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 . : איןרצפתי ת תום מחי   4.8

 : אין.םי נים אחרמיתק  4.9

 

 אש ובטיחות בדירה, במחסן: יבוי סידורי כ* .5

 .: ישבאם נרכש() חסן במ  .ות הכבאותע"י רשדרש יככל שי: הירבד ם(:רי פרינקלאוטומטית )ס מערכת כיבוי אש 5.1  

 .דרש ע"י רשות הכבאותיל שיככ: אי עשן גל 5.2  

 יש. מ"ד(:)מ וגן מרחב ה מערכת סינון במ 5.3 

 

 , כבאותע"י רשות ה דרשי י , ככל שעליהם רבות חיפוי/ציפוי ל ,לו כיבוי ובטיחות א ילוי,ג סידורי התקנת  *  

 וניות. קום אחר עקב דרישות תיכני מ ו בומנו אך יותקנאו שיס, ו/כנית המכרבתו  גו יוצ חא בהכרל    

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה  6.1 

                       ום המגרש; ח: בתולםכבניה. תר ה לפי הי: יהנח מותו ל מקסך הכ 6.1.1   

  ;ןאיט(: )לפר קום אחרחניות במ                                

 ין בתוכנית המכר. כמצו: יקוםמ  לפי היתר הבניה: חניות רמספ: יש, משותפת(פרטית/חניה לנכים ) 6.1.2  

 כה )עם הצגת תג נכה רשמי  ירה נלהיתר, תימכר לרוכש ד הפח החניוח ובנספית/מגרש/סביבההת כני תמן בנייה לנכים כמסוח             

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

 : יש. רהרכת תאו מע .ות האדריכלי נחי ה פל ,תאבנים משתלבו /קמוחל  בטון :חניה לא מקורה ר רצפתגמ 6.1.3  

 יש.  :כבישגישה לחניה מה 6.1.4  

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

   אין. :לחניהכניסה במחסום  6.1.6  

 פיתוח המגרש  6.2 

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

 .לפחות ר"מ 20 של טחבש לצידו והומל גינון לבע ומואר, ]לבנין הכניסה מבואת ברוחב לפחות[  מרוצף    

 יה  ף יה הריצו .לת האדריכיטבעית/אחר לפי תוכנ  וליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבןבטון/ גרנ :: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2  

 . ן בעל גוון בהירתהני ככל   

 ית האדריכל.תוכנ  לפי ,עיתב אבן טים משתלבות/ : אספלט/ אבנחומר גמר .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

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

  ות.החקלאנחיות משרד הל   

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

 (. לשם כךצועי ץ מקעזר בייעוימומלץ לה .עמוקת שורשים

 רכת ממוחשב.מע שכולל ראיש.  :משותפת רשת השקיה 6.2.5  

 גן. ירות אין ד  :הגן  ותרלדי  ודה, צמ חצר 6.2.6  

 אין דירות גן.: ת גן ירו דחצר הצמודה ל פות, בת משותפירוט מערכו  6.2.7  

 אין דירות גן.  :ות גן /משטח מרוצף בחצר הצמודה לדירה 6.2.8  

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

 . חברהביעת הפי קלו  תאושרהמ  יתוחכנית הפי תולפובה ממוצע בג   

 יש. :10במגרש  י פנימ . ןאי  :(בחלקה פתוחהקומה )פולשת קומת עמודים מ 10.2.6  

 

 מערכות משותפות .7
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 מערכת גז:  7.1 

  המגרש או הבניין או ניתכואר בתום המת , ובמיקו, בתאום עם חברת הגזגז צובר אמצעותב סידור מרכזי הכנה לאספקת גז:    7.1.1  

  .הגז ותחזוקתהצנרת  להנחת ת הנאהוזיק  נהינת ך ת הצור מידתב מית.והמק תוש הר תרישועפ"י ד

 בבעלות חברת הגז.  והינ  ,ז כאמורהג צוברמובהר בזאת כי    

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורנרת גז צ 7.1.2  

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

 :שוי אסידורים לכיב  7.2 

 ת יועץ הבטיחות. חיונות הכיבוי והע"י רש שידרשככל  :דרי מדרגותבח ת לחץ הפעלערכת למ 7.2.1  

 נחיות יועץ הבטיחות.ע"י דרישות רשות הכיבוי וה שידרש ככל: יםבמבואות/פרוזדורמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 ת.יחו ץ הבטיוע  הנחיותו בוי יכהות שות ריש. לפי דריש :)ספרינקלרים(ים זמת –ית וטומט כיבוי א מערכת 7.2.3  

 ות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. : יש. לפי דרישות רש ולתן ותכ  ארגזי כיבוי  לרבות  כיבוי  עמדות 7.2.4  

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

 יםבוי בשטחים משותפי כ רונות( ואדרנטיםי י )הוב י י כז, בראש כיבוי ו  גילוי  מערכותבות לר ,הכבאות ידורי כל סרה: הע     

 שות הכבאות.יקום וכמות לפי דרישות רמ ,םפרטיי  או               

 ועץ הבטיחות. לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות י : יוניםבחנאוורור מאולץ  7.3 

 אין. : ות(רזנת הדי )לה תיר מרכזי מערכת מיזוג אוו 7.4 

 . אין רים:ש הדיי ולשימ  םי דר/חיר ב מערכת מיזוג או  7.5 

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

 .  816 י"תו ייה ובנ תכנון תקנות לפי מיניוםאלו חזית ותבעל וויהי ניםהבנייבמקבץ אחד לכל או  , בנייןכל ל                     

  :יםם אחרתקני מי  7.7 

 וש כלל  חדר/ים לשימ בחלקים משותפים(,)ורה מאגר מים, מערכות תאים, שנא ח.ת מים, אבוקה ומש סני  ותמערכגנרטור,   

 . םועציתוכנית המתכננים והי לפי  ת:כמו ו מיקום  .וכו' הבניין סמוכים לטובת בבנייניםאו  סמוכים, ניםיבבניין ולטובת בני  הדיירים  

 

 ית תשתרכות למע המבנה רחיבו  .8

  יש;  :רחצל נפרד מונה מים: יש; לבית ראשי  מונה מים; לסינון אבנית רכתעמ, כולל : ישמרכזי  קו מיםחיבור ל 8.1  

 יש.   חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

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

 . הטלפונים חיבור הדירה לחב'כולל א : ל()בקשה להיתר והבניהתכנון בהתאם לתקנות ה  :ניםהטלפורשת ל בניין ה ורבי חהכנה ל 8.4  

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

 בפועל יצועם עבודות שברכישה. ר הבמחי וליםכלישה, ג כירד , ניקוז,ומכיםכביש, מדרכה, קירות ת :רשגגובל במללי הוח כפית 8.6  

 החברה.ת המקומית אינם באחריות רשוהיעשה ע"י   

   (.ניידיםיש )מכלים  :הקרקע()בקומת  זמני  חדר אשפה 8.7 

 . ר(ם המכלהסכ 8.16ולסעיף  .93לסעיף וף פהאמור כ) פה.אשי לפנו רכת מגופים פניאומטית מע :(-1קומה חדר אשפה )ב

   (. מכרלהסכם ה 6.7ולסעיף  4.17ף סעילהאמור כפוף )פשי : שוק חופנימי: ב                                

 ש. )שוט(: י חדר אשפה קומתי   

 . הרשות המקומית ע"י: נוי אשפהפי   

 

 רכוש משותף  .9

 : ותףתיאור הרכוש המש 9.1 

 ת המכר.יכנ ותב תפיםבאם סומנו כמשו : ת חניה משותפיםו ממקו     9.1.1   
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 יש. :01במגרש  י פנימ .אין: (לקיתח החפתו  ועמודים, כניסה)קומת  קיתלח מה מפולשתקו  9.1.2   

 חברה.הלפי החלטת : ותים לדירמחסנים שאינם צמוד  9.1.3   

    מ"ר. 20 -ות מפחלא  בשטח: .: ישקומת כניסהואה )לובי( במב 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:  מיתקניםהחלק התפוס על ידי  פחות: לג משותףג 9.1.8   

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

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

 ר שתדרוש רשות מוסמכת  אח  וכל מיתקן,  ות סולאריותערכמ :( כגוןתתפושומ אוו/יות יות )פרטכות טכנ רמע : ישגל הגתקנים עי מ 9.1.11  

 דין.  על פי כל   

 . ; ישח ללא גינון שט : יש.מגרשושטח פתוח בתחומי ה חצר 9.1.12   

 אשפה  מחזור יים, מרכזים טכנר וחד שורתת תקות לרבוכערמ ריחד: וספים של הבית שהינם רכוש משותףנ ים וחלקיםמיתקנ 9.1.13   

  . המכר ותמסומנים כרכוש משותף בתוכני הט זה, כמפורט בפרקים אחרים במפרופה  שומתקני א   

 

 רכוש המשותף: ן להוציאם מהשאי  (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 .(, )מילוטתמדרגו י /חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 משותפת.יה חנל ישהג 9.2.3   

 כניסה.  בקומת י לוב 9.2.4  

 תי. מקו לובי  9.2.5  

 על הגג. המשותפים() ים השוניםישה מחדר מדרגות אל המיתקנג 9.2.6  

 ה מחדר מדרגות אל חדר מכונות.גיש 9.2.7  

 . שותפים(מ) טכני/ים דר/יםלחמתי דר מדרגות או מלובי קו גישה מח 9.2.8  

 .גגל הע פיםמשות יתקניםי מ ידל ס עהתפו  –חלק הגג  9.2.9  

 .יותמעל 9.2.10  

 ות(. יש מרחבים מוגנים בדיר  -ין)א .מ"ק /מקלטמ 9.2.11  

 תף. ו ע"י החברה כרכוש משוככל שיוגדר ם חניות פרטיות, חדרים טכניים וחלקין למעט קומות חניו: חלק אחר 9.2.12  

 

 ית משותף ב 9.3 

 ת  בבי משותף או תבידירה בהמוכר דירות(,  ק המכרוח – להלן) 1974 – ד"תשלה (,רותלחוק המכר )די 6בהתאם לסעיף  )א(  

 י  התקנון המצו  של  יל על הבית מבטל או משנה הוראהעתו להחמשותף והתקנון שחל על הבית או שבד המיועד להירשם כבית    

 :העניינים ; ואלהן ניי עותו א עלפרטים  מכרה זהלחולהלן, חייב לכלול במפרט או לצרף  םים המנוייעניינ ה ן מןהמתייחסת לעניי     

 משותף;ש הוחלק מהרכ תצאהו (1)    

 חלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; שיעורו של ה (2)   

 חויבים בקשר אליו; ובשירותים המור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף  שיע (3)   

 דבר ניהול הבית המשותף; ב לת החלטותרי קבסד (4)   

 כר דירות; מ ה ( לחוק)א3יף האמור בסעבדרך   ובצ ןשיכו שר הר שקבע אח יןניל עכ (5)   

 מי שהתחייב ראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כן )א( יעניין מהעניינים המנויים בסעיף  קטמוכר שלא מסר פרטים על  ב()  

 ולו על הבית  המשותף.  ח יתו עניין בי אולגצוי שהוראות התקנון המ    
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 לדירה:  מודצתף ההמשו ברכוש  חלקה שלרו שיעו  9.4

יחידות של כל ח ( לשט5ה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף ירה )כהגדרתה ואופן חישובהד חחס שבין שטילהאפשר ב ככל יהיה קרו

ו/או  כר מוה עתדכפי שיידרש לפי שיקול  ת המשותף,י ום הבבריש הקשורט אחר ל פרל תיקון ביחס זה או בכזאת בכפוף לכ, הדיור בבניין

כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו  וב חלקה של שבחיכי  ון,נ בתק אי לקבועוכר רשהמכת. ידי כל רשות מוסמעל ש ידרשי יכפ

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

 

 ית:בניהול הבר ות בדבלת החלטרי קסד 9.5

 . 1969 -טשכ"ן התקעי ריהיה על פי הקבוע בחוק המק 

 

 :בקשר אליו  יביםמחוהף ובשירותים שותהמ ת הביתאו ההשתתפות בהוצ עורשי  9.6

ר ו/או בהתאם לדרישות  המכאות הסכם בהתאם להורו/או  ף הצמוד לכל דירהתברכוש המשוהיחסי  פי שיעורו של החלק ה על יהי

 .ון שירשם, עם רישום הבית המשותףנ תאם לתקובהמכות  ת המוסיוהרשו

בועות בגין אחזקת  ק היחסי מההוצאות הקבחל , תישא החברהרוכשיהמסרה לטרם נמכרה ו/או נה וברהח עלותירה שבבל דבי כלג

 .ל מהוצאות עבור צריכה בפועליהרכוש המשותף, זאת להבד

 

 ותף(:המשרכוש יוחזרו לאו ש/אים מהרכוש המשותף )ו החלקים המוצ 9.7

 ניות המצ"ב  ם בתוכמסומני שטחים הבאים אשרף הות המשכוש מהר צאווי ,סכםבהה מבלי לגרוע מהאמור בעניין ז      

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

 ה.של החבר יעתהות בבית המשותף לפי קב ויוצמדו לדירתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף  בהחניה ש מקומות .א

ם השטחי כן כלוביעתה של החברה. י קלפף ת המשושבבית  תרולדי צמדוהמרתף יוצאו מהרכוש המשותף ויו תים בקומ חסנהמ . ב

 ו עד מועד רישום הבית המשותף. המשותף ואשר לא נמכרוש כשהוצאו מהר

 לעיל(.   9.2.10ת )למעט החלק כאמור בסעיף ומרפסות וגג  .ג

 . ותף רכוש המשא מה מוצקיים( ככל ש)שנאים חדר ה .ד

 ול על        או שתחחלה ו/ניין עיר נוספת הת בניתכ י כלולפ ב"עתה לפי נייההבניה אשר אושרו ו/או יאושרו לב זכויות כל .ה

 . בעתיד שרוו עיר שיא  ניה עתידיות שייווצרו על פי תכניות בניין, וכן זכויות ביןרקעקמה

 

  ________ ____   ______ ______   ________________ __ 

 ברה הח/ת המוכרמחתי      תאריך          ה ת הקונחתימ         

 

 יםחספנ

 

 תף. וגות הבית המשולנצי לקונה  ם נוספים שיועברו מכיסמ א' ספח נ

 . ותהערות כללי נספח ב' 

 נספח ג'   טבלאות זיכויים. 
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 ות ות בעלי הדירנציגו לקונה וליועברספים ש מסמכים נו – 'נספח א 

 

 :טפרהמשל רד פלתי נב אלו יצורפו כחלקתוכניות  10.1  

 דירה. ה)חיצוניות( של ליות מידות של כל חדר ומידות כלהכוללת  1:50 -קטן מ  לא דהירה בקנה מינית הד תכ 10.1.1   

 שותף בקומה. המש סימון הרכווללת הכ 1:100 -ן מלא קט הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה יתתכנ 10.1.2   

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

 סימון הרכוש המשותף   לתהכול 1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן ממות מתכניות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קו 10.1.4   

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

 . 1:100 -א קטן מלה ידה מ בקנ מת גגוק תכנית  10.1.5   

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

 נות צמודות. גיו

 

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

 ניין:כר דירות בעמה

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

 ויר,  וג אוות מיזמערכבטיחות,  מערכותרות המותקנות בדירה לרבות שיה תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות )ב(   

 אלה.בכיוצא ות ות אלקטרומכניערכומ   

 דרשות. פתיות, אם נו תקטפות ו שו ותן ביקורו תדירות ואפי )ג(   

 ת קשר. ירספק ומספר טלפון ליצ רה, לרבות שמות יצרן/תקנים בדיי ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המו טכנרט מפ )ד(   

 

 ל  גימור שההמערכות וחומרי של זוקה חראות תוהו תכנית ( 1) יןבבני ה ה הראשונהדיר נמסרת ש דירה אשר לוהמוכר ימסור לרוכ 10.3  

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

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

 ת מיזוג  ת, מערכוו, מעלייחותמערכות בטות לרב נות בבנייןהמותקשירות הת של מערכות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונע )ב(   

 אלה.בוצא ות וכיי כנקטרו מאל ותר, מערכיאוו    

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

 רת קשר. ליצי טלפון רן/ ספק ומספרת המותקנים במבנה, לרבות שמות יצכומפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומער ()ד  

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

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

 ה האמור  רכש הדיל רובכתב ולפיה עחיה האמורים הנמכים רף למסהמוכר יצ תוח.ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפי   

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

 

 

   החברה  לעיל, יראו 310.ת וחומרי הגימור כמפורט בסעיף כול לידיו התוכניות והוראות תחזוקה של המערלקב הראשון סרב הרוכש (1)  

 ה לעשות כן.  חובתב כעמדה       

 בבניין(.  עלול )באם תפניהו חב'  בית ו/אות נציגות הבלר רים ם אחיש/כומן לרלמוסרם בכל ז  איתשר ה תהא החבר       
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 ות ואזהרות הערות כללי  –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

   .ניהבההיתר  קבלתתקפים למועד ה י,בניה והתקן הישראלן והו ת תקנות התכנהמוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישול כ .1

 . 2010-ע( תש"3' ס)מ 'נת תק יתקן לאנט מ .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 לקליטה

 כלבש חטיהמב אחר הסדר קיים אם החובה ריוידש טתיקל ל לאנטנות מיתקן תנהתק חברה מחובתת הלפטור א  ועדה המקומית רשאיתהו .3

 .תשלום אבל  הבוח ישידור  לוטקל ןנית  יהיה רהדי

או  /שמירה על איטום המרתף, ול חייבתהמת הנדרשת ו/או להעונקוט בכל פ, ולעד הביתעות וולפעול בעצמו ו/או באמצ יבחי מת נההקו .4

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

 .ס תקופתיוס וביצוע רי

 . תקינהת מהדרוש בפחו אך לא בהן הן עוברות חללבה הו גואת צורת ו/א  ישנוקלה ו/או סגירה אחרת ו כאמור יכוסו בתקרה  מערכות .5

התחמצנות מינרלים )ברזל( וכן   ,ם"ייינ "ע ים,גיד י מרקם, גוון,בדלעות טבעיות כגון: הפתוו יתכנ ,ובכפוף לתקניםי ויצוף וחיפ בר עית,בבאבן ט .6

 .קינה ולכללי המקצועהכול בכפוף לדרישות הת  מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

יטום פינות ק יבוצע י קירות ו/או שיפולים לאבחיפו. לייםבתקנים הישראדרש ת( במידות לא פחות מהנף יעשו מרווחים )פוגובחיפוי ובריצו  .7

 .)גרונגים(

ת ך מערכו, לצוריםל, בזק, כבלחשממגרש, לחברת הם בתחומי המבנה ו/או היח/שט עמידהם תידרש החברה לאבי יודגש כ קיעת ספלמנ .8

ת ובזכו לצורך גישה, כן ןי הבניי ש במתקנשימולרבות  ופשיתשה חהקונה מתחייב לאפשר גייינים אחרים סמוכים, המשמשות הבניין ו/או בנ

 . ים אלון שטחבגימיסי ועד בית ים אלו פטורים מתשלום פגויו ן יהכעבר כבלים. כמו מלע עות הקרקובות רצהשימוש והטיפול בשטח/ים לר

 ת. גורופתוחות או ס  יזותחריפים או רעילים, בארומרים הפולטים ריחות לאחסן במחסנים דירתיים ח  חמור ורחל איס .9

שקיימיככ)  במחסנים  .10 הדייריםשי  ,ם(ל  ע"י  שיהיוי  רכשו  מו תקר  כול  קוכנמות  צנר  תרוות,  ו ומעברי  המשרת  הזנת  אוורור,  הבניין.  כלל  תים 

 .ודימוש ובתפק יפגע בששלא ובאופן  בלבדנים ונפרד למחס  כוש המשותף מחסנים תעשה  מהרחשמל לה

מיזוג האווידוד המ   לש  מםמיקו .11 ויח'  ועלוליותק   ר באםים החמים  לינו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל  ת מן  ו פחאך לא    עהצור הפרים 

 וע במפרט.בהק

תקנות לרעשים  רישות הת בדמדעו עש שלהם ת הררק ביחידות עיבוי שרמ שה שימוש"י הקונה, יעע ת מיזוג האווירנו מערכו ויותק באם יסופקו   .12

י ל רג ידות תחתבולמי רע, וכן תבו היחידה ממוקמ במקוםחם  אויר טתוח פלימפ' ממ 1.5, במרחק של  dB55( Aעל )תעלה  לאאשר  ומפגעים

 ים./ ןתקהמ

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

 .וגןמחב הון שמהם עשוי המרטהבבקירות  מצאטן האדמה והנבק מבאגרגטים )חצץ(, המופ אלהימצעלול ראדון אשר ז י גלסלק שריד

  , מחסניםחניות ,טיים, כגון גינותבשטחים פריעברו  ואשרכלל הדיירים במבנה  את  מערכות אחרות המשרתות או חות ביוב או צנרתכנו שותי .14

 עצי הפרויקט. מתכנני ויו עפ"י החלטתו קבעומיקומן י  פרןת, מסומרפסות פרטיו

כד'( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל ז ו)מים, ביוב, ניקוצנרות  ותרב עותכן ומחסן או החניה, י הו אדירה, ה תת ובסמוך לתקר וקיר ברצפה, .15

 ם.  וים חלקים משותפיומהוהבניין, 

הכול  ף זהו ריצלולים לגרום לשקיעות בן משתלבת" עבאריחי "אבם צפי נסיעה המרוכי לו דרעל שבילים, מעברים ואפיברכבים כבדים נסיעה  .16

 .ועקינה ולכללי המקצתה ת ף לדרישובכפו

 יות הרוכש לא תיפגענה. ובכל מקרה זכו ות.וי רש לצרכי התכנון ו/או אישור התאם הה ומיקומם בניי מקומות החבמספר  ייםונ יש  יתכנו .17

 קעיים חניה תת קרלמרתפי  ,פ"מ(פחמימני )גבגז  המונעים ורה הכניסה לרכביםאס .18

 תף/ים. במרמשותפים  טיים אופר םיחשטב מ(,)גפ"י מימנבגז פחופעל מה כל מתקן התקין ו/או לאחסןחמור ל 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 ביןלוראות"( "הה )להלן: המכרזאו /ו הדין ותהוראאו / ו החוזה הוראות בין סתירה של במקרהכמו כן,  .הנספח, בכפוף לכל דין
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   זיכויים טבלאות   –' גספח נ 

 

 ים י בלאות זיכוטוז ריכ 

 
 רות מיוחדות הע

 . 08.12.2016  - 10מחיר למשתכן מהדורה והשיכון,  ד הבינוי רל משט המחייב שבמפר אלו הינם אך ורק הנדרשים ריכוז זיכויים .1

 מע"מ.    לליםכו להלן יםהנקוב  המחירים .2

 

  

 :  ארמק

 .  דה יחי -יח'

 מטר מרובע.   -רמ"

  ורך.  מטר א  -מ"א

 ן+ חומר שחור+ עבודה.  ב חומר ל -ומפלטק

 פריט אחד בודד.   -יטפר

 

 
 וי בלבדכ יר בגין זימח  - רחצה נושא: ארונות מטבח,  

 
סעיף  

במפרט  
 המכר 

 יאור ת
 מר/ וח

 עבודה
 יח'

וי מחיר זיכ
 בש"ח  יח'ל

 כ סה" כמות

3.3.1 
ן/עליון,  תחתו וןאר כולל) טבחמ ות הל ארונלכלזיכוי 

(,  מטבח ירז מטבח, חיפו, ב מטבח  עבודה, כיורמשטח 
 ט המכר. לפי התיאור שבמפר

 4,881 --- --- --- קומפלט 

3.3.3 
לפי    ל כיור אינטגרלי(,. כול כללי ה )בחדר רחצ חצהר ארון

 שבמפרט המכר.  יאורתה
  --- 600 --- לט קומפ 

 
 .₪ 1258מ'  6ורך בא. ₪ 4881מ'  5-4 רךבאו .₪ 3485 'מ 3.5באורך זיכוי למטבח   ימי:פנ
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 ן זיכוי בלבד מחיר בגי -ברבות ואביזרים רושא: קבועות שנ
 

 
 
 

 יר בגין זיכויים מח  -נושא: חשמל/ תקשורת
 

סעיף  
במפרט  

 המכר 
 תיאור 

 ר/ ומח
 הבודע

 יח'
ליח'  יר  מח

 ח  בש"
 סה"כ  כמות

   72 פריט  ט ומפלק זיכוי  -קיר/ תקרה  מאור קודתנ 3.7

   78 יט ר פ פלט קומ וי זיכ  -תקע מאור בית  3.7

   48 ט פרי קומפלט  זיכוי  -טלפון  קודתנ 3.7

 
 

 : ת החשמל/תקשורתלטבלאו ות  הער
 כר.המט (, במפר5)טבלה   3.7יף סעחר ות כלליות לא.ראה הער1
 ביצוע. לפני   יםוימתייחסים לזיכ  קשורתחשמל/ת ןירו. מחיר המח 2
 

ף  סעי
במפרט  

 המכר 
 תיאור 

 מר/ חו
 ודהעב

 יח'
יכוי זמחיר  
 בש"ח  ליח' 

 סה"כ  כמות

 ט פרי קומפלט  ט המכר. מפר ור ברז למטבח, לפי התיא לת בל וס 3.6

100 
יכוי  )כלול בז

 (מטבחה
  

   96 פריט  קומפלט  כר. רט המ התיאור במפ  כיור רחצה, לפילז  ברלת  סול  3.6

3.6 
התיאור במפרט  , לפי נטילת ידיים סוללת ברז לכיור

 המכר. 
   96 יט פר  פלט מקו

3.6 
בטיה, לפי  לאמ ,וללה ( או ס3ינטרפוץ דרך דרך )א-בר

 כר. מ רט ההתיאור במפ 
   102 פריט  קומפלט 

3.6 
לחת, לפי  ק למ, ללה ( או סו 3 רךדפוץ )אינטרדרך -רב

 ר. המכ ר במפרטהתיאו
   102 פריט  ט מפלקו
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 יות לדירה ערות כללה

לו לכלים א   ינימלייםהמ  הגישה וחי  והנדרשות ובמרמידות  בפגוע  ולה לעללת החזקה(,  חר קבאל)ה  נע"י הקו  טרייםניס  כלים  החלפת  -  טריים יסנכלים        .1

 .  3 חלק 1205ת"י ות למתקני תברואה( ובכאמור בהל"ת )הורא

אוויר   התקנת תעלות .2 האווירך מערלצו  -  למיזוג  מיזוג  תעלות  בח בר  יש לקחת  קיי ככ  ותשבון מיקום מערכ,  ה,  ורתא   ם, דיעמו  ,]חגורות   ת מול שאלו 

   .'[( וכומצב החדשאמתם ל ות הת מתזים )לרב

ו   רכותעמ .3 ו   ותם מערכמיקו   -  תרעה הכיבוי  עשן/אש  כיתמגילוי  )ספרזי  נקבעבוי אש  ה   ינקלרים(,  כלפי  מקרה    .  אש יבוי  נחיות  צורך בשינוי  בכל  של 

 קצועי. מ יעוץיש להיעזר במם או בעקבות חסימתם, יקו מ

נה למשמרת,  קומסרו לאשר י  ביים,רריחים רז, בא(בכת, שלא באישור החברה )בלעשות כל שימושאין  ות  חריהאוהבדק    בתקופת  -  םזרבייאריחים ר .4

 ה.תחזוק ךלצור

רה ת חקיביזי במרפסות, מחיקומבט ג'אבדירה, כגון  ת משקל  עמסיעתו שכל תליה וה צהיר שהובא לידקונה מה   -  ים ין שונמשקל על חלקי בניהעמסת  .5

 צועי לשם כך. מקעוץ להיעזר בייש ים לביצוע זה. אימבות האביזרים המתאת משקל זה, לרקרה לשיצות/ת ח ת/מרו ולת הקיבאשר ליכ מוקדמת

ם לצורך מעבר רוח   בעת  בקומה רים  כלל הדיי  אתש  מר יש אשחיצוני  חילוץ   , ימוקם חלון/דלתןבבנייל קומה  כבדירות  חת מה אביתכן ו  -  חלון חילוץ .6

ייקבע סורגמתחייב    ,חילוץה   ן/דלתחלום  מוקותה רכש מבדירה אאשר    ,נה קוה ילוט.  ומ ה וע  קב  כי לא  זה, וכי בעת חירום יאפשר את   ברמעבפתח 

  החילוץ. בדירה אל חלון/דלת

       

 

 ת אחרוכלליות  תוהער

  טבעי   ופן באות  מושפע  , יטו גרנולו/א  ספלט א  ,ת בטוןבחשבון כי רצפו  חתק יש ל  -ו'(  ם וכים, שבילי ברמעעות,  )מיס  ל חומרי גמרהשפעות ססמיות ע .7

ת זו,  בתופעה טבעי  י דו תפקוי ו/אתגע בטיחויודגש כי אין כל מפק  ספכנו סדקים זעירים ברצפות אלו. למניעת  ית  ו/או תרמיות ולכןתזוזות ססמיות  מ

   . חומרים אלו.להאופיינית 

 ים לגרום לשקיעות בריצוף זה. לול" עבן משתלבתי "אוצפים באריח המרה נסיע רכיילים, מעברים ואפילו דל שבע  - םיים כבדנסיעה ברכב .8

 בהסכם. אמור הלגרוע מ ולן הן בנוסף ומבליכ רטערות האמורות בתכניות, וכי הוראות המפמההוסף ומבלי לגרוע רות הנ"ל הן בנהעכי ה  בזה מובהר  .9

 

 

  __________  __________ 

 


