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 בע"מ אביסרור משה ובניו
 שם החברה

 
 /22/22//תאריך עדכון: 

 
 
 

 ראשון לציון  - נרקיסים באביסרור  שם האתר:

  
  Cz :דגם

  
  חדרים 5 מס' חדרים:

  
 B :בניין 

  

 3לפי טבלה בעמוד  דירה :ה ומוק

  
  B,Cבניינים  32מגרש    מגרש/בניין מס':
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 םיניעני ןכות
 

 
 פרטי זיהויפרק א.   

 
 .המגרש םוקומיכתובת המבנה  : 1 יףסע              
 .שזכות שהקונה רוכוההקרקע על ב  :2סעיף               
 .מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה : 3סעיף               
 אור הדירה.ית  :4סעיף               
 חישוב שטחה.ואופן  הרידשטח ה  :5סעיף               

 ואופן חישובם. ,בלעדי ןפהדירה  באו המשמשים את   ה אורידלים המוצמדוספים שטחים נפרוט   :6סעיף               
 ילות.סטיות קב  :7סעיף               
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.  :8סעיף               
 ון השלד.נכתראי לחאפרטי מהנדס   :9סעיף               

 
 ציודה ואביזריהין, המבנה, הדירה, יאור הבניתפרק ב'.   

 
 .של כל קומהמות ויעודה וקההבניין,  אורית  :1סעיף                

 .ין והגמרהבני חומרי  :2סעיף                
 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :3סעיף                

         ירה. דהגובה   :1.3סעיף 
 .הם להצמודי דירה ושטחים ( רשימת חדרים וגימורים ב3)טבלה   :1.3סעיף 
 ארונות מטבח ורחצה.  :1.1סעיף 

 מתקן לתליית כביסה.  :1.3 יףעס
 רשימת דלתות, חלונות ותריסים. ,(1 )טבלה  :1.3סעיף         
 נוספים. אינסטלציה ירואביז ,ברזים( מתקני תברואה )כלים, ,(3)טבלה   :1.3סעיף         
 .ני חשמל ותקשורתתקמ ,(3)טבלה   :1.3סעיף         

 .מתקני קירור/חימום בדירה  :4 ףסעי
 .סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן  :5 ףיעס

 .פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 
 חניה.  :3.3סעיף   
 פיתוח המגרש.  :3.3סעיף   

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 מערכות גז.  :3.3 ףסעי  
 סידורים לכיבוי אש.  :3.3סעיף   
 חניה.  תפיבמר יעטב אוורור  :3.1סעיף   
 אויר מרכזית. מזוג תכרמע  :3.3סעיף   
 /ים לשימוש הדיירים.: מערכת מיזוג אויר בחדר3.3סעיף   
 דואר. תיבות  :3.3סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :3.3סעיף   

 בור המבנה למערכות תשתית.יח  :8 יףעס
 .רכוש משותף  :9סעיף 

 שותף.מה שרכואור הית  :1.3סעיף   
 .ש המשותףהוציאם מהרכול ןחלקים שאי  :1.3סעיף   
 ופרטים(.בית משותף )רישום   :1.1סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :1.3סעיף   
 הבית.  יהולנ רת בדבוטהחלסדרי קבלת  : 1.3סעיף   
 בים בקשר אליו.ייחמם הבית המשותף, ובשרותישיעור השתתפות בהוצאות ה  :1.3סעיף   
 המוצאים מהרכוש המשותף. קיםלחה  :1.3סעיף   

 
 תוכן מפרט המכר והסדר המוצג במפרט הוא הגובר על תוכן העניינים -טוני בלבד לצורך הבנת המפרתוכן עניינים זה הינו עקר

 
 חיםפסנ
 
 
 
 
 ועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.נוספים שימסמכים  'ח אפסנ

 .ת ויללת כהערו נספח ב'
 .םיינספח ג'   טבלאות זיכו

 שנספח ד'   הוראות ראשוניות לתחזוקה ושימו
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 "מפרט מכר"

 7914 – ד"שלדירות(, התלפי חוק המכר )

 8075-השע"הת , ותיקון8002  –התשס"ח )תיקון 

 ים שונים(ים וזיכוחיובי ןיינעב

 (הלמבנה ולדירם הרות הנכוניהתאמות והב כולל)                           

 

 ("החברה"ו א /ת""המוכרן הל)ל                                               בע"מ ביסרור משה ובניוא  :בין לחוזה נספח  

                                            ת.ז      ין: בל   

 ("/יםנה"הקואו  "/ים"הרוכש)להלן          ת.ז             

 

       ך:תארימ   

 

 יפרטי זיהו   א.
  

   : יקבע ע"י הרשות המקומית בהמשך.רחוב ומס' בית     : ראשון לציוןישוב    .2  

   )בחלק( 32)בחלק(,  42   : חלקות מס' 2324  מס': רשוםגוש          2.2 

 33,32  מגרשים:               

 413-4441414  התכנית החלה במקום:          /.2

 רשות מקרקעי ישראל )ר.מ.י(.בעל הקרקע:       .3         

 חכירה.הזכות שהקונה רוכש בדירה: 

 .ישראל ירשות מקרקעשם המחכיר:           3.4

 32.42.3445ועד  32.42.3442החל מיום : , שנים 89 ה:תקופת החכיר          3.3

 

 ("הדירה")להלן  רה מס' וקומה:יד .3

מרחב מוגן דירתי )להלן  שינה, יחדר /, חדר שינה הוריםשירותי אורחים )בית שימוש נפרד(,  ,פינת אוכל, מטבח : כניסה, חדר דיור,בדירה .4

 מרפסת שמש. חדר רחצה הורים )מקלחת(, מרפסת שירות, ,(הטיאמב) כללי הצרחחדר פרוזדור,  ,נה(כחדר שי גם שמהמש ממ"ד,  –

    שטח הדירה .5 

 :אלה לפי כללים המחושב מ"ר 432.29-כ: אירה הודהח טש

ובניו ר משה אביסרו
 בע"מ 

 – רקיסיםאביסרור בנ פרוייקט:
 לציון ראשון 

  :כניסה 

  דירה מס':  422 יח"ד למגרש: 32 מגרש:

  ה:קומ  B: 98לבניין  יח"ד   

  מס' חניה:  C: 25לבניין  יח"ד  4 מהדורה

תאריך 
 :עדכון

)במידה  מחסן  19/01/2020 ההדפס ךיראת 33/43/48
 :ומוצמד(

 

 CZדגם  : Bבניין 

 49 42 49 45 42 42 43 44 44 8 9 2 9 5 2 2 3 4 קומה 

          23 39 32 34 49 43 9    רות מס'די

  8 42 42 34 35 38 22          
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 ',דג', 'בם א', חיספנ

 /3  ךמתו 4 'עמ /922022: אריךת2ריםחד CZ 5דגם B 2בניינים  3/ מגרש2ןמשתכל מכרמפרט 2בנרקיסים רוראביס  
 

 ה.רדיה קירות החוץ שלל על פניהם החיצוניים ש םהעוברי ידי הקוויםצר על נוה עלבתוך המצו השטח הכלוא )א(

  –לעניין זה 

 תףומשח שטלבין  נהיב הדירה לבין מרפסת השמש,ין רבות בלה, מחוצה לש הלבין מ ההדיר יד ביןר המפרקי –" קיר חוץ" (2)

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין 

 קיר החוץ;ו של במרכזקו המצולע האמור  רת יעבורה אחרן דירה לבידיה ןיוץ מפריד בכאשר קיר ח

 את החיפוי. לוכלקיר יהי פנאבן  יופר עם חיר; בקיבלא גימו קירפני ה –" של קיר חוץפניו החיצוניים " (/)

 ה.ירבד יםכל המפלס סכום שטחיכל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה ורט השטח לגבי פב ויית יחושסמפלבדירה רב  (ב)

 פקיים; חים המשופעים והאושטהמהאופקי של כל  טלהיחת בלבד לפי הא רגות בדירה יחושב פעםדמל מהלך שטחו של כ (ג)

 ת.רגוהמדהלך ה ממנו עולשמ למפלס  יצורף חהשט

 2/90 –ל ש"תואגרות(, ה )בקשה להיתר, תנאיוואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה הם תבשגו השטחים קו רבחישוב השטח ייכלל (ד)

 ר(. ון והבניה )בקשה להיתנכקנות התת –)להלן 

  .רהדיהל בשטח ולכאינו שו, ק ב'בחל 4./ סעיף: ראה ף הצמוד לדירהמשותחלק ברכוש ההל ש שיעורו (ה)

 

  :שים את הדירה באופן בלעדימהמש דירה אולים פירוט שטחים נוספים המוצמד .6

 ,[דלבב אחת מעל א פרגולה( הנמצא קומהקרה )לדמוי ת ה למשטח מלאנו]קירוי הכו  ורהמק ,מ"ר95./:(4)בשטחמרפסת שמש  6.2

 לפי  יהתהמדה וצהשככל חנייה הם מיקו הרוכש. פ הסכם עם"עתעשה  הצמדה) למפרט 3 ובדף מס' מן בתכנית מכרסוכמ: החני /.6  

 ח פיתו ומת קרקע2חניות בק ,(המוצמדת מון מקום החניהסישטחי החניה עם )יש לצרף תכנית  בהמצ"סימון החניה בתוכנית המכר                           

  רות.מקו יקרקע תת  וןניחבחניות  לא מקורות,                          

 יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד(;,–באם יוצמד ) ______מ"ר :(3)בשטחדירתי מחסן  6.3

            אין. :(2)מרתף דירתי בשטח 6.4 

 .אין: בשטח מוצמד לדירהגג  6.5

 ן.אי: (4)שטחב ירהדל דתממוצ רחצ 6.6

  .שטח(ו)מהות  םיש לפרטבלעדי  הדירה באופן וצמדים או משמשים אתמהפים נוס ,ים/אזוריםקלח/םיחטשיש  םא 6.9

 ת הדירה(.ס רצפממפל ךמונהיה י)יתכן ומפלס רצפת המסתור כמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה

 

 

 הערות לחישובי השטחים:

ם יווהקי על ידלע הנוצר וצמה ךותבהכלוא  א שטח הרצפהת הומרפסחה של ה; שטירלד תינוציסת חמרפ –" מרפסת שמש" .2

של קירות הדירה ים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים הבנויו המעקים קירות החוץ א לשניים יצוהח ים על פניהםעוברה

 הגובלים במרפסת.

ע קיהר ו2או לאור משלש החשיפת ר מידתשא  ,לקהחבאו  שלמותחשופה ו2או מקורה ב ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי 

שיש בה כדי  להוהן מחוצה  ערקהק בתחום הי הןת כלשיפיזיה וף לבניובכפחות הרו תנושלשחסית בניין יב המויקלמ ףכפו

 .שיפת המרפסת לשמשחלהשפיע על 

 

של דירה  קחל ביןו לבינד רימפ ןחסמה קיר כאשר ן בתוספת שטח הקירות;המחס לוא בין קירות, הוא השטח הכשטחו של מחסן ./ 

 לואו.הקיר במ יכלל שטחישותף בשטח מבל גו מחסןר קיר היר; כאשקה שלב הרוח חת למחציתתמש חטשה רק לליכי אחרת

 

 ס"מ;  0/  מתחת לקירות החוץ בעוביטי ץ של המרתף בתוספת שטח תיאור, הוא השטח הכלוא בין קירות החושטחו של מרתף .3

יר כאשר ק ;ריהקל וחב שית הרחצלמ תחתמש חטהש ל רקייכלדירה אחרת  ק שלבין חלנו לבי דירפמ ףתרמר הקי שרכא

 יר במלואו.ייכלל שטח הקף ח משותבשטבל ף גוהמרת

 

המופיע במפרט  חצרבין שטח ה 5% יה בשיעור של עדי, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטכולל גינהשטחה של  .4

 ה.שעח למן השטהמכר לבי
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 ',דג', 'בם א', חיספנ

 /3  ךמתו 5 'עמ /922022: אריךת2ריםחד CZ 5דגם B 2בניינים  3/ מגרש2ןמשתכל מכרמפרט 2בנרקיסים רוראביס  
 

 

 

 בילות:ות קסטי .9

 ט זה:מפרה מכסטייתן ואיראו  קבילות ולאת יוטסן להלן ה המפורטותהסטיות    

  ולה תותר סטייה גד גינהובין השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של  6-ו 5ט בסעיפים ח כמפורבין שט %/עד ה בשיעור של ייסט ( )א   

 .ללעי 4ערה וה 6.6יותר כמפורט בסעיף     

 נאי שלא בתו תיאור זהאמה מאי הת ואה ו2ו כסטייא ייחשבה למעשל תודימה יןכר ובות המבתוכנינות מצויידות הבמ תויסט     

 לעיל. 6-, ו5שטחים אחרים )למעט שטח חצר(, המפורטים בסעיפים משטח הדירה ו %/יעלו על     

  ו אותן ארי אלות ת קבילוהן סטיו הלמעשם ירבזאה ת דורט ומיפזרים במהאבבין מידות  5%עד  בשיעור שלסטייה  ב()   

 .(ת, ארונותקבועות שרברבו תריסים, ת,דלתוחלונות, , יםאריח: קרי אביזרים) הפרט זממכסטייה   

     

 רן בלנדר אדריכלים "(:האדריכל)"להלן " שם עורך הבקשה להיתר .8

 יבאבל ת 8/הארבעה  :כתובת 03-6868003 :פקס 03-542/555 :וןטלפ 

 ran@blander.co.il :א"לוד 
 
 

 כהן א.ד.   "(:המהנדס)להלן " שם האחראי לתכנון השלד ./

 באר שבע 32שדרות שז"ר  :כתובת 08-64/0/43 :פקס 08-64/0930 :טלפון 

 diana@adcohen.co.il :דוא"ל 
 

 

 ריהואביז הציודהדירה, ין, המבנה, הבני תיאור ב.

 

 שלא ישנו את נאיבבניין, בת ריםאח קיםחלו חרותדירות א של מיתינפ לוקהם בחינוייש יסלהכנ רשאיהמוכר     * 

 .תףוש המשוהבניין או שטחים ברכ חזית   

 הבניה ת היתרבלק מועדל םיפקהת ישראליהתקן ה לפי דרישותוהמלאכות יהיו כל המוצרים  * 

    

 

 תיאור הבניין .2

.  "3/ מגרש B,Cבניינים  /" -ו " ,//מגרש  A"בניין  ייםהידועים בכינום יייננב שהשלומ בניין מגורים "רב קומות", אחד 2.2

 החברה.במקביל לפי החלטת  או2ים יבנו בשלבים ניין. הבה ניקמות מרתף תת קרקעי לח 3הנמצאים מעל 

 ;דירות למגורים 9/0 //,3/מגרשים ב "כהס ,דיח" C 95בניין  יח"ד /B 6בניין  3/מגרש , למגוריםדירות  A 63בניין  //מגרש  בניין:ב      /.2

  שלא למגורים . בבניין יש דירותהכוונה למגורים בלבד ,)*(דירות

 

 ק,לעס רים,ומגל שנועדום מערכת חדרי וא חדר -"דירה"מר, אנ"הגדרות"  2סעיף  4/92 - ד( התשל"ותרדי)לפי חוק מכר   )*(

 רך אחר.צו או לכל
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  הל כל קומש דהעון וייבבניי ותמוהק טוריפ – 4ס' ה מטבל 2.3 

 

 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 למפלס כניסה

 )ד( הקובעת לבניין

מספר דירות 

 מהבקו
 הערות ימושסוג הש

 --- -2,-/, -3 ףרתמ תוקומ

מעליות, חדרי  חניות, מבואה קומתית,

מחסנים,  ,מדרגות, מיסעות, מעברים

י רדחמאגרי מים וחדרי משאבות, 

,חדרי תשור2תקרי חשמלחדם, יגופמ

טרפו ר דח חדר מפוחים,,, חשמל מוני

פתחי אוורור חניון לפי )חשמל(,

מערכות חדר2ים ל ,הנחיית יועצים

נוספים לפי דרישת  םטכניים ומתקני

וף להיתר וכפמתכננים הרשויות וה

  ניה.הב

יתכן שינוי במיקום 

ת ומערכות2מתקנים, בין קומ

 רשאו קרקע,או 2ו פיםמרת

דרישת י לפן2ים שו הבניימיש

הרשויות והמתכננים וכפוף 

 להיתר הבניה.

 

חדר שנאים)חשמל(ממוקם 

 בחניון 

 

מערכות שונות ו ןיתכ

ישרתו גם  יןניות בבהממוקמ

ן ייבנמו בקמוי או בניין סמוך 

 .הבנייןאת וישרתו  סמוך 

 

שפה זמני יהפוך לחדר חדר א

 , אופניים2 עגלות 

 )שוטי מטפנאו פינוי אשפה

 (סאיכלו יופעל לאחראשפה 

  8.8 סעיףראה 

 

 3את  יםהמשמש -גז י2צובר

 וכנניםמת , A,B,Cבניינים ה

 2אות ולפי תכני 3/במגרש 

 הנחיות יועצים 

 

ניסה בחלל לובי כחלק מה

  כפול

 

 לפי דרישת הרשויות

המתכננים וכפוף להיתר ו

 הבניה.

 --- קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

מעליות,  (,לובי) יתאשמבואת כניסה ר

לרווחת  רדחם, , מעבריתי מדרגורחד

חדר  צובר גז,אופנים, חדר ,הדיירים

)ראה סעיף זמני חדר אשפה, לדואר

חזור יה 2מחדר אשפיתכן  ,(8.8

 משמש בניין גנרטורחדר2י  אשפה,

ע"פ הנחיות  בניינים סמוכיםאו 2ו

מחסנים,  חדרים טכניים2 , יועצים

ים לפי ספנום מערכות ומתקנים טכניי

פוף ים וככננהמתוות ידרישת הרשו

 בניה.להיתר ה

 3 2 קומת מגורים

מגורים, מבואה קומתית, מעליות, 

 מדרגות, חדר אשפה )מצנחחדרי 

מחסן דיירים , יםנסמחו יתכנ ,מטיאופנ

כללי משותף לפי תכנית  ו2או ע"פ 

מערכות ומתקנים  ,הנחיות היועצים

 ותיוששת הרם לפי דריטכניים נוספי

 ה.והמתכננים וכפוף להיתר הבני

 

 4 29-/ קומת מגורים

, תקומתית, מעליומבואה  מגורים,

  נחר אשפה )מצחדמדרגות, חדרי 

 םמערכות ומתקנים טכניי ,,( פנאומטי

שויות וספים לפי דרישת הרנ

 ר הבניה.והמתכננים וכפוף להית

ייתכן וחלק  22,29, ותמבקו

 מתקרת הדירות הינם מרפסות

ות בקומה מעל רדיה שלמש ש

 כניתי תו2או אחר לפ

 עליונה ריםמגוקומת 
 /  49 וז(טהא)פנ

ית, מעליות, תבואה קומים, מורגמ

 רי מדרגות, חדר אשפה )מצנחחד

קנים טכניים ת ומתערכומ ,( פנאומטי

יות נוספים לפי דרישת הרשו

 מעל קומה זו גג הבניין 
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 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 למפלס כניסה

 )ד( הקובעת לבניין

מספר דירות 

 מהבקו
 הערות ימושסוג הש

 ים וכפוף להיתר הבניה.והמתכננ

 -- -- ראשיגג 

ת, יתכן חדר2י מעליומדרגות,  ריחד

 יתכנו ,אבותמשגרי מים וחדר אמ

 מזגנים קומה אחרונה פנטהאוס מנוע

 ,מפוחים,

 מערכותשפה, ח האנמצ דר שרותח

מערכות ם )משותפים2פרטיים( יומתקנ

פי דרישת פים לסנום ומתקנים טכניי

כפוף להיתר רשויות והמתכננים וה

 הבניה.

 קולטי שמש המשמשים קומות

ות ע"פ המתואר בסעיף ונליע

 והנחיות יועצים /.3.6

  ל חדר משאבות מע הגג   גג עליון

 --- --- --- 28 גוריםסך הכל קומות למ

 // בבנייןסך הכל קומות 
 יון.וגג על ,יגג ראש וכללומות לא נבמניין הק

 הבניין. תושרויים ניין2מו בב2ים אחרים או ימוקשר ימוקמו בבניין וישרתו בניןערכות איתכנו מ

 

  :תוהבהרו רותעה

  הבניה יתריהלם בהתאבטבלה תכנו שינויים יי )א(

 ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה לבניין ת הקובעכניסה ת היא הוסכניהמו יזאש לציין י ין,לבני אחת סהכנימ יותרשיש  הרבמק ב()

 )בקשה להיתר([.   

 מקובלת ה יטהשב אוו2 ו'וכ, ב'.. א' יניים,: קרקע, בןוכגת השתנולת בפועל עשוי ומוהק ויניכינלי. רט הינו נומפכינוי מס' הקומות במ (ג) 

 .ותמעליהבחב'   

הינם מחוברים ומותרים לשימוש   -2,-3,-4הממוקמים בקומת הקרקע ובקומות מרתפים  33,32מגרשים  A,B,Cבניינים  כי חניוני ידוע לקונה (ד)
 ( ו/או לחלקם באופן הדדי.A,B,C)בניינים  33,32מגרשים  לדיירי

לאור האמור ניתנת בזה הזכות למוכר  32ויקט תהיינה דרך מגרש וכי דרכי הגישה לכל החניות בפר 32דרך הכניסה למגרש  33ישה למגרש גה
לחברה שניתנה ה כמהסלקם, מכח או לח  32מגרש  ו/או דיירי 33לרשום זיקות הנאה ,זכות גישה ומעבר חופשי ברגל וברכב לטובת דיירי מגרש 

 בשטח וע"פ שיקול דעתו המקצועי של המוכר.ור בהסכם המכר וזאת ע"פ המתחייב מראש ע"פ האמ
 

 (םיראשי) משותף ותגרדחדר מ 2.4  

  .הראשי גגעד למפלס ה -3מרתף ממפלס קומת : מקורה ן כל חדר מדרגותיואפ ./: בנייןב המדרגות יחדר פרסמ    

 מתוכנן חדר מדרגות אחד . -3 תףמרעד  ממפלס קומת קרקע   

  ;//: תימעלכל למספר התחנות  ;3: בניין לבכ ותהמעלי פרסמיש;  ת:מעליו 2.5  

 (.חת בלבדאב) .: יש)*(שבת מנגנון פיקוד ;8,3,232 : מעליתעים לכל סומספר נ   

 .אין :רמעמדת שו 2.6  

  ו2או ןהבניי ירידי נציגות ע ע"יתו תקבלעשהפ ,תקוד שבפי נוןעלת מנגבלית עמב הנהכוו ר כימובה – מעלית שבת""  )*(                      

 ./2/6-טתשכ"רקעין המק  קובח 'ז /5בהתאם לסעיף  ולהניה ב'ח        

 

 :ן ועבודות גמרחומרי הבניי ./

 

 .לדהש מהנדסן נוכתלפי   ,תבלמשו ו2או שתמתוע ו2או רגילה: בניהשיטת ה; לדהש דסת מהנולפי תכני שלד הבניין:         2./

 ; השלד דסשובי מהנחי: לפי ביוע .םיימוטר2מאלמנטים מתועשיםין זובטון מו2או  מזוין וןבט חומר:: עקת קרת קומרותק רצפה          /./

 2 חלק 2004מס' ראלי קן ישי תפל אקוסטי:וד ביד   2045 לפי תקן ישראל מס' :מיתרוד דבי                 

   ת החלקה.יעמנשראלי ליקן הת התושם לדריהתאה בקלהחגד ניהיה  גוריםן המיניב ףצורי  

  .2045מס'  שראליילפי תקן  :ד תרמיודבי; השלד סמהנדישובי ח לפי עובי: .זויןמ : בטוןומרח :יתתרצפה ותקרה קומ         3./

  .2חלק  2004' י מסשראלקן יי תלפ סטי:בידוד אקו   
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  השלד. הנדסובי מחישפי ל :ביועתועשים מבטון, ים ממנטו אלא, יןזומ ןובט: מרוח ן:יניהב ותגג          4./

  .2045 מס' ילפי תקן ישראל :רמיד תדויב היועץ. תוי הנחיפלואיטום:  עי ניקוזפויש   

    באם  .טות(ס' שיב מלושיכן )ית יםנויות בקיר ו2או ,עיתבטבאבן  וץחופה מבחר מאו בטון יצוק באתתועש, ו2מכלול מ ץ:ת חוקירו 5./

    ותירוק תקרות. צבעי , יאתק בלואו לוחות גבס או  קי בטון,נה לדירות, בלווצד הפובץ חוה מית של קיריבדופן פנ ,תועשול מלמכ                 

 לי.אשרהתקנים הי מכוןק" של ותו תקן ירבעלי " ם יהיו פני                 

  :2045ס' לי מראיש תקן פיל :מיתרבידוד . נדסההמ תהחלט : לפיעובי                 

 ץ:חו רותר קימוגי 6./

 בדקורטיבי ו2או משולח טי ותחזיתב חיפוי קשיח ת ו2אוו2או אבן מלאכותי בעית: אבן טרייקע וי,/ציפיוחיפ 6.2./ 

 ב עם חיפויים אחרים; ולמש שכבות( /: טיח )טיח חוץ /.6./ 

  משולב.או  טיח,, (מהדו או G.R.C)יים טיבם דקורנטיע, אלמצבו ןוטבגוג, ם וזייו, אלומינקהרמי: קראחוי חיפ 6.3./ 

היה רשאי . האדריכל יטיח 2אות ובן טבעיאאו  ת חוץקירודומה ל רחומ ,ומעקותבד( בל ותחיצוני)בחזיתות  באדני חלונות  

 ומית.וקת הציפויים בתאום עם הרשות המקחלו , גווןנות סוגלש

 פי משולב, ל ואו2 (2או אחרובס ו גאו2ג ונאי )איטתלוק או ב2וון בט לוקיאו בו2ין מזו וןבט: רמוח: רותן הדידה בית הפרקירו 9./

 ..2חלק 2004י ש על פי ת"קוסטי הנדרד האבידור האת שיעו ניקורה יעעץ ובכל מקויהשלד וה מהנדס תיוחנה  

  בלשומ אוו2 בלוק וו2א בטון:  מרחו: מרפסות )ככל שיש(בין  ר הפרדהיק 

 :(םירלמגו) ראשי רגותדמר דח 8./

גות המדר יחדרקוסטי להא דודהבי ;י חישובי המהנדספל עובי:ולב. שמאו  בנוי ין אומזו: בטון חומר: רות מעטפתיק 8.2./  

 .על פי הוראות כל דין מעלית יבוצעוה

 .יםקנהתעם מכון " מטוקירן קת "תו בעל ,עד התקרה ירילקאע בצ טיח+ חיפוי בשיפולים+: מרוח: יםירות פנגימור ק /.8./ 

  ינתטיסד סי+  טיח :חומר: גימור תקרה .תקרהגובה: ל עד

ות רישלד תאםבה (,צמנט לבן) טראצו אוה או גרניט פורצלן נסוראבן יהיו מרים גומהבניין  תגומדר ם:סטידומדרגות ופ      8.3./ 

גד סים כנמחוספ סיםסטים( ופיים )פודינהבי חטומש ך המדרגותים לאוראמתו ם, ובעלות שיפוליםקנים הרלוונטיתה

 ./9// התאם לת"יבהכל קה. לחה

  ,/224ת"י , בהתאם ל(ז ידמאח רבות)ל בול2או משי וונ: מתכת ו2או ב/ מאחז ידמעקה 8.4./ 

  ולפי סולם באמצעות כניים מתקנים טו2או מעל חדר מדרגות עליון גג ל עליה .המדרגותר באמצעות חד: לגגעליה  8.5./ 

 . הנחיות היועצים                             

  :(למגורים) יתמתקו( י)לוב ואהמב /./

עד לגובה ת חולפ לןצרפוט קרמיקה או גרני יפוי קשיח,חבהיו ים ינפרות ר קיגימו: מרחו :תיתמבואה קומ פניםת רוקיגימור  

 תקרה.רוק"(  עד לין תקל תו )"בע ח וצבע אקריליטי הקשיח יבוצע משקופי הדלתות, מעל החיפוי

  מעל תקרה זו(. חטי עצויב אכת לנממו הל תקרבמקרה ש) ק"ירוקן "בעל תו ת יטטבין סינלמצבע + ח : טיחומר :תקרה מוריג 

  ס"מ 60260 ,ורצלןט פינגר: ריצוף 

 

 :(ריםלמגו) ראשית כניסה )לובי(מבואה  20./

 חישיפוי הקחה למע ,יסהנכה דלת וףשקגובה מד לת עחולפורצלן פט ניאו גרמיקה ורה או קרסנ אבן :חומר: ניםפימור קירות ג

  .רוק"(יתקן לי )"בעל תו יבוצע טיח וצבע אקרי

כת נמשל תקרה מוקרה ) במ.דקורטיביתתקרה ו א ו2או תקרת משנה ,)"בעל תו תקן ירוק"(סינטטי  סידטיח + : חומר :תקרהר ומיג

 ו(מעל תקרה זע טיח כרח יבוצלא בה
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דים בתקן העומו מ"ר, 0.64-לא יפחת מ הבודד יחהאר. שטח צלןרופ גרניט וגמס םיחאריאו  (רה )שישאבן נסומר: וח: ריצוף

 . למניעת החלקה ילשראיה

ת בחזי, 826 נון ובניה ות"יתקנות התכומיניום לפי עלות חזית אלב יהיוניסה לבניין וומת הקרקע ליד דלת הכאר ימוקמו בקת דוותיב

  ית.וממקת הרשות הישרפי דיה להיפר מסה בור, עיצני ומואויצן חבנייר ספקן מין יותהבני

 ןוק" מטעם מכול "תו תקן ירטטי , בעבסיד סינצבוע ון טטיח פנים או בב: יהנח ירותגימור ק :המקור חניה מרעבודות ג 22./

   .םקניהתן מכו " מטעםן ירוקו תקבעל "תלבין סינטטי, מב: בטון צבוע חומר: רהגימור תקים. קנהת 

 בת,תלמש באבן אוו2 מוחלק בבטון היעש ותניהח או ףרתהמ רצפת רמויג: הורמק הפת חניגימור רצ 

 .6.2.3יף ראה עבודות פיתוח סע :ורהיצונית לא מקח הינגימור ח 

  :משותף שחדרים לשימו /2./

 החברה. לטתחה לפי כללי, ואבזור וקירותפה רצ גימור )ככל שיתוכנן ויבוצע(: יםירד חתוחדר לרו

 ומה. דכות נים2עגלוופדר א(, ח)ככל שיהיוחדר2ים טכניים  

 חשמל, מים  תוארונ )למעט גומחות, כלדריהא תכנוןפי אחר ל ציפוייפוי2ח אופוליסיד,  תמגדוטטי ינס צבוע בצבע: טיח גימור קירות 

  לפי תכנון שולבו2או מ ת משנהקרת ו2או יטטינס במלביןו2או טיח צבוע  ינטטימלבין סבטון טבעי צבוע ב :תקרהגימור . ('ווכ 

 בחירת  פיל שולבאו מ או פורצלןו או טראצי קרמיקה ריחא :ר רצפהמוגיבטון צבוע בצבע סינטטי.   –טכניים ם דריל. בחריכהאד 

 .אדריכל

 

  :ערותה

 ים.התקנ טעם מכוןן ירוק" מתו תק" יבעל יהיו קרהצביעת קירות/ת . 4

   .החלקה יעתלמנ 3283לי ראשין ההתק ם לדרישותתאהקה בהחל דנג היהי (םהמשותפי ובשטחים ירותבד) בנייןבריצוף . 3

 

 ן.אינטרקום ומחזיר שמרכת מעהנשלטת על ידי חשמלית  יחהפת תלעבת, וגגמזם ודלת אלומיני: יש, ןיניבל הדלת כניס 23./

 .קעחדר מדרגות בקומת קרוט מילמל .: ישיןינוספת לבנ, יאהדלת יצ   

 .מחזיר שמןכולל , ת אשותדל :גותרדדלתות חדר מ 24./

  וןתכנלפי ות, וכמ מרחו ,תאור :ףתת חדרים לשימוש משוונולחו דלתות .תות פחלד :(וישיה כל)כ טכניים םחדרי דלתות  

 .האדריכל 

 .כיבוי אשובאישור  הבטיחות ץעהחלטת יו לפי, ידנית סגירה או , סגירה אוטומטית באש2עשןות אשדלת  :תות לובי קומתילד 25./

 .ש: יתפיםשומ קיםחלו יםרחד ,ייםנכטים /חדר חניות, ,תייםמדרגות, מבואות קומ חדר לובי,, ןלבנייבכניסה , תאורה 26./

  ה ירדהת ולחצן מתוך המדרגודר בחה ועקב ילהת לורתאלנון שבת ר בכל קומה, ומנגולחצן הדלקת א ויהי םיהמגור ייןבבנ                

  .מדרגותחדר הור בהדלקת  אל                

  כל.האדרי תוון לפי בחירבג ד( ני בלבהחיצו םבחלק)אחר י ופיצתנור או ף צבוע במכופפח  ומים: חומר:שמל, גז ח נותארו 29./

    ין נים בלבד או לחילופסמחד לונה משותף ונפריחוברו למם ניחסהמכל  של מלחשההזנות )ככל שיהיו(:  םתיירדיבמחסנים רה ואת    28./

 ו.תריחמוכר ועפ" בלטת הלהח ,ירתי אליו משוייך המחסןה הדנן או למוד לכל מחסה נפרמונ יותקן              

 י פם ל2יןיישל הבנ ףל של הרכוש המשותמנה ממערכת החשזה יש. :ותפותמש ומכניותלמערכות אלקטרו לתאורהמל בור חשיח   /2./

 םבבניין הסמוך וישרתו ג וקמומך ו2או יניין הסמומו בבימוקיין, אך תפות אשר ישרתו הבנומשות מל )יתכנו מערכנדס החשן מהתכנו  

 .ות(השונ ויותהרש רוין, בכפוף לאישניהב 

 

 י(הויז טיפר – א' ור בפרקסף לאמדירה )בנותיאור ה .3

 

 דירה*:הגובה  3.2 

   מ'. 3.25 -כ קרה:התת תיתח עד צוףריה יגובה הדירה מפנ   
 מ'; 05./ -מ: לא פחות רוופרוזד ותשר ירדחה גוב  

 מ'; 05./ -ת מלא פחו: נרכש( באםרתי )*גובה מחסן די  
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 לייממינבשטח הדירה ובה הגמקרה בכל  קרות משנה.מקומיות ות, הנמכות תובליט ,ת, מערכורותקו תחת טעלמהערה: * 

 ן.ל פי דיבוע עהקי מלן הגובה המינית מיפח קנות לאי התעל פה ירד יקחל גביוע להקב  

 

 המשמשים אותה.או ה ם לצמדיטחים המוובש הבדיר יםורמת חדרים וגימרשי – 3מס' לה טב /.3 

 (.טבלה זושלאחר  ת, הבהרו/תותר בהערט יראה פרו)  

 

 

 (4)תוקיר חומר תיאור
 (3)קרותות ותגמר קיר

 (2)ייפוחות אריחי ידומ
 מ()בס"

 (2)י וחיפו (2)וףריצ
מידות אריחים 

 מ(ס")ב
 הערות

 כניסה
 ןבטו לוקיב בטון,

 ן תאי וט/בלוק ב
 ראה פרוט בהערות בהמשך. (2)ראה  (3) ראה

 חדר דיור
 וןבלוקי בט ,בטון

 טון תאי /בלוק ב
 .ראה פרוט בהערות בהמשך (2) ראה (3) האר

 מטבח
 טוןי בבלוק ון,טב
 תאי  טוןב בלוק/

 מעללפחות, ס"מ  94בגובה חיפוי  (2)ראה  (3) האר
 ור חלוןלמעט אז. ח ארון תחתוןשטמ

 .)באם קיים(
 ך.רות בהמשעהראה פרוט ב

חיפוי מעל משטח ארון 
 חתוןת

 (2)ראה 

 כלפינת או
 י בטוןוקבל בטון,

 טון תאי ב /בלוק/
 .שךהמב רותעוט בהפר ראה (2)ראה  (3) ראה

 פרוזדור
טון בלוקי ב בטון,

 טון תאי /בלוק ב
 .רות בהמשךהעב וטראה פר (2)ראה  (3) ראה

 הוריםחדר שינה 
,  וחדר ארונות
 במידה ויש 

 טוןבבלוקי  בטון,
 טון תאי /בלוק ב

 .בהמשךת ורוט בהעראה פר (2)ראה  (3) ראה

 (הוריםצה )חדר רח
 (מקלחת)

 וןבט בלוקי בטון,
 (תאי טון ב בלוק//

 יקהמרקפוי חי 
עד  סינטטיד סי טיח+

 לתקרה
ף הדלת קומשחיפוי קירות לגובה  (2)ראה 

י בעל ע אקריל+ צבטיח ל מעלפחות. ו
 קנים.מטעם מכון הת"תו תקן ירוק" 

 (2) הרא י קרמיקהפוחי .בהמשך ת ראה פרוט בהערו 

 שינה יחדר
 בטון יוקבל בטון,

 תאי ן טוב וק/בל
 .המשךת בבהערו ראה פרוט (2)ראה  (3) ראה

 דממ"
  מזויןבטון 

 הוראות הג"אי לפ
 .ךמשבהראה פרוט בהערות  (2) האר לפי מפרט הג"א

 חדר רחצה )כללי(
 )אמבטיה(

 בטוןבלוקי  בטון,
 טון תאי /בלוק ב

 הדלת ףקומשבה וגלחיפוי קירות  (2)ראה  (3) ראה
קרילי בעל ע אצב טיח + עלומ. ותלפח

 תקנים.ק" מטעם מכון ה"תו תקן ירו
 (2)ראה  חיפוי קרמיקה .משךהב  רותבהעפרוט ראה  

,  םחיורא שירותי
 במידה ויש 

וקי בטון , בלבטון
 טון תאי /בלוק ב

 מ'. 4.54 ובהג עד רותי קיחיפו (2)ראה  (3) הרא
 ןקת ומעל טיח + צבע אקרילי בעל "תו

 התקנים. וןמכם עטק" מירו
 (2)ראה  החיפוי קרמיק ראה פרוט בהערות  בהמשך.

 .משךבהת ראה פרוט בהערו (2)ה אר (3) ראה (4) ראה ותשר תמרפס

 מרפסת שמש 
 בלוקי בטון ,בטון

 טון תאי /בלוק ב
 (2)ראה  3.9ה סעיף אר

 .3.9י קיר חיצוני ראה סעיף ציפו/חיפוי
 ך.משהב רותט בהעפרוראה גם 

 סהור כביתמס
 בלוקי בטון בטון,

 טון תאי /בלוק ב
 2.2ף ראה סעי אין (3) ראה

  דירתיסן חמ
 (מדשהוצ)ככל 

טון בבלוקי  בטון,
 טון תאיבק /בלו

צבע ות קירגימור  .טיח
קרה סיד אקרילי. גימור ת

  נטטי.יס

 ט פורצלןניגר

 
 לבחירת היזם/קבלן

 מ"ר 4.3 -עד כ
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 ה:בלטל רותוהבה רותעה
 

קירות  לש םיפנ )בדופן גבס ו ע"י לוחותיתכן ויבוצעות וכו' כמהנקולטנים , תורי. מסבלוק תאין2טולוקי בון2בטבוץ: ות חקיר :חומר קירות (4)

 וקבל וגבס, אקי בלו ויה מלוחות גבס,ה עשהית ורות אלם של קיפנית הפשמעט ניתן כאלה,שיהיו ככל  -למחצה ם ישמתועעשים2ומת

 נימית(: ים )חלוקה פקירות הפנ ני מגורים(.בניי וד תרמי שלביד :2045"י בת תולרבונטית קינה הרלודה בתעמיף לכפוב לכהי. תא

 הקירות מקרה יבנו בכל רחצה בחדרי 2 תאי בלוק  2קי גבסולבטון תאי2בטון2בלוקי ב יק2בלומ: בטון יויה        

 . "טוןב יקים" או מבלומידים למעכי היצרן "ים ע"וגדרקים המלובב 

  .רילי+צבע אקיח : טירותגמר ק (/) 

 : לבן.גווןילי. רקאע בצביעה בצ ף.ורהע ודהנחיות פקלפי  בממ"ד        

 לבן. ן:גוו .יטטינסיד ס+ : טיחמר תקרותג 

 .רילי אק צבע וי(:פי)בתחום ללא ח דרי רחצהת בחקירוגמר  

 . יאלשרהיים קנהת ןוכמ םעטוק" מריתקן "תו  עלייו בם יהפני וקירותקרות כל צבעי הת 

 גרניטג ים מסויחאר, R-9חלקה לה נגדותגת התובדר ותנטירלווהקיקה ה והחניות התקרישוד /9//רישות ת"י העומד בדא'. סוג : ריצוף (3) 

 םגורימ ותשימוש בדירב יםם ושכיחם נפוציניגוום לדוגמאות2אמיהתות2גוונים דוגמאו 3 -ף וריצו ת שלוסדר 4 לפחותרה מבין חילב צלןורפ

הספק, ר שתציג החברה או בחממהרוכש תעשה  בחירת ס"מ. 33233 או מס" 60260 ותידמב ניטרלי. -ון בהיר בגום מה אחד  תולפח

 .ידה עלר בחשי

ות תנגדה תגרת ובדונטיוהרלוקיקה חנה וההתקי דרישותו /9//ת"י רישות . העומד בדג א'וס :תת שירופסמר /י רחצה/חדרריצוף ב -  

דוגמאות2גוונים  3 -ו ףוסדרות של ריצ 4ת חופללבחירה מבין ורצלן גרניט פ ם מסוגאריחי, R-11 מקלחתתא  תרצפבוR-10 לקה חהל

 ס"מ. 33233 חיםהארי מידות לי.ניטר -ר בגוון בהי אחד מהם ות לפח,ימוש בדירות מגוריםשושכיחים בים וצנפם גווניות2ם לדוגמאיאמהתו

 בחירת.  לום אדרילחרש הנדה מפחותהיה ההחלקה לא תת עית מנדרג .מןלקר כדדייו לגצשהודוגמאות בוות סדרב  ףוציסוגי הר ךמתוו

  ה.על ידיבחר , שהספקה או החבר שתציג, דהמיא2גוון2מדוגמאחת תעשה מכש הרו

 לקה חהות לתנגדה תגרת ובדונטיוהרלוקיקה חנה וההתקי דרישותו /9//ת"י רישות . העומד בדג א'וס :ריצוף בשירותים -        

 R-9          ,ושכיחים ים וצם נפגווני2ותם לדוגמאיאמהתודוגמאות2גוונים  3 -ו ףוסדרות של ריצ 4חות פלן לבחירה מביורצלן גרניט פ ם מסוגאריחי

  ףוציסוגי הר ךמתוו ס"מ. 33233 או מס" 60260 ותידמב חיםהארי מידות לי.ניטר -ר בגוון בהי אחד מהם ות לפח,ימוש בדירות מגוריםשב

אחת תעשה מכש הרו בחירת.  אלודרים הנדרש לחהיה פחותה מקה לא תחלההת עית מנדרג .מןלקר כדדייו לגצשהודוגמאות בוות סדרב

 ה.על ידיבחר , שפקה או הסרחבה שתציג, דהמיא2גוון2מדוגמ

וצים ים נפ2גוונותוגמאים לדואמתה ים2גוונמאותוגד 3 -וצוף ל ריסדרות ש 4 לפחותין מב שת הרוכרחילבסוג א'.  :ששמ במרפסתריצוף  -

  תאודוגמבות רודסיצוף בהרי סוג וךתמו 33233 חים ריהא דותימטרלי. ני -ר בהיבגוון  םאחד מהפחות לורים מגת ורידש בוחים בשימושכי

 הפוחוץ מם קיר החשבהומות )במק ידה. הספק, שיבחר עלאו ה ממבחר שתציג החברש תעשה וכבחירת הר .ןכדלקמייר שהוצגו לד

 ם(.יפוליורך בשן צשיח, איק יפויבח

 2גווניםותמאים לדוגמואהת 2גווניםדוגמאות 3 -ו סדרות של ריצוף 4לפחות  ןיבמ כשת הרולבחיר.-קה רמיסוג א'. ק :רחצה דרבח ויפיח (4) 

רות יקי יפו)ח ס"מ 30260או  מ"ס 5233/ות דיבמ ..ניטרלי -ר בגוון בהי םאחד מהפחות לרות מגורים מוש בדיים בשיחושכי ציםפונ

 י(. קרילע אבצ +יחקרה טל החיפוי ועד לתת. מעלף הדמשקו וק בהעד גו תלפחויר מהמח ינוילא שקונה לבחירת הלדות במי יקהמרבק

 יול שינס"מ ללא כ 33323, ס"מ /0250פות ות נוסדיכן במופרט למת ים המידות דומויחרא אי להציעכר יהיה רשוהמנה ת הקוכמבהס  

צפות והנקזים ת, הררוהקית. וריהקר ה לגמזהה קרמיקיפוי י וחקוסטידוד אכולל ב תובנירה מסיג ה תבוצעיולרת גלצנ ירה.במחיר הד

 ים.סמוכ 2חדריםנייןי בקלחל יםמ למניעת מעבר םייטנווקנים הרלדרישות הת ילפכל דין ות ראולפי הו אטמום ייובטר זוריםבא

  לעיל 3טבלה מס' המתואר בלפי  חיפוי לעיל גובה 2לפי המתואר בסעיף  תיםרושיחיפוי         

ם יואמהת ניםוו2גדוגמאות 3 -ו סדרות של ריצוף 4לפחות ן בימ ת הרוכשלבחירסוג א'.  - מיקהרק קירותחיפוי : בחטמוי ביפח  

לכל חות לפ "מס 60ה בובג ס"מ. 30260ניטרלי -ר היבגוון ב םהאחד מפחות ל וריםמג תרודיים בשימוש בוצים ושכיחם נפ2גוונימאותלדוג

של  וןליקו הסף העביבו וסב רי התנורחיפוי קירות תואם מאחו BIיחידת ב אינור תנוכאשר ה  תון.תחן רוא )מעלודה טח העבורך משא

 י. רילאק צבע+  טיח רות:יבקו החיפוימעל ף(. ריצוה עלמ' מ 2.50 הבצפה )גוהר דעי והקרמחיפוי ה

 . "רמ 0.0/ -עד כ דודב ח אריחן2יזם. שטלברת הקלבחי רצלןויט פגרנ וגסמ(: )ככל שנרכש במחסןוף ריצ (5) 

  ת:ורהע 

  תואו  אצל רקו ךא רוה יבחרבספקי החמ דחאפק ל סצגים אצמוה םנישופריטים י כדגש ק יוניעת ספמל –בחירת הרוכש/דייר       

  /קט ובפרוי מידה.)רק בברזיםים וטריניס יםכל :גמאם שונים, לדוספקיין ם בטים שוניירחור פות לבראפש ינתןתא ל ספק.  

 (.קיםספ  
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  רישות  ת"ימדפחות בגובה: לא      נחיות התקןף להבכפו בוצעוי .במשול, או סמתת מחווכיזכ +םיניומואל2 ויבנ – מעקה 

         ויקט.רפויועצי ה היתרהנחיות  ה, עפ"יבאותה דירגם ה ורמדירה לדי תשתנולהלול יכש במרפסות השמ ר המעקהמוג2 ח. סו/224

ים ר מבעמ תענטים למניווהתקנים הרל ולפי דרישות ות כל דיןהורא ו לפיאטמיי רטוביםבאזורים  זיםוהנקרצפות ת, ההקירו – יטוםא

 ים.מוכרים ס2 חד ןבנייקי לחל

 

 .ס"מ / -עד כ חללים סמוכיםבין ל ת,שרו ומרפסת מ"דמצה, רחדרי ח ה,בכניסה לדיר – פלסיםמ רשיפה 

 .,ב(גובה2רוח ס"מ 0/)עד ות נקתמותר בגובה ה דע)מדרגה(  מךונ2מהגבמו סף ןיתכ גג,2שפסות שמלמר הביציא 

 .הרטת החבפי החלל 2אווים" למים ש"אריח גובה או עד בטבלה ןיצוה המלגובשה ות יערהקי יפויחגובה   - קירותפוי / ציחיפוי  

קה זהה לגמר מיקר פויוחיטי סוקא ודידלל בוכובנית מ צע סגירהבוה יגלוירת לצנ .ייבחמהמפרט ההנחיות מ יפחת ארה לובכל מק

 לטתלפי הח ס"מ, 60 -פחות מאורכם ש ותרקמוינות פ ישבאם  ,PVC אום יבוצעו פינות מפרופיל אלומיניו –י ות בחיפונייל פפפרות.ירוקה

  .חברהה

 בן שהאת היו הןלפי ,/ חלק 5566ת"י  באות מתוךה אותלהורלב שים יש ל -ח המשותף/פרטי(תקנו בשטשיועית )ככל טבאבן חי ארי 

 הרצפה  תבמערכ המשמשים חיםאריאו ה תוחולן הוגו ,כן ומכ. גידים והבדלי גוון ומרקם נימים,היות בו ל וליםלטבעי, ע רמהיא חו        

 ת ולמטררים שמנם היחיארו הלוחות אהצפה לבין ברם שריחיהא ת אוהלוחו שוני בגוון ביןות י להיעשו, ולפיכך ןמחלוף הזות בנתשהל לולע         

 1תחזוקה         

 רה.בדיוף הריצ "גע חברההי "ע קהברכי לא יבוצע ליטוש ו2או ה פק יודגשלמניעת ס - רקהבליטוש/ה 

 יום נאלומיאו 2ו דהלפ אוו2 וןבטו ו2א ( עץוכנית המכרון בתסימב בהדבר יחייש , ומבליקיןהתל חברהה בחרככל ות) – תרה/וו, קהולרגפ 

 ב, משול או2ו 

 כותלמער ותונח, ארמטב רוןב אופים, בגמחוחזיתות שולי קירות ט בלמעלפחות, ס"מ  9בגובה  ףוהריצ מחומרלים( )פנ –ים שיפול 

 (.)גרונג נותפים ושיפולים, ללא קיטויפוי ח .יםם טכניריואזו 

  חות.פל מ"מ 3 של ת(ופוג)חים ארי ווח ביןרביצוע מ רשדנפוי, וחי יצוףלר ניםתקות הלפי דריש – (תוגו)פ מרווחים 

 מך אחרסמבו זה  א כררט מ, במפבטבלה כך צוייןם בארק על תקנו בפויוות לעיל התייחסות בהער לגביהם יש קניםוד ומתצי יכ בהרו)מ

 .ה(יששצורף להסכם הרכ 

 ת:נוארו 3.3

פתח  חיתוך(, נהתחתוה תקנור היכ לשקרה במ) יורת לכבתושפים, מד מגירות, ת,ודלתול לן יכהארו ח תחתון:מטב וןרא  3.3.2 

 הנכה צתה(,לה חשמלקודת ול ונת גז לבישדנקוח, פת ולל:ת) כנוובם מריילכי טוחה של הכיור 2 הכנהש הנלהתק תאיםמה

 ם. למדיח כלי

.  MDFאו  מעובד וויץ'(נד)ס ץון עהאר אר חלקישדיקט.  מעץ יהיההארון וגב , (וויץ'סנד)מעץ מעובד  וייה פיםארון והמדה גוף                    

  לעמת לפחו ס"מ 0/ -יה כדה יהמשטח העבו של יוןעל ה סףגוב ת.חולפ ס"מ  60-, יהיה  כחזית הדלתות לל, כוהארון קעומ  

 .ןית הארותחת ת שלרטיבו עתנילמ למים ידמעס"מ ובחיפוי  20 -כ בגובה של ל(הה )סוקהגבן רוחתית האפה. בתסף הרצ  

 ."ינהת פונו"פתרקנו ותי רוןהא ה של. ביחידות הפינכל עומקולוו כל גובהל פחות,ס"מ ל 60ב ת ברוחמגירו דתחיי כלוליון האר  

  י"עוצגו שי (ניטרליבהיר  דואחן בלמהם אחד ) ם לפחותיגוונ 5מתוך  ת הרוכש. לבחירקהיימרפווני: חיצציפוי ת. : מתכידיות  

  בגוון לבן.ן ימו2או מל הקייפורמ: מר מדפיםי וגימפנציפוי . הרהחב ידי לחר2ו עבק2ים שיהספ החברה ו2או  

  ;משךבהרה העה אר ת:מידו(4) 

    ג' ראה נספח :מטבח בעד ארון כוילזי ירמח

 בעית און טמאב מ"ס /-מ ותחפבעובי לא  הדועב שטחה מת הקונירלבח ור:תיא: וןמטבח תחתארון מעל  עבודה חטמש

 / לשה בלטבה לייםעם שופי העניין(, ל  /,2 )חלקים 4440 ת"י דרישות ל ההעונ ה ערך(,ווש ואיסר ק ןבדוגמת אכימרית )פול

 בהעליון מוגט קן קנותי חשטהמבהיקף כיור.  טוחה שלה שנקתלהותאם ח יהמשט. קפםהי לכהארונות בזית לח יחס"מ בס

ף א כולל ככל הנדרש המשטחבחזית  ודביע עם המוגבלא קנט להתקנה  עדיףי להשאנה ר)הקו רכי המוע" עעיבודו יקב ןפשאו

  זה(.צוע ביי ן אבגיכוי . לא יינתן זיחף המשטיקה כלמים ב

  ,חתוןחלק תבח טמי ארון הפל ת:דוימ

   ה בהיריהיונים אלו )אחד מגו  תלפחו גוונים  3ג בפני הקונה צית המוכר2חברהה יידעל  בחריש קספ וכר ו2אוהמיוצגו ע"י  .ן:גוו  

  .חדא דדבוח לו אלודבקה ר יהיו בהסיש2אבן קיות הש. לוח(רליניט                   
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 אין :וןח עליארון מטב /.3.3 

 "א ארון מ / -ב ןח תחתון מטבורא מ"א 2 עד ירמהלי רשאיהיה  המוכר פציפיתכנון המטבח הסת של ויבסמרה: עה  

 .יפינת ןיוון מטבח עללא יותר אררה זה מטבח עליון. במק  

 תחתון.ה טבחהמ ןולאר םהתאהיה בעליון יח הארון המטביפוי וצ נהמב   

 כו.רולכל אד אחף אחד לפחות מד הארון יכלול. מ לפחותס" 30ומקו עו ותמ לפחס" 95ן וליעהארון בהו של הוג  

    פח ג'נס ראה :בחטמארון בעד  יויכמחיר לז

 

 ולל . הכלפחות ס"מ 80 :תומידב ,נחאו מותלוי פה, סריץ' או טווסנדעץ ן תחתו וןרא (,יל)כל רחצה דרחב(: )ציין אחרים ארונות 3.3.3 

 , רבכיו לבשומ וורץש2 ניאו קלי מחרס2 שיבודה אינטגרח העמשט .ה סטנירו יריים, צדפמ ,תותלד   

 חברה.החלטת ה פיל גוון: .מיןו2או מל קהיאפורמ: מיפנייפוי צ קהאיפורמ י:נוצי חיפוצי

    ג' נספחה רא :ההרחצ רוןעד אוי ביכזמחיר ל

 

 

              :הערות  

 ללים(. חןורהא ורךבא םמייפע מחושבת שקיימת ר )פינה ככלה לאורך הקידידהמ אורך. רמט 9 תחתוןארון  אורך מדידת (4) 

       ת. רך הארונואוב ת יכללווארונך הם בתויבשולמה( ררמקעט )למ בוכיו" ייםרכי, תנור יח,דמל יםועדימה

   זה. אורימת היו כסטישביח ח, לאמטבונות הרא רךואמידות ב 5% -כ דע ותטיס

  יםימיקטבח מת הרונואב ר שבגובקי כןתי ון כישבבחה לקחת י, על הקונוביצוע עצמ בחבור ארונות המטיכוי עז שלרה במק(3)  

 זוקה.חתרך ו לצוח/ים אלשר גישה לפתם. יש לאפיתפמשוים ולטן/קלשה /י גיפתח                  

 .נההקו טתחללה נםהי ןתחתו ןבארו מובנים 'וכו תנור, מדיח של הנורך התקלצון האר תכנון (2)

  ,דפיםומדלתות  תוברל ,ותומבשל חטבמה וןרא את פקלס כרומה לע ,ינםקתהל שלא ההקונ החליט -                     

 מדיחוניקוז ל של מים ותהנדרש ותהכנרבות הלו ) םחללי ללא ( ובניםמה םלים החשמלייכה להתקנת דושיוע תומוקבמ                       

 יור. כה תחת         

 

 

 ה:כביס תלייתלנים מיתק 3.4

 סה.הכבי תייתלתקן למ הרישיה ישיה גממנו תה שרא ר חוץיקפתח ב              

ינימלי של ך מכביסה פלסטיק, באור יבלח 5לות, כולל גלג יםניצב )מגולוונים(ממתכת  טותמו /: (הנט)ק ית כביסהילן לתתקמי 

 .סה"כ מטר 8 -מ תפחו ל לארך שה באוכביס יחבל כולל ס"מ 2/0 של ימלנייך מבאורמתרומם או מתקן  ,ס"מ 260 

ן ממתכת רפסת משמעו מתקצר או במחבכביסה ליית ש"ע לתן מתק צר.רך בחע והון מתקן שקותיש שר, אפ:בלבד הגן רותידל 

לי חב 5 חותלול לפהמתקן יכ .קירקובע למויה יציב ההמתקן י נה.המב יתותזחה בנצפע ושאינו צנמום קוה במהמבנל קיר וונת עמגול

 ים למתיחה.ניתנו UVת רינלק יםיד, עמיםאיכותייהיו  םילב. החס"מ 494מאלי של מיניאורך ביסה כב

 

ועות זר 2 פחותרוסלה( עם עמוד הכולל לק)קן מסתובב מתקן זה במתיר להמפ"י החלטתו אי עיהא רש ריידה -הגן בלבד  רותבדי

 ובע.ה יציב ומקין יהתקהמ ת.ו ממתכת מגולוונא וםמינימאלו

 . 5200"י ת ותי דריש. הכל לפבמשול וא2ו אחרחומר  וו2אם יניואלומ סה:כביור מסת 

טי ה לתליית פרירעהפה להיווצר מקרה זה עלולב מזגן2ים,של ה עיבוידת הייח םג ויותקןה יתכן סיבכה מסתור ל: בחלרההע

  ים.ולה גדסיכב 

 

 

 

 

 

 



 בהיתר בניה מותנה
 ןתכנויות הרשו ע"ירק ף לשינויים פווכבניה  ת היתרלפני קבלט נערך מפר

 

                

 

 ',דג', 'בם א', חיספנ

 /3  ךמתו 24 'עמ /922022: אריךת2ריםחד CZ 5דגם B 2בניינים  3/ מגרש2ןמשתכל מכרמפרט 2בנרקיסים רוראביס  
 

   "מ(סמידות ב)  הריסים בדות, חלונות ותרילתת דרשימ – 2 'סה מטבל 3.5

 

רה, בכל מק .םהפתחיובכמות  יחהתפה וןיובכו פתיחהג הבסותחים, פה במידות חים,ום הפתיקבמם שינויי : יתכנורההע 

 תות נוספהערו םה גרא .הוהבני ןוהתכנ תקנותחת מהנדרש בא יפות לחלונה תות ושטחופשיים בדלחה ריםעבהמ דותמי

  שך.בהמ

 סיםתרי חלונות  דלתות ---

 חדר
ידת כמות ומ

  תחהפ
 )גובה/ רוחב( 

)עץ  מרחו
ומיניום/ אל
 ר(אח כת/מת

סוג פתיחה )ציר 
ר/ כע"כ(/ נגר

 אחר(

 תכמות ומיד
  תחהפ

 גובה/ רוחב()

)עץ  מרחו
יום/ נאלומי

 חר(מתכת/ א

חה יסוג פת
כ/ כע"/)ציר

 (חרנגרר/כיס/א

 ומידת כמות
  הפתח
 חב()גובה/ רו

/ ץ)ע מרחו
ם/ יניואלומ

 ר(אח מתכת/
 חומר שלבים

ציר/ )חהתיסוג פ
/ ררכ.ע.כ/נג

 לי/אחר(כיס/חשמ

 כניסה

2 

 ציר רגילה פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 52/05/-כ

 יורדחדר 

2 

 כ.ע.כ נגרר מזוגגאלומ' 

--- 

--- --- 

2 

 'אלומ
פוליאו+אלומ'

 צףריתן מוק
 חשמליה ילגל
  גיבוי ידני ללכו

 952/20/-כ --- 952/20/-כ

 מטבח

--- 

--- --- 

2 

 .ע.כ נגרר כ גוגאלומ' מז

2 

 אלומ'
+פוליאואלומ'
 צףמוקריתן 

 גלילה ידני 
 

 2052220 -כ 2052220 -כ ---

חדר שינה 
 4ורים ה

2 

 ציר רגילה ץע

2 

 ע.כרר כ.גנ וגגומ' מזלא

2 

 אלומ'
+פוליאואלומ'
 ףצקמו ריתן

 גלילה ידני 
 

 2252220 -כ 2252220 -כ 802/00-כ

 שרותי
 יםחורא

2 
  עץ
 

 ונטה  הרגילציר 

--- 

--- --- --- 

902/00 --- 

 3נה יש חדר

2 

 ציר רגילה עץ

2 

 .ככ.ע נגרר אלומ' מזוגג

2 

 אלומ'
+פוליאומ'אלו

 צףריתן מוק

 גלילה ידני 

 2252220 -כ 2252220 -כ 802/00-כ

 2שינה ר חד

2 

 ציר רגילה עץ

2 

 נגרר כ.ע.כ זוגגאלומ' מ

2 

 'מולא
+פוליאואלומ'

 צףוקריתן מ

 גלילה ידני 

 2252220 -כ 2252220 -כ 802/00- כ

 ממ"ד 
)משמש 
 כחדר 

 (2 נהשי

2 
פלדה לפי 

 הג"א 
לה(. )רגיציר 

 חוץ פתיחה

2 

 אלומ' מזוגג
לפי  .ע.כר כנגר

  "אהנחיות הג

2 

 'מולא
+פוליאואלומ'

 צףקריתן מו
 . סלכי נגרר

 2002200 -כ 2002200-כ 902/00 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

 גררת2יםהנ, יסיםדף ורסם, היזגד גנ דהשתיים, פלכנף אחת או 
         ג"א.ה ותהנחי לפילה או ציר רגי לכיס. 

--- --- 

חצה ר ח.
כללי 

 (אמבטיה)

2 
 +עץ 

  ראו-וצ2הרוצ
 ציר רגילה

2 

מזוגגמ' אלו  

 ינטו
אם או בלי  )קיפ(

 יפלע טע קבוק
אדריכל נוןתכ  

--- 

--- --- --- 

 --- 502205-כ 802/00-כ

  הרחצ .ח
הורים 

 (תלחמק)

2 
 + עץ
 אור -2צוצוהר

 רגילהציר 

2 

 גגאלומ' מזו

 נטוי
אם או בלי  )קיפ(

 יפלע קטע קבו
 תכנון אדריכל

--- 

--- --- --- 

 --- 552/0-כ 902/00

ת פסמר
 ותשר

2 
 
 עץ 

 אלומ' 2 --- --- --- ילהציר רג
פוליאו+אלומ'

 צףריתן מוק
 כ.ע.כ נגרר 
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 סיםתרי חלונות  דלתות ---

 חדר
ידת כמות ומ

  תחהפ
 )גובה/ רוחב( 

)עץ  מרחו
ומיניום/ אל
 ר(אח כת/מת

סוג פתיחה )ציר 
ר/ כע"כ(/ נגר

 אחר(

 תכמות ומיד
  תחהפ

 גובה/ רוחב()

)עץ  מרחו
יום/ נאלומי

 חר(מתכת/ א

חה יסוג פת
כ/ כע"/)ציר

 (חרנגרר/כיס/א

 ומידת כמות
  הפתח
 חב()גובה/ רו

/ ץ)ע מרחו
ם/ יניואלומ

 ר(אח מתכת/
 חומר שלבים

ציר/ )חהתיסוג פ
/ ררכ.ע.כ/נג

 לי/אחר(כיס/חשמ

 802/00-כ
 

 2502205 -כ ---

ככל )מחסן 
 (מדוצשה

 פח 2
לפי החלטת 

 ההחבר
 הרגילציר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 902/00 -כ

 

 
 ה:רהע

 

 .שי אכיבולדרישות  תאםונה בהשיקומו יומיתכן ש, יא ויבישור כמותנה באי יןינבה כל קומת המציגה את כרבתכנית המ מצויןהילוץ קומתי ן חחלו

 אדריכל.בגודל: לפי תכנון היועצים, החלטת הבכפוף לר, לת שירותי אורחים ומרפסת שירות יתכן ויבוצע צוהדב
 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 .(הרכישה כםהסרף לוצש זה או במסמך אחר פרט מכרה, במלטבב ןצוי באם קרל בפועם ייקה)

ית חתבת ירט פולימנק תקנתהלמים ויכללו ידות היינה עמהדלתות ת. להרגי רחת ציובפתי 3/מס'  ישראלי אם לתקןהתה בדבודלת עץ ל= עץ  תדל .א

לת פתשמ חה= פתי קיפה, יחפת סוג =רגילה ציר,  יוםמינהאלוץ ועי ותהנחיי פל יל:סוג פרופ= אלומיניום,  'ומאל . מ לפחות"ס 9בגובה  הדלת

 ,אנכיתועה כנף בתנ=  יוטינהגילקיר, ב )כיס(ה לתוך גומח ו2אכנף ות על ררנג = כנףכ .ע.כרר ניגמשתפלת, = רגילה+  )דרייקיפ( סב נטוי(, )נטוי

מוגברת.  המיטלאלבים שהבין  מיגו אטם למוקצף כול ןתוריליאי פולומיב וםאלומיני חפם יייהיו שלבי התריס עשו זזהו הלילה אי גריסתב: תריסים

עם ל נ"כ בי תריסשל ילה עםלתריס ג גזכב ארורמ' י 5./ לעברוחב מם תחיפבור דיו חדר. ביצרןח והוראות הלמידות הפתה בהתאם היי עובי הפח

  . לימשו חו2אועה רצת עומצלה, באעמ לפי= תריס נגלל כגלילה י. נידה חון פתינגני ומון חשמלגנמנ

 תות2לדלסה"כ הים תאת ירהת בדלליהכ כמותובלבד שה להבטבמחדרים של אחד  רובתיאיע הופת ליכולו םירדח ם לשנימשותפי, תונוחל/תדלתו .ב

 .וירד מערכת מיזוג האולתפקו נההככס"מ  3עד צפה ו מעל רבהוגם יניפ ותולי דלתוש . יתכןת בטבלהוניהמצו ותחלונ

ת וחוי למשנ המורכבים, ןת התקדרישולפי  יחותירגיל2בט( Double Glazing) כפול ףשקווג גיז םם עוימאלומינ ,ד("ממ טמע)לת נוריוטו חלונות/ .ג

תו  ליבע החלונות ורכיביהם יהיו .ן(כנולפי תאחר או  מ"מ 6ל ש ביר בעואוי מרווח םע ,לפחות מ"מ 4 ביעוב גוגזי) ביניהם ריווח אוומרעם  תיוכזכ

י דיעל קנו יותות חלונה ונעילה. הגנוני פתיחבנות, מנמוים, ידיות , גלגלםירצי ,EPDMמי וגאטמי  ,גוגזי ילובכללם: סרג ים,ורים מקרייזאבו תקן

 לכל תילובמס. אין :רשתות .העורףוד פק י הנחיותפלה, 2ים פלדנףכ עם גגזומ ומיניוםאל ן מסוגיהיה חלוד בממ" ן.מטעם היצר הין מורשמתק

 .תאח רשת ףנכל כנההכ במסילה סףונ בנתי ןתקיו ,ותונהחל

קבוע  וגגים בזיולבם המשחיפת כןית ום.ומינילאיועץ ה ו2או לכדרין האכנוי תעפ" וון,ופיל, גסוג פר .וםומיניים אלעשוי ריסיםות והתנולהח תרומסג .ד

 .מסך ירותאו קמחסום, ו2ה2מעקכ משמשה

 ני פתיחה  מנגנונות, ידיות מוב ים,גלגל ,םיריצ ,EPDM יי גומטמא ,גוגיזלם: סרגלי לכוב ים,קורימ יםזרביקן ואת תולי יהיו בעורכיביהם  לונותהח   

  ;ןצרהי ה מטעםשרמו תקיןמ ידי לע ויותקנ תונוהחל ונעילה.   
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 "חלב"( מומה )ע ה אוופקשיחותית טבית וכזכתותקן  ת(,נולוח יש)באם  םיירותוש רחצהרי דחב .ה

 .רישות כיבוי אשדוות, עואו רפפות קב2ו תדלה בבכו סו2א יר מכנרואוו וו2א ןולח תאמצעובשה יע (סןחמ כשנרש ככל) סןמחר האוורו .ו

ות רכמע, (סקופיתלטית2)פנורמ צהת הצניעי, סףנו פנימיטחון בר סג  5044ן ישראל תואמת לתק ,יתחריב בר (ןוטח)ביפלדה דלת  .הכניסת דל .ז

מ"מ  5/.2של נת בעובי ודה מגולופלמה משקוף בני .ר דירהדלת ומספ מעצור תון,חת סף תשרבמ ,ת"טוזה ו"רוענ יתדיצירים, מגן צילינדר, 

  וכר.המת בחירפי ר לגוון לבתנור. גמ ו צביעהא לנייוו בחיפוי יקוף יהשלת והמדלפחות. כנף ה

לפי  הכניסה בפרוייקט.לתות יתר דמ היהיה שונ ןהג תודירב סהינכה לתוגימור ד ןיתכ תנור בלבד ב צבעו2או   ל,ניו וייפצ ממ"ד לתודה יסכנ דלת .ח

 .  טחון2אשב דלתותתקנו ן ויותכי קערקקומת בת ורה לדיסבכני אות,בכקוד העורף ורשות הפית הנחיו

 חתהתיפ שרדתיש ש ) ויתכןאגם כדלת  ן תשמשגה דירותסה להכניכן ודלת אש ית יבויכ נחיותי הלפ :גןרת או בכניסה לדיה בקרב אש דלת

או  ידנית )סגירה וץח יפיה כלהת התופתיח יכותמבס וא דלת הכניסה הרגילהף קומשולבת במשנף דלת אש נפרדת תקן כין תופולחוץ(. לחי פילכ

 (.יבוית הכורשות ישות יועץ הבטיחודרם, לפי ומטית במצב חרטווא

ט שווה ערך בכל היבאחר  מילוי ואסבורד ו2קלפ יולמי עםת רגסמ עלמודבקים  תשתי לוחועשויה מ הילת תההדף כנ :פנים תותדל ולימכל .ט

המתאים  ני מתועשצויפוי חיצפורמייקה או ו א גמר צבעת. ף הדלקומשג וסתאם להב וניותק םצירי אחר. ,קוסטיקה, קייםק, אוזח –תפקודי 

 קןלתאם בהתיה היף הדלת קומש .תולפחם דיצד 3-ב נט( מצופהקף הדלת )היקף כנב .צדדיםהני ת משיות מתכדיו ול מנע עם, יםת בממידולע

 2 טיהאמב יבחדר יד למים. מעתו יהיה קנהתחר לאף שקו. הממהיאט יפס ללוכ לתדלאם ותבגמר ץ לימרי או עפות הלבשו בעל 3/ישראלי מס' 

צגו שיו (,ןבאחד מהם ל)ת וחפם לניווג 3ך ש מתות הרוכרלבחי ון:גו   ת.להדבכנף  וגגמז ,אור-2 צווצוהר נוי"פ תפוסוי "י דמבובמקלחת מנעול סי

 2ו על ידה.רחיבהספק2ים ש די החברה ו2אול יע

  .עקבו סורגבוע לק, אין רים בקומה(ייכלל הד תאמור לשמש א וםרח)ב קומתי ץלוחי תחכפרז המוכ  הירדבבפתח וד מ"מב -ץולפתח חי .י

 / -כ םי"ד גבוהצוף הממירו סף הדלת .תחיצוני ת,נגרר2ת, הנפתחמהאטופלדה  דלת נההי גןומ למרחבה סניכדלת  :ףרהעו פיקוד רישותדי לפ .יא

 ,םם שוניבקוטרי פתחי אוורור מעוגלים  ג וכןזיגו + םואלומיני וןחל. יסכנגררות להם, שתייו ת אחאנף לדה כלון פ. חהדירה מפלס עלמ ס"מ

 רוצתיפתח האוורור יד לוקיר ג ה"ע ,העורף(ד קופייות חהני לפ)סינון אויר  מערכת התקנת וק.רלפ יתניםונ ,('צנפל) אות פלדהקסדיבם חסומי

 נתותקיהרי שמתקן הסינון, חברה ע"י ה קפושבאם ס דגשיו .(020/י )תקנות הג"א מא .דות היצרןימת לפי רכהמע תמידו ת.ימומק רעההפ

וד פיק ע"י ו לכךסמכושה גורמים"י הע וספתנ תמואטיבדיקת תקינות וייב ש, יחהרוכ ע"ירוקו יפ ןכל ,רףעוד הי פיקו"ע ושראוודקו בנ קנתווהת

  העורף.

אביזרים  בהתקנתרך הצועקב , "נטו"פתחים  תודאות מימבט אינןו, בס"מרות משועבניה  , הינן מידות3מס' בלה ת בטוורטת המפודימה – ותדימ .יב

 ךסמ תרות2קירינוטיונות2ולת2 חדלתו בנילמ לש ,הםינילמ יקפייםה יליםפרופמשקופים ו  ןת וכיומות ססגרוים ו2או מיסמו בניםמלכגון: ם לימישמ

  בניה.  תכנון והה תבתקנודרש נכאלו ם לפתחי ח,ממידות2שט לא יפחת יםקבלחים המתל הפתדה גומקר כלב .ענין(ה )לפי
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 בדירהים יטרסנ םכליו אהרוני תבקתמ – 2ס' טבלה מ 3.6 

 בלה זו(חר טת לארוהעגם  )ראה  

 

 תקןימ
 םוקימ

 הוריםחצה חדר ר םרחיאו שירותי בחמט
יה בטאמר דח

 י()כלל
 ראח תות שרמרפס

 חמטב ורכי
 לה(פות/כבודד)
 

מידות 
 "מ()בס

  (ראה הערה )א
 2דודב 40260
 הכפול 80246

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

 --- --- --- --- --- א' סוג

  ₪י זיכו
 
 אין

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

 צהרח ורכי

מידות 
 בס"מ()

 --- --- ןרובאב משול 40250 --- ---

 --- --- 3.3.3 ףיעס ראה א' --- --- סוג

 אין --- ---  ₪זיכוי 
 ראה נספח ג'

 
--- --- 

 םדייי תלינטל וריכ

ת דוימ
 ס"מ()ב

--- -/5240 --- --- --- --- 

 --- --- --- --- א' --- גסו

 --- --- --- --- אין ---  ₪ כויזי

וארגז  אסלה
 (ב')פהשטי

 

דות ימ
 מ(")בס

 --- --- ןריצה מידות יפל מידות היצרן יפל ת היצרןדומי ילפ ---

 --- --- א' א' א' --- סוג

 --- --- אין אין יןא ---  ₪זיכוי 

  /טבמא

 '()בחתמקל

 תודימ
 מ(ס")ב

--- --- 
   /9//"י הת לפי

 חת(קל)מ
902290 

 טיה(מב)א
--- --- 

 --- --- סוג
 משופעוף ריצ

 (תלח)מק
 טיהבאמא' )

 , חפאו אקרילית 
--- --- 

 --- --- ןאי --- --- ---  ₪זיכוי 

ים קר מיםסוללה ל
 ,ורכי/חמים ל

 (ד)ג() מהמשטח

 --- --- בלמער2 פרח לברמע2 פרח מערבל2 פרח  מערבל2 חרפ ם דג

 --- --- א' 'א א' א' סוג

 --- --- ראה נספח ג' ה נספח ג'אר 'ח גראה נספ ןיא  ₪י זיכו

טיה אמבללה לוס
 )ה( חמיםו יםקר םלמי

 --- --- )ה( לברעמ 2חפר --- --- --- םגד

 --- --- 'א --- --- --- סוג

 --- --- ג' נספח הרא --- --- ---  ₪כוי יז

חת למקל סוללה
 (ה) ם קרים וחמיםמיל

 --- --- דגם

  ךדר-רב
 פוץנטר)אי

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- --- 
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 תקןימ
 םוקימ

 הוריםחצה חדר ר םרחיאו שירותי בחמט
יה בטאמר דח

 י()כלל
 ראח תות שרמרפס

 --- --- --- א' --- --- גסו

 --- --- --- ה נספח ג'אר --- ---  ₪ יוכזי

ה ת כביסונים מכחיבור מ
 ()חזולניקו

 --- יש --- --- --- ---

 ווללשר יתנחיצו ןופבד 2פתח "
, הכביס מייבשמ  פליטת אדים

 הירגס ומשקולת היס הגנרתכולל 
 --- יש --- --- --- ---

ר וביחלחיבור למים וניקוז, הכנה 
 )ט(יםכלח מדי

 רובניקוז כית לבושמ ההכנה)
 (המטבח

 --- --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- --- יןא ל(ניז בר) רקרנק' מים למ

 --- --- --- --- --- 2 )הכנה( )יא(לשויבל זג נקודת

 --- --- --- --- --- --- הכנה() )יא(םמי חימוםל נקודת גז

 :ואחרות הטבלל תורעה

 (.הרכישה םף להסכצוראו במסמך אחר שרט מכר זה מפב ,הבלבט צויןאם ב בפועל רקם יקי)ה

 .הוחקנה שטתניט2נירוסטה, בהורץ גרמר סילי קוורץ2קו, חונהקות הבחירל: ס"מ( 80246פולה כ ס"מ או 40260 מידותבודדת ב) כיור מטבח (א)

 40250-ס מידות כרח: )הורים( החצר רדחכיור ,רה חר ע"י החביבשק ספ רן 2פי יצי ללרגטנני אילח: שו(היבט)אמ כללי רחצה רדבחכיור 

 רן.י יצלפ :תודמי ,סרח :דייםילת יכיור נט לפי בחירת החברה. רתצות ס"מ.

 . 2385 י"עפ"י ת ליטר( 6 לש כהרויטר ואל 3ל ה שרקצת הדחה לל קיבובע), דו כמותי קבלוחרס מונו ארגז שטיפה :ת. חנומ: אסלה (ב)

 .הטסנירוצירי  בעל כבדושב( )מ :הכיסוי אסל

 ומיטת תמיכה  פינותבעץ  יטר. מילוליאספוי פוצים ע שלד עץ וק היקפי,חיז בעלת ,הומוגנימ מ" 3.5 ובימר אקרילי בעתהיה מחו אמבטיה:   

 ..ילימא ת מצופהפחומ ל"מ 5./י בעוב חמפופין יללחאו  ןומגלו לברזמפרופילי                

 לניקוז עיםפושי עם  /9// י"ת שותבדרי עומדה מרבג ,ןיד כל תראובהו הנדרש פי על ותהמידמ יפחת לא תחקלהמ משטח ת:לחקמ              

  תולפי תכני;חשטהמ       

מ "ס 0/עומק "מ לפחות ולס 5/ -ה כבגוב פיה ,ם ניקלרוכ יופיצב ל,רבפרח2מע :ם: דגטבח. לקערת מל חסכם()כול ים/חמיםסוללה למים קר )ג( 

  בחראו ספק שיו2ה ושיוצגו ע"י החבר . רותסד 3מתוך לבחירה  .פחותל  

 .ל ידהע

  25 מקחות ולעוס"מ לפ 25 -כבאורך   פיה , ם ניקלרוכ יפויצבערבל פרח2מ :םג: ד(מים)כולל חסכ י רחצהלכיור/, חמיםסוללה למים קרים/ ()ד 

  דה.י 2ו עלריבחפק2ים ש2או הסהחברה2קבלן וע"י  שיוצגו,סדרות 3ך מתו חירהלב ת,וחמ לפס"  

 ים קרים בלבד.מ: )בשירותי אורחים( םנטילת ידייכיור 

  ן, מוטנוומתכמתלה י, רשרשוכולל צינור ציפוי כרום ניקל ב רבל,מע – רמהקידגם:  :באמבטיה :מים(כס)כולל ח מים/חם קריםמיוללה לס )ה( 

 פחות ומזלף. ס"מ ל 60רך באו אנכי מובילפי והחלקה טלסקו

 נכי יל אבוומ סקופיטל קהוט החלמ כוונן,תינור שרשורי, מתלה מל צכולוי כרום ניקל , בציפ(3רך )רב ד2מערבל –הקיר מם: דג: לחתלמק  

וכש לפני ת הרלבחיר. "מס 25ר מקלחת בקוט אשס"מ ור 30רך ר באוהקימרוע רת הדייר, זחילופין ולפי בחיל זלף.ומ ותחס"מ לפ 60באורך 

  העל ידר2ו חבק2ים שיפ2או הסו החברה2קבלן צגו ע"יושי, דרותס 3תוך רה מלבחי ,'נספח גצוע בכפוף לבי

 .ילנ יברזו, יובחיבור לב: ללתכו ארגז/י שטיפת אסלהו כיורים תקנתה (ו) 

 .לבן :תגוון הקבועו )ז( 

 . שפכים ולוחין אדבור לקו ( וחי009/' וגא תיקון -ת)הל" ם חמיםמים, ירק : מיםוללתסה ככבי נתובור למכהכנת חי ח() 

 המטבח. ון קערתלסיפ, ובויביבור לנה לחברז והכ כוללת: םלמדיח כלי  הכנהט( )         

 ן הסופיות הינ תידומה, ו משוערותי אלהר ,"מסהכלי ב ת מידות שלוומצוינ זרו2או מתקן ו2או אביי לי תברואתה כצת שיש בל משב: בכמידות (י) 

 החברה. ו ע"ירשנבחן, רו2או היצמידות הספק ל בהתאם  

 ה.רי קצזאבילא ל דבושת בלצנרת נח אחרת,א נאמר לבאם : גז ק'הכנה לנ (יא) 
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  וניתירמהרשת הע פקתורה המסוטמפרט: מים במים קרים (יב) 

 

 על מישור משטח העבודה או הכיור.  םוקמרז המקרי ב = פרח .עובק וולשר לף מתוךש ברז הנשארנשלף =  (גי) 

   אחת. יתבעזרת ידים, מחם 2קרית מים ל= ויסו)מיקסר(  מערבל  

 .הםברז ו2או שניו לפיית את ו2קלחלראש מם חמים2קרים, מי , שליאהצה2ייסנכ= חלוקת  ()אונטרפוץ ךדר-בר  

 י ניקוז וכו'(.צה הסטנדרטיות )ברזים2מקלחות2פתחקהת ולמערככננים תוקוז מינהמים ות הכת הספקון כי מערביש לקחת בחש (יד) 

 , לחתתא המקהדלוחין, שטח רת ר צנקוט אמתהת א"גשם", לל קלחת דמוימ ראש ון( כגדירהבה בלת החזקחר קאלל )לעימהאמור שינוי   

 טת ממפל המים לקיבולת הניקוז לפהנ המים ן כמותביתאמה ה יעקב אצה חדר הרחור הצפה ברהמים, עלול לגגלישת י סום הקפי מפנומח       

 ברצפה.       

  ןכגו מיםם מתאילנקוט באמצעי יש לקה,הח עמונס ופכוללת חיס בטיה אינהאמפת הרצכל שת וכחקלנו גם למה הייטאמבש בוהשימו הואיל (ןט) 

  מניעת החלקה.עדות ליוקת מדבקות המהדב   

וי לאכיב לשרה במקמת הגז וק זריוללים מנגנון לניתלון ובכלל, יש להשתמש בכיריים הכחלת ובסמיכמצאים נ בישולל םכיריים הל שמיקו(  ככטז) 

 בישול.ה ה2ותהבל שלוני צר    

 

 חרבמסמך אר זה  או כטבלה, במפרט מן כך בייעל רק באם צותקנו בפוויל ילע בהערותיש התייחסות  יהםלגב ניםקומתד ויובהר כי צמ)

 כישה(.הרהסכם ל ףשצור 

 

 ברצפה,  ,הבניין( לכלים לתפמשוותכן ים )בחלקוב י בינטקולת לי ביקורת ופתחצנר: אחר לכל צורךאביזרי אינסטלציה נוספים בדירה,   3.6.2 

 . י אש(ובישות כדרי, עפ"י וכמות קוםי)מ תזי כיבוי,יתכן מ. האינסטלציה סלטת מהנדח"י העפ וכמות במיקום, לתקרהוך בסמ או תירובק  

 בין  ודפיק ליוכב ת גזרעבלהוצנרת  וצלפמאו ו2 י מרכזיינגן מסטלציה. ניקוז למזלפי החלטת מהנדס האינ ,מיקוםב יםמ קילן למחארו  

    וו2את אמבטיה כללי מפוצל,ו2או  יי מרכזינמלמזגן  יועדמ מיקום .ממ"דט בלמע ידלמאיהמיועד ם יקוד המ, עהמעבל דעיקום המיומה  

 נייןהב בגג בפנטהאוזיםו2או  תכןי , עליון גבגו2או  במסתור כביסה למעבה מיועדמיקום   סדרוןת ו2או במורשת במרפס                   

 רה:הע  

 דמוי ת ויטבלויצרו ואסטטי דד בומכיסוי  התקנת, יתכן ויחייבו ידרשו(ש ככל, )בוייתזי כמים/ביוב/מת צנר מעברורך בהצ  

  ,כרמת הכניבת שלא בהכרח יסומנוצפה, לקירות ור בסמוךאו ו/ ירות ותקרהלקך בסמו ,לים""ספסאו " תרואו קוים עמוד"  

 .כניתמהתושונה במיקום  נויותק צי תכנוןילומאו ושסומנאו   

 י פתח ודרשיתכן וי ןבנייה הובלגוברים טנים העקולב הינסטלצי"י, והנחיות מהנדס האי לפי התשבון כת בחש לקחי ,בנוסף  

 וקה.תחז כירלצ הגיש שראפלחסום אותם ויש ל , איןיקורת אלו ע פתחי ביצוב שיידרהם ב ותבדירולכן  ורת,ביק  

 

 : םמיחימום   /.3.6

ן יועצים תכנוו2או לפי בנייה  תרבכפוף להי  /28,29,26,25,24,23,2מס' בלבד קומות  תהעליונו קומותה 9-ב מערכת סולריתצעות באמ

 קל מפסהכול המים ן לחימוםזמ וד המים החמים והתקן קוצבות גיבוי חשמלי לדלרב ,/59לי ן ישראתק תוישלדרם ובהתא יהתר בנוה

 . הפעלהי הזמנ את אשהמאפשר לתכנן מר

 ים.ממים ח חשמל דדו ימום המים באמצעותה חעש, יולאריתכת סת מערבאמצעוחמים  לספק מיםניתן דין לא  כלראות הו פים ללהשת ירולד 

 או ת שירובמרפסת סה או ר כבימסתוגון כ אך נגיש סתרבמקום מו: מיקום הדוד ;יםליטר 250: תבקיבול ם חמיםמיל )דוד(ה גירא כלמ           

      ת כביסה."ר לתליימ 2.9 י שלח פנושטזאת בתנאי שיישמר  כל    .סטלציהינדס האמהנ כנוןת ילפון ג עליג וא הלוך בסמ

 (.009/אוג' קוןתי-תהל"ת. מכונת כביסה )קלחיה, מבטאמרחצה, רות מטבח וע: קםילכל ם חמיםמיחיבור  3.6.3

 .אין: "דלי"ברז   3.6.4 

 .רה(בחטת ההחל לפי מיקום) יש: רהלדימים מונה הכנה ל 3.6.5

  ,היצטלהאינס דסתכנון מהנלפי  אחר,ו ו2א PPR, S.P, לולוונת, פקסג: פלדה מגוריםמים וק: מים חותחומר הצינור 3.6.6

 : פלסטי או אחר.פכיםש, חרא סטי או: פלדלוחין  

 . שי: מטבחהגז ב ודתעד נקו זור הגה ממקרז בדיג תרצנ 9.3.6

 ש.: ירהדיל ה גזמוננה להכ 3.6.8

  ה:רעה 

 תי. מונה גז דירוכן הכנה ל במטבח  תיאשת הגז הרנקודועד  ספקת הגזר המקוה מבדירחיר הדירה כולל צנרת גז מ 
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שלומים תאי וון מלונים, פיקדמ זכורי ם,ימיס, נהמו , פיקדוןקונית זיהתאמות, בר, ברים, מאריכיםמח עבור םולכולל תש ונאי רהמחיר הדי 

"י החברה לפעול ע תשיהגז המור' חברות לקונה ישים הישלתם , אועצמו לחיבור הגז והמונה נההתקנת המוורך רשים לצדנוספים הנ 

 בניין. ב 

 

 (טבלה זולאחר  ותהער אהר) קשורתתל וחשמ ניקמת – 5 טבלה מס' 3.9
 

 ה נספח ג'פון, ראטל קודותונ תקע בית ות מאור,לנקודי זיכור מחי
 

 מיקום

נקודת 
 מאור

 רהקת /קיר
 ולל מפסקכ

 קעת בית
 רגיל

 תקע בית
    מים מוגן

 קעת בית
 מעגלב כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;תקשורת' נק
 .ןנק' טלפו

 נקודות 3 כ"סה

 תוחר/ הערא

 דירהל סהכני
 ואהמב או

2 2 - - - 

 צןפעמון+ לח -
 טרקוםינא -
 ובילל התאורמפסק  -

 .ותדר מדרגי2חקומת
 .שמל דירתיח לוח -
ל כול תורארון תקש -

  .שקע
 לפוניה2טלוויזיהט ארון- 

 יורד דרח
 כלאו ופינת

/ 3 - **2 2 

 פתוסת -תריס חשמלי 
לת נקודת חשמל להפע

  יסהתר
 מרפסת()ראה גם 

 רוזדופר

***2 
פסק מ ל)כול

 ליף(מח
2 - - - 

 3מעל  רךבאו ורבפרוזד
ולל הכ דורזבפרומ' או 

נקודות  /ת "ר", נייפ
 ור לפחות + מחליף.אמ

 2 בחמט

4 
)אחד מהם 

חד א כפול,
מהם מוגן 

 רגתמים בד
44IP ואחד 

גן ם מומה
גה בדר

 גילה(ר

- 
 ()יג 3

 ,מדיח, רנו)ת
 (מקרר

- 

 ם,בתים השקעימיקו-
 מעל יהההתקע י

ול ודה ככעבח טמש
שר ובהתאם אפה

ותקנו ח. ילתכנון המטב
 םנפרדיוח שקעי כ

 .קררולמ נורח, לתמדיל

ה שינ חדר
  4 הורים
 

2 
סק )כולל מפ

 ף( מחלי
  

4 
יד ל )שניים

 המיטה(
- 2 2 

 ם )נק'ורקאינט -
 בד(ר בלושמע2דיב

 נותארו חדר
 

2 -  - - - 

חדר רחצה 
 יםורה

 מקלחת()

2 
 גן מים()מו

- 2 
2 

תקע  תבי)
 (לתנור

- - 

 /ד"ממ
 ח. שינה

לפי מנורה 
יות הנח

 ףורפיקוד הע
3 - 2 2 

ד פיקו ותתקנלפי 
 העורף

 שינה ידרח
 
2 3 - 2 2 - 

 צהר רחחד
 אמבטיה()

2 
 גן מים(ו)מ

- 2 
2 

 ת תקעיב)
 תנור(ל

- 

זמן  וצבק+ התקן 
ד דולסק ל מפהכול
קום עפ"י ש במיהשמ

  ון.תכנה
 

 ותמרפסת שר
2 

 (מים ןגו)מ
- - 

/ 
 יםמוגן מ

 ונת כביסה,מכ)
 ה(מייבש כביס

- - 

 שירותים
 

2 - - - - 
 ון,דר חלבהע

מכני  הכנה לנק' אוורור
 רש.+ מפסק היכן שניד
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 מיקום

נקודת 
 מאור

 רהקת /קיר
 ולל מפסקכ

 קעת בית
 רגיל

 תקע בית
    מים מוגן

 קעת בית
 מעגלב כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;תקשורת' נק
 .ןנק' טלפו

 נקודות 3 כ"סה

 תוחר/ הערא

 פסתמר
 שמש

2 
 ן(וג)מ

- 
2 

 ()מוגן
IP44 

- - 
חשמלי +  *כולל תריס

+ מנגנון פתיחה  מפסק
 י.דני

 מחסן
 (שהוצמדל )ככ

2 2 - - - - 

 רומסת
 הכביס

- - - 
2 

 )פקט הכנה
 (גןמזל

- 
 
- 

 דר דיור.מח ביציאה למרפסת שמשק רד ולבה בלילבהם מתוכנן תריס ג ותמקומב -ס חשמליתרי *

 יות( נבתכ גהמוצי יקום לפכננות בממזגן שמתו ותכנע מזגן בלבד ללא הירת הדייר )שקוש אחר לפי בחימשל לכ גן ו2אולמזה כננן שקע כח כהוכר מתו** בחדר די

 ף.ליות+ מחודות מאור לפחקנ /ר" " יתו פרוזדור הכולל פניא ם,מטרי 3באורך דור וזבפר ***

  ות לטבלה ואחרותהער

 הדלקה אחת. נקודת ה(, כוללרמטוראהיל2 א -וכיסויתקרה )ללא נורה  אוקיר  גביל ה ערבית נו = תקרהדת מאור קיר/ ונק (א)

ל פניותר בשני שקעים או ) .םקעיש ודול להיות מחובר עם עיכ לרגי זרם חשמלון מיזי הנמלשח מתקן יבורדד לחבו" "שקע = ר )רגיל(אותקע מ יתב (ב)

 .לפחות מ"רמ 2.5 םהחיבור יבוצע בכבלי ד(.נספר כל שקע בנפר אחד,

בפנל אחד,  יותר ואשקעים  )שני םקעיד שועם ע חוברלהיות מ יכול לגיר הניזון מזרם חשמל ם כיסוי,ודד עשקע במים:  גןמו קע מאור )רגיל(תת בי  (ג)

 .חותממ"ר לפ 2.5לים כבב צעור יבוהחיב בנפרד(. קעש ר כלנספ

לכמות  וספתושאינם תיף א' עיר(, המצוינים בסק רה אומאור )בתקודות הקשל נ ופן ההדלקהד לאבלבתאור  לקה כפולה=דמאור הת נקוד (ד)

 '.סעיף אב ותמאור המצוינה דותונק

 ח".ו"כ נקודה2ותח רבהכ נםאיוש פרד(,ל נק' במעגל נ)כד נפר גבי מעגל חשמליעל  םי2הנמצא "ע2ים"שק = פרדעגל נבית תקע מ (ה)

 .נה גבוההגת הגבדרה מוגן מים צנפרד אך אביזר הקל ל חשמהכרח במעגאינו בשבית תקע מוגן = אחר או IP44דרגות הגנה  םתקע ע יתב (ו)

ים, שבמחן בי –ת , נקודת תקשוריהונטלפ וכוללות נקודת לחוד ואמפלט( וד )קת ביחקודונ 3= )מחשב( ורתקשחוץ/ת וןלפטטלויזיה/ת ודנק (ז)

נט. 2אינטרהטלפונים חיבור הדירה לרשתא לל.  ורי כבליםטת שידישרות לחיבור לקלואפ ור,שידורי חובה כאמ תלקליט ורחיב – זיהדת טלוויקונ

 בקיר. הההכנקודת עד נורת וריכוז התקשמ משיכה וטוחכלול צינור ת ורתשקודת התקנ

 .(הענייןלפי מר עמדת שולמבנה או לכניסה ת דלל) םפנילתקשורת ה צרי קיזאבל ות כולנקודה2ות מלא (=וםנטרקטלפון פנים )איודת קנ (ח)

  . "ממ 5./כבלים ם ד ערלמפסק נפללוח מחובר ישירות  ,מעגל חשמלי נפרד ביעל ג ת תקע כוחבי = חכנקודת  (ט)

הכנה הדת ועד נקו רתותקש וזיכמרמחשב( לנק' תקשורת )ה כנה ד.וחוט משיכה בלבל"( ווררת )"שנה לצהכוונחרת וין אבאם לא צ= ה""הכנ (י)

ק ספעת ילמנלי(. )ספירלא "תנור להט" ו"מפזר חום"  יר(,דייות התקן )באחריוחצה רמעל דלת חדר הת נמצאום ההכנה לתנור חימ םבאיר. בק

 ים.ללת שקע מוגן מם כוומיתנור חלכנה הה ה.החברע"י  לא מסופקיםם י חימוצעאמיודגש כי 

ה2ם ים את אותים2מכבקדליביניהם, אך מחוק ברים שונים הנמצאים ים נפרדריאביז ימשנכיבוי,  ה2קלהדלת נויתאור הננקודה2ות מ =ףליחמ (יא)

 מאור. דה2ותקונ

 .דס החשמלהנמ ותישהנחיות החוק ודרת קבובע הנק' ם שינויים במיקו ויתכנ (יב)

תלת ישירות למפסק בר תחוקודה הנ .ייםלכיר  ומיועדותבח,ת בארון המטזית פאתותקן נקודת תלזי= פא לתור תבת חיהכוללמגורים  תבדיר (יג)

 דירתי.ה שמלק בלוח החסוהמפות בית שקע לרבוט יוקודה תכלול את כל החהנ. 525./ל בכב לוח החשמל ותחווטי בפאז

 

 ך אחרסממאו ב  זהפרט מכר מב כך בטבלה, וייןאם צק ברל קנו בפועל יותלעי הערותות בסיש התייחם לגביהם ניתקומד וכי צי)מובהר 

 .שה(רכיסכם הלה צורףש 

  .הלילה קבוע אורתגנון שבת לתמנ גם ותבחדר מדרג .יש: מאורת וודמה: נקל קומבואה קומתית: בכת/ ר מדרגוחד  3.9.2 

  יש. :תתיקומ בואהאור במ לקתה להדהדיר צן מתוךחל יש. ור:א קתדלה ילחצנ יש. גופי מאור:  

 סוי.כילל כו 2ל מודו 55בקיר וקופסא  כנהקודת ההתקשורת ועד נ כוזמרי שיכהט מוחו ול צינורלכתורת קשהת: נקודת ץוטלפון ח /.3.9 

 טת החברה.לחה ו אחר לפיא, זםזמ צליל: .ןלחצ ג:סופעמון:  3.9.3 

 ת"י.ת הדרישולפי  ,סטנדרט :: סוגשקעה/לקהדי ראביז 3.9.4 
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לפי   מיקום:יש  :רהתוך הדיב שקע רגיל(, ולל)כ ידירתרת תקשוולוח  ם(ילומוד 6-ל קום פנוימ )כולל השארתרתי די לחשמח לו 3.9.5  

 .איןשבת: ון שע ש.: ימפסקי פחת החשמל.  נדסנון מהתכ  

     קוצב זמן.ל ולכ  .ש: יליחשמשמש/מים,  דודל מלנקודת חש 3.9.6 

 .קונה("ח המן ויותקן ע"י ועיוזמנה והתקנת מונה אשר הז וללכינו ה ארדיהמחיר . )רפמא 3 × 5/: זילת פא: תבור דירתיל חיגוד 3.9.9 

 מע לשית ופומ ,סההכני קומתב יתאשהר כניסהחצן לפתיחת דלת הל ללוכ -מסך ללכום אינטרקו): םיקומ: יש, מערכת אינטרקום 3.9.8 

 (.םהורי נהבחדר שי רויבדו                                   

 .ןאי :)נפרדת( רול סגעגמביה נוספת וויזטלמערכת  /.3.9 

  ויזיה רב ערוציתלוטת לקליט בליםלחיבור לכ הכנה :יהזטלווילקליטת שידורי  כנהה 3.9.20 

פין לו.  לחי(הות זרשספק אשר ת ערוצית -יזיה הרבטלווה רתבלחות "י הקונה ישירם עלישו שרועל  אפור בר וללא חיביללא ממ)   

נה הקו ע"י שתי אשר יירכירד)ללא ממיר  M.Fדיו ור 33, /,2וץ ער דוריקליטת שיל םניניב רפאו למס ןילבנית מרכזי צלחתאנטנת   

 רות זה(.ש קספמ  

 :אחרים םמיתקני     3.9.22 

 ש"ע. אוטה" ונרתי "ור דיי מאור"2או עו )משותף( צונייחמלי וח חשע ע"י מפנות, יבוצי תקלפי נור מכהמחויב באוור חלל רורואו  -          

 החשמל הישראלית ת שלרפאזי ותלת כת תתאים לחיבור ערמיכת החשמל הדירתית. הצר של הלבקרר וניטומערכת ל -           

 ים.שתנמל המחשריפי הענת תזהותאפשר              

 ת רויחידת תקשלי, שמזרם ח מודדרכיב ה סת כלבסת אשר מתירתידהשמל וח החמדידה בלול יחידת תכל כתערמה             

 ג אותם בצורה ברורה.צימו מקומיתורה בד את הנתונים בצמעויגיטלי אלחוטי המקבל ג ד, צילחוטר אשידול             

 ת י צריכנת נתוא יג לפחותג יצצהמ',  2.5 ש ובגובהבמקום נגי יסהכנת א2 מבוך לדלת הכניסהסמוברה יהדבפנים  ותקןהצג י             

 . תכספים העלותברת ואת טצמוה תטפושה האנרגיה             

 .3.5ף יאה גם תריסים בטבלת פתחים סער .יסלת התרלהפעכולל נקודת חשמל י לתריס חשמ  -            

 ת כולל שקע.שורקן תואר -            

 יזיה.יה2 טלוורון טלפונא -            

 

 :בדירה ,חימום/ י קירור מתקנ  .2

 ן. אי יזכמר ניימדירתי  אוויר וגמיז 4.2 

   :לותכל ראש ,פאזי תלת טנדרטיתס תאח מרכזית מיני מערכתל דבלב הכנה   .  2  

   שרהמאפ אחר וםיקבמ במרפסת שרות אואו  רוןהמסד וא האמבטיה חדר תקרת תחתיתל דומבצ מאיידל כנןמתו מיקום                            

 ;הירדה קיחל ללכ רוקצ יעיל ראווי ורפיז                            

                       כנןומתה המיקום ןיב פהרצה במילוי ונעה כנסת בקירומ חשמלי יקודופ שתונח צנרת לש "צמה" בותלר ותרשדהנ התשתיות ביצוע      ./                   

  מוצא .הכביסה מסתור לניקוז או רצפה סוםלמח איידהמ זיקונ 3 *5./נפרד  גלמע כוח קעש ,המעבל המתוכנן המיקום דעו יידמאל                            

 .פועלב תכהמער תקנתהל עד ,בסג בלוח כיסוי באמצעות ההסתר יכלול "מהצ"ה                            

 .וןיר המסדרק על וסטטהתרמ וםיקלמ עד המאייד קוםיממ ירק קודלפי קרי לוושר התקנת                         3.

 .וירוא מיזוג סמהנד ידי על ערכתהמ לתכנון בהתאם יהיה ותההכנ מיקום      . 4                  

 .ביםעהמ / המעבה םולמיק רסתומו מוצנע מיקום      . 5          

 ול:תכלה ד. במקרה זה ההכנ"י בממילן עלמזג הכנהע וצפיקוד העורף, תבר באישו*     .  6  

 מל. ישירה מלוח החשזנה ת הדנפר מלשחדת קונ -                    

 סה.גר במכסיי צה הצינורקרה. דיב עד אל מחסום רצפה פעילומחוץ לממ"ד  ירבק הים, מנקודמ זנרת ניקוצ -                    

 וסתר ע"פ התכנון.מצנע ומוום ה במקיהי בהמעמיקום ה -                    

 זוג האויר.תכנון מהנדס מיאם לבהת הנ"לת ונההכל כ -                            

 "ד.י בממגן עילזלמ כנה נפרדתהעשה ת לאדירה גם לממ"ד, י של הזגן המיני מרכמזר הומאפשר חיברו "מחבר" היאשר ע"קככל שפו* 

  אין ,: מפוצלן מזג /.4

  .אין ן:יניבב ן ממערכת מרכזיתוזי הנירתיר דיאו גיזומ 4.3

   .: איןזבגעל הפוימום ח תנור  4.4

 ה(.)בחדרי רחצ .וגןמ שקע לתהכול חימום לתנור ודהנק תבוצע .אין :תנור חימום הפועל בחשמל  4.5
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 .יןא: טוריםרדיא  4.6

 אין. :ייםקונבקטורים חשמל  4.9

 .ן: איתיצפחימום תת ר  4.8

 אין. :םאחרי ניםקמית  /.4

 
 

 
 ן:חסדירה, במת בבטיחוו שא יבוסידורי כי* .5

 .: ישנרכש(ם )בא סןבמח .רשות הכבאות ע"ידרש יל שיככ: הבדיר וטומטית )ספרינקלרים(:אש א ית כיבורכמע 5.2  

 .ע"י רשות הכבאותש דריכל שיכ: שןע גלאי /.5  

 .שי (:"דמממרחב המוגן )ון בת סינמערכ 5.3 

 

 ,אותת הכבוע"י רש שדריי, ככל שהםעלי יפויי/צחיפו ותבלר ,ויבוי ובטיחות אלכ ילוי,ג ידוריסת נהתק*   

 ת.יותיכנונאחר עקב דרישות ם במיקו יסומנו אך יותקנושאו , ו/המכר תכניובת יוצגו לא בהכרח    

 ת פיתוח ושונות:דועבו .9

 ניהח 6.2 

                      .3: מספר מרתפי חניה .הניהיתר הב ילפ: ניםייהבנל כל יהחנת סך הכל מקומו 6.2.2   

 ;פיתוחום המגרש בתחב יתכנו חניות)לפרט(:  חניות במקום אחר                                

 ן בתוכנית המכר.מצויכ :וםקמי לפי היתר הבניה: ניותח פרסמיש, : /משותפת(פרטיתה לנכים )חני /.6.2  

 יה בנהיתר הותנועה, ועצת הי ותחילהנ וףכל בכפה             

                 לפי לב(, שורגיל2דשא2מ( לבותתבטון 2 אבנים מש חניה לא מקורה: גמר רצפת. 22./עיף ראה סמקורה:  חניהה רצפתגמר  6.2.3  

 : יש.אורהכת תמער להנחיות האדריכ                               

 ש.י :מהכביש יהלחנ ישהג 6.2.4  

 .רהמכת ימון בתוכנילפי ס: םיקומ 3' סהמצויין בדף מ ולפי ההסכםפי ל ה אחתניח :מספר חניות לדירה 6.2.5  

  נחיות יועציםו2או לפי ה,  אין :חניהל היסכנבסום מח 6.2.6  

  

 המגרשח פיתו 9.3 

 כניסה שביל כלולת חיצוניתה הבהרח  .יןיבנכל ל יסהכנה למבואת דע מהרחוב תיונצחי סהניכ רחבת תתוכנן שהמגר וםתחב    2./.6                    

 .תלפחו ר"מ 20 של בשטח צידול והומל גינון בעל ארומו, ]יןבנל כניסהה מבואת בברוח פחותל[  מרוצף    

 ככלה יהי הריצוף ת2 אבן טבעית2בומשתלים בנ2 גרנוליט2 אספלט2 אבטון :רגמ: חומר תגו/מדריםבילש /./.6  

 .ירל גוון בהעב ןהנית                               

 .אבן טבעית2 ת2שתלבומ ם2 אבניט: אספלומר גמרח .יש: מרוצפיםחים משט 3./.6   

 אם כוני במים בהתחס נוןגי ח(דריכל הפיתות איתוכנ ל פי)ע .יש :מחיהצורפת(. ת  מצון בתכניפי סימ ל)ע.יש: חצר משותפת 4./.6  

  .תאולד החקרמשלהנחיות                                 

 א עצים ד )לבים בלדודורשים רת שבעל המחיתילת צמותרת ש בטון רתקת מעל .ולה()כ בטון. ותמעל תקר ,חצר   

  (.ךשם כל עיעוץ מקצויעזר ביייש לה-שורשים ה עמוקתיולא צמח   

 ב.מערכת ממוחשיש. כולל ראש : תותפמש יהרשת השק 5./.6  

 ן.גת ון דיריא: לדירות הגןה ודמצ, חצר 6./.6  

 וכש בעתי הר"יעשה ע (הבניין ולי ם משמי תלהרחקפרטיות )צרות בח קעהקר ניז פפועי ניקושי: סידור ההער   

 . רטיתגינה הפהסידור     

 ת גן.רוין דאי :ןדה לדירות גהצמו חצרב ות,תפשומערכות מפירוט  9./.6  

 גן. רותאין די: גןת /והדה לדירחצר הצמוב משטח מרוצף 8./.6  

 . שויותדרישת הרניה והב תרי הילפר: חומ: מגרשה ות של/זיתגדר בח /./.6  

  תוח המאושרתהפי תתוכני פילממוצע ובה בג   

 . אין: (הלקבח החפתוה קומת )מפולשעמודים  קומת 20./.6  

 



 בהיתר בניה מותנה
 ןתכנויות הרשו ע"ירק ף לשינויים פווכבניה  ת היתרלפני קבלט נערך מפר

 

                

 

 ',דג', 'בם א', חיספנ

 /3  ךמתו 4/ 'עמ /922022: אריךת2ריםחד CZ 5דגם B 2בניינים  3/ מגרש2ןמשתכל מכרמפרט 2בנרקיסים רוראביס  
 

 ותפותמערכות מש .2

 מערכת גז: 9.2 

  קוםובמי ,הגז חברת עם עביקש, בתאום גזלי מכ או יקעקר -תת גז 2ירצוב אמצעותב זיור מרכדסי קת גז:ספלא הכנה   9.2.2  

  מידת הצורךב מית.וקמה תעפ"י דרישות הרשו אוו2ו הבניין גרש אוכנית המהמתואר בת   

  .ת צנרת הגז ותחזוקתהלהנח הת הנאוזיק הננתתי   

 גז.הת חבר נם בבעלותהי ,הגז כאמור 2יצוברבזאת כי  הרמוב   

 ;יש :הרכזי לדירמ רקוממ רת גזצנ /.9.2  

 (.3.6)סעיף  4אה טבלה ר: מיקום : יש.ירהגז בתוך הדקת רת אספצנ 3.29.  

 

 :אשסידורים לכיבוי  /.9 

 יועץ הבטיחות.ות הנחיבוי והכיע"י רשות  שכל שידרכ ש,י:דרגותי מחדרלת לחץ בהפעל כתמער 2./.9  

 הבטיחות. עץכיבוי והנחיות יות רשות הע"י דרישו שככל שידר ,יש:רוזדוריםפות/במבואן ליניקת עשת מערכ /./.9  

 ות.טיחהב יועץ ותיוי והנחות הכיבות רשישר. לפי דיש :קלרים(ספרינ)מתזים  – אוטומטית ערכת כיבוימ 3./.9  

 בטיחות.העץ חיות יוכיבוי והנה לפי דרישות רשות יש.: תןותכול יבויגזי ככיבוי לרבות ארעמדות  4./.9  

 יועץ הבטיחות. תיורשות הכיבוי והנחע"י  דרשככל שי ן:עשגלאי  5./.9  

 יםמשותפחים שטיבוי בת כרונואנטים( ו)הידר כיבוי יזבר ,אש כיבויו גילוי ותערכמ באות, לרבותידורי הככל סערה: ה     

 כבאות.ה ותישות רשדרלפי ום וכמות מיק ם,יפרטי או             

 .שות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחותרישות רד לפי: חניה ףמאולץ במרת ררואוו 9.3 

 גשם מים, ן מעבר תכוי פיםחשו רחי האיוורופת עצים,וי יותמיקום וגודל ע"פ הנחרור בום פתחי איומתוכנני בפיתוח: םבחניוני פתחי אוורור

 ית,ת חלקרומקו יםלפתחמות מתחת הממוק ניותן החכמו כואור. 

 אין.: (דירותה נתז)לה תיר מרכזיאוו יזוגמת מערכ 9.4 

 .אין ם:שימוש הדייריאויר בחדר/ים ל מערכת מיזוג 9.5 

            יסההכנ דלת ליד עקרקה בקומת ווקממי הדואר תיבות ום:מיק שגוי.  רלדוא 2ד הבית, לווע 2 דירה, לכל :דואר תתיבו 9.6 

 .826י "ות ובנייה תכנון תקנות לפי ניוםומיאל יתחז תובעל וויהי ניםבנייהכל לד מקבץ אחבאו   ,ןיניב כלל                    

  :ים אחריםמיתקנ 9.9 

 חדר2ים לשימוש כלל  ,משותפים( בחלקים)אורה ת תאגר מים, מערכומנאים, ש ח.ים, ת מבושאמו ניקהס מערכות  

 והיועצים.מתכננים וכנית התפי ל :ותמיקום וכמ .ו'וכ הבניין בתכים לטוסמו בנייניםב או ים,נים סמוכייין ולטובת בניבבנ ייריםהד  

 ערכות תשתיתבור המבנה למחי .9

 קומית.שות המרה לפי הנחיות: רחצל נפרד מונה מים: יש; לבית יראשמונה מים ; : ישלקו מים מרכזיחיבור  8.2  

 יש. י:כזמריוב ור לבחיב /.8  

 חשבונו של ריותו ועל באח לאשר תחו נת מונההתק ללוכ ש. לאי; למת החשאות חבררהול התאםב ,חשמלשת הרל יןניבבור החי 8.3  

 .הקונה  

 .פוניםרה לחב' הטלור הדיבחיכולל ר(: לא תבקשה להיתכנון והבניה )קנות התבהתאם ל :פוניםהטל ר הבניין לרשתלחיבו ההכנ 8.4  

  .(3.9.20 יףם סעג)ראה ה בלבד נהכ .אין :(נטרנטאי/הייזווטל)שורת תק שתרל הבניין וריבח 8.5  

 דות שביצועם בפועל ועבחיר הרכישה. במ םכלוליי גישה, ז, דרכו, ניקומכיםקירות תביש, מדרכה, : כל במגרשהגוב תוח כלליפי 8.6  

 ה.אחריות החבראינם ב יתהרשות המקומ ייעשה ע"  

 שות.הרהיתר בנייה והנחיות  "פע, או אחרתצנח אשפה ו2מ בשיטה פנאומטית ו2או ע"י :אשפהנוי פי 8.9 

 .: ישקומתי ח)שוט( ופת מצנח אשפה                    

 :A,B,Cאופניים בניינים ו/חדר עגלות פהאש טי/חדרה פנאומפינוי אשפ 9.9
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 2ופס קבלת ט םיומ שונותהשנים הראך הלהאשפה הקומתי( יחל לעבוד במוט י )שנאומטן לציון, פינוי האשפה הפשוהתאם להנחיית עירית ראב

 , העריה( בשכונה ע"י ותיתה, ובכפוף להשלמת עבודות תשבאחריות העריפנאומטית לת מערכת הפע מועד,סופי ועד לא )מויקט פר)אכלוס( ל
 חדר פינוי אשפה בקומת הקרקע.כנן ת, תוהעיריה המערכת הפנאומטי דיי-עיריה ועד שתופעל עלתאם להנחיית הובה

 יום הפעלת המערכת הפנאומטית.עד לה ולות אשפעגם לפינוי אשפה באמצעות ייראת הדי האשפה ישמש דרח
 פניים.לות/אולחדר עגאשפה יהפוך ה רדת פינוי האשפה הפנאומטית, חלאחר שתופעל מערכ

 ה.החבר עיריה, היתר בניה ויועציה ור לעיל בכפוף להנחייתכל האמ
  ציםות היועחית וגם אופניים ולפני הנוגלמש גם עלחדר אחד משה הכונ –חדר עגלות ואופניים ערה:ה

 

  רכוש משותף .8

 :ותףהמש תיאור הרכוש 2./ 

  ם, ו2או לפי הנחיות יועציתו, ו2או תוכניות מאושררבתוכנית המכ שותפיםומנו כמבאם סו2או  אין: מקומות חניה משותפים    2.2./   

 .יןא :(תילקח חהתופ ועמודים, היסכנ)קומת  לקיתח ולשתקומה מפ /.2./   

 ברהת בחטי החללפו2או אין : ירותלדם מודיצשאינם  יםנמחס 2.3./   

 מ"ר. 26-משטח: לא פחות ב .יש :כניסהלובי( בקומת מבואה ) 2.4./   

 יש. : )לובי( קומתיתמבואה  2.5./   

 ניין.בלכל  /(: פר)מס ותחדרי מדרג 2.6./   

 ן.בניילכל  3: ותיעלמ מספר ש;י: יותמעל; שי :מעלית ירפ 2.9./   

 יש.ם על הגג: תקנייהחלק התפוס על ידי מ תחופ: לתףומש גג 2.8./   

 ממ"דים. -םרתייבים מוגנים דירחיש מ אין. :ממ"ק/ מקלט /.2./   

 .אין: חדר דודים משותף 2.20./   

  ר חא קןיתמ וכל אבות,פוחים , משמ,תורילאות סורכעמ :וןכג (תותפשומ 2אוו ותת טכניות )פרטיומערכ: יש געל הג מיתקנים 2.22./  

 פי כל הדין.  עלמכת מוס תש רשושתדרו                               

 .יש ;גינון אח ללשט : יש.מגרשתוח בתחומי הושטח פ חצר /2.2./   

  ור אשפהחזמ ים, מרכזיכנם טחדריו קשורתות תרבכות לחדרי מער: ףינם רכוש משותת שהל הביספים שותקנים וחלקים נמי 2.23./   

  המכר. בתוכניות תףרכוש משוים כנמסומהפרט זה, ם במאחריבפרקים ורט מפכו פהשאקני ומת   

 משותף:ה רכושן להוציאם מהשאי (מיםיקי באם) לק/יםח 8.3 

 , )מילוט(.רגותמדי /חדר 2././  

 נית.ה טכקומ /././  

 .פתגישה לחניה משות 3././   

 ניסה.כ תבקומבי לו 4././  

 .יתמוק לובי 5././  

 ג.הגעל  פים(משותה) ניםקנים השוהמיתאל  מדרגות מחדרה גיש 6././  

 מכונות. גות אל חדררמד רגישה מחד 9././  

 .ותפים(ש)מ /ים טכני/יםדרלחמלובי קומתי  גות אורדדר מגישה מח 8././  

   פי דרישת לו םמפוחימכונות מ"א , ם כניי, חדרים ט םקולטי –וןוכג .הגגעל  תפיםמשו יםוס על ידי מיתקנפהת –חלק הגג  /././  

 הנייוהיתר הבועצים הי                                

 .תיומעל 20././  

 .ממ"דים -תייםדירם מוגני יש מרחבים אין. ."ק /מקלטממ 22././  

 שותף.מ רכושכ ההחבר שיוגדרו ע"י ככל יםקם וחליית, חדרים טכנויחניון למעט חניות פרטקומות : ראח קחל /2././  
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 משותףבית  8.2 

 ת או בביף תובבית מש רהדיירות(, המוכר דכר חוק המ –ן )להל 2/94 – דהתשל" ,רות(לחוק המכר )די 6אם לסעיף תבה )א(  

 ן המצוי התקנו של ראהה הומבטל או משנת שבדעתו להחיל על הביהבית או  על לון שחתף והתקנמשו כביתלהירשם  עדוהמי    

 עניינים:הלה ניין; ואע אותו ים עלהמכר פרט הלחוזייב לכלול במפרט או לצרף חן, המנויים להלניינים עין מן הניחסת לעיהמתי    

 ;תףומשרכוש המה קהוצאת חל (2)    

 לדירה; דצמוהשותף ברכוש המחלק של השיעורו  (/)   

 אליו; בקשר תים המחויביםובשירותף משוית הבהוצאות הב ותשיעור ההשתתפ (3)   

 ול הבית המשותף;הני החלטות בדברי קבלת רסד (4)   

 ת;רוידוק המכר לח( )א3מור בסעיף אך הבצו בדר וןהשיכבע שר ין אחר שקיל ענכ (5)   

 חייב מי שהת, כמכרזה הף האמור בחוא קטן )א( יראוהו, על ם בסעיף ינוימנים הן מהענייענייעל  סר פרטיםמ אכר שלמו ב()  

 הבית  המשותף.  על עניין יחולוי אותו במצוי לגה התקנון וראותשה    

 :מוד לדירההצתף ש המשוהחלק ברכו ו שלשיעור 4./

 של כל ( לשטח 5עיף רק א' ספזה  רט מכורט במפרכמפ שובהואופן חי תהר)כהגדה רדישטח הן ישבשר ליחס אפההיה קרוב ככל י 

 ת עול דכפי שיידרש לפי שיק שותף,מת הברישום הבי ר הקשורחל פרט אבכ זה או ביחס וף לכל תיקוןאת בכפ, זייןבבנ חידות הדיורי  

  חיםטשון הקחו בחשבייל ף לאכוש המשותבר בבית רהיד של כלה קחלבחישוב  ת.ככל רשות מוסמ דיי שיידרש עלי כפ ר ו2אומוכה  

 (.6יף ' סערט זה פרק אפבמדים לדירה )כהגדרתם הצמו  

 :הבית ניהולבר דטות בדרי קבלת החלס 5./

 ./2/6 -המקרקעין התשכ"ט חוקפי הקבוע ב יהיה על 

 :יולר אויבים בקשחמובשירותים ה שותףאות הבית המצהותפות ביעור ההשתש 6./

 ירה.דכל לוד צמהמשותף הכוש ק ברורו של החליעש על פיה ייה 

 החברה  אתש דירה2ות אלומכירת  דועכזה  במקרהי רהקט, ידירה2ות בפרומכרו יא אם לי במוסכם עליו כו לוהרוכש מאשר כי ידוע  

 פרויקט.ב ותת דומ2והירו דיבושיחכפי  2ות,הרבגין כל די ,בית(משותף )ועד הת של הבי האחזקה תוהוצאבעלות של שליש   

 ותף(:משה או שיוחזרו לרכוש/)ו משותףהוש כמהרם ים המוצאיחלקה 9./

 כניות המצ"ב מסומנים בת ראש שטחים הבאיםותף המשהש מהרכו וצאוי, םהסכב ור בעניין זהמהאמע וי לגרבלמ      

  כם המכר.בהס ט המכר ו2אורמפינים בו2או מצו      

  של החברהקביעתה  ף לפיתמשוהית בבו לדירות צמדף ויוכוש המשותהרמ וצאיםמ שגרהמ חוםשבתות החניה מומק .א

וש מהרכ השטחים שהוצאוכל ן וכ ה.חברה לש תהיעקב ילפף תת המשוילדירות שבב ומדיוצו ףותהמש שכונים יוצאו מהרחסהמ .ב

 ישום הבית המשותף.ד רמוע כרו עדנמ לא המשותף ואשר

 .יל(לע /././עיף לק כאמור בסגות )למעט החמרפסות וג .ג

 רכוש המשותף. מה אמוצ 'וכתקשורת ו םהשנאיחדר  .ד

    ל על    2או שתחווחלה ספת הנו ירן עיינב תכניות לכ פיל, וב"עלפי הת שרבמג בנייהל ושראוי וה אשר אושרו ו2אניויות הבזכ כל .ה

  אשרו בעתיד.ן עיר שייבנידיות שייווצרו על פי תכניות יה עתין זכויות בנכוהקרקע, 

ת בבעלוש הירדלם יו החניות והמחסנמדות, יוצדירת ו2או המחסנים ליוחנכל ה ודתף לא יוצמהבית המשו םישור בעתככל ש .ו

  . רתכוהמ

 

________   ____________   ____________ 

 חתימת המוכר     תאריך         ת הקונהחתימ      

 

 .המשותף תהבי גותפים שיועברו לקונה ולנצימסמכים נוס א'ספח נ
  תערות כלליוה נספח ב'
 םויייכות זטבלא '      נספח ג

 מושחזוקה ושיתל יותנת ראשווראוה     ' נספח ד             
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 ותרדיות בעלי הולנציג רו לקונהועבשיים פכים נוססממ – 'ספח אנ

 

 המפרט: נפרד של ק בלתיכחל פויצור לואניות תוכ 20.2  

 .רהדיהניות( של יצו)חות יכללת דומיחדר ושל כל  מידותלת כולה 2:50 -מ דירה בקנה מידה לא קטןתכנית ה 20.2.2   

 ה.שותף בקומהמכוש רסימון ה ללתכוה 2:200 -מ ןטלא קמידה  קנהרה בהדי ה נמצאתב הת הקומיתכנ /.20.2   

 בקומה.ש המשותף ת סימון הרכוללהכו 2:200 -לא קטן ממידה  בקנהת יפוסיט הת קומתכני 20.2.3   

  שותףרכוש המה ןת סימולהכול 2:200 -מן קטקנה מידה לא ף ברתת מוקומ; ותלשת מפוה2 קומוומת כניסת קתכניו 20.2.4   

 .00/:2 לקנה מידה ןקטבצילום מו לצרף ןאלו נית יותכנ; תםמוצמדי יםירתיטחים דוש   

 .2:200 -מ מידה לא קטןגג בקנה קומת  כניתת 20.2.5   

משותפת  חצר וןימהכוללת ס 50/:2 מידה הבקנה ניב היתר בלתת לקת המקומירשושהוגשה לי תכנית המגרש כפ 20.2.6   

 ות.ודמינות צגו

 

 ת על פין לרבול דילכהתאם ב רלמסו שיש רי הגימור,מחות ולורכמעלכל ה שושימו קהחזות אותרנתנו הוייירה ירת הדמס בעת /.20  

 ירות בעניין:ד חוק המכר   

 .ימורםרה על גכיבי הדיל רתחזוקת כל פעולות שוטפות )א(   

 וויר, ג אזומי תמערכו, ותבטיחערכות מת לרבוירה קנות בדותמירות השה מערכות ת שלנעמוללת ותחזוקה כו חזוקהת ב()   

 .באלהות וכיוצא יכנת אלקטרוממערכו   

 .ת, אם נדרשותויטפות ותקופתקורות שויון ביואפ ותתדיר ג()   

 .רת קשריטלפון ליצספר ומק ספשמות יצרן2ות , לרבהדירב יםקנתהמו ומערכותשל ציוד ות דות אחריעומפרט טכני ות )ד(   

 

 ר של הגימו ומריוחרכות מעהשל ה חזוקוהוראות ת תניתכ (4) יןה בבנינרה הראשוהדית מסרנאשר לו ה דיר לרוכש סורר ימהמוכ 20.3  

 ין:עניברות די המכרחוק י פ אם לכל דין לרבות עלבה למסור בהתוחהבניין שיש   

 ל גימורם.ין עניהבקת כל רכיבי חזוות לתפשוטת לועופ )א(   

 יזוג מ תמערכוות, יחות, מעליטב מערכותות ין לרביקנות בבנמותה רותיהשרכות מעשל  מונעת וקהותחזללת זוקה כותח )ב(   

 באלה.וצא כיו קטרו מכניותערכות אלויר, מאו   

 .ותנדרש אם יות,ת ותקופתטפוקורות שוביאפיון תדירות ו )ג(   

 ירת קשר.ליצן לפוטומספר  פקן2 סות יצרשמ רבותה, לים במבנקנתות המוכציוד ומערשל  ותריי ותעודות אחטכנמפרט  )ד(  

 מיליה.יקספ ומספר טלפוןות מספר וח לרבהפיתו ערכותהמ ניין,ל הבהמתכננים ש ותרשימת צו )ה(   

 בטיחות כות ערמ שמל ותקשורת,ח, יטריתנה סציטלנסשל אית בלבד והמשותפ כות( למערAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 אמור רה הל רוכש הדיעה בכתב ולפיהנחיה  האמורים כיםסמלמ ףוכר יצרהמ וח.ובפית בנהת במכניואלקטרומת וומערכ   

 ה.עם מינויד ת )הראשונה שתמונה( מיל בעלי הדירוש ת או הקבועהות הזמנילנציג אותםר למסו   

 

 

 ה חברה, יראו יללע 2.44יף בסעורט כמפ הגימור רימות וחוכה של המערחזוקת ותוכניות והוראהת לידיו קבלל וןאשהר כשסרב הרו (4)  

 ניהול )באם תפעל  בית ו/או חב'ה רבות נציגותאחרים ל וכש/יםן לרזמבכל  רםסת למורשאיהחברה תהא  ן.ה לעשות כחובתב הכעמד      

 .בבניין(      
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 ואזהרות תלליוכות רהע – נספח ב'

 נה ולדירהבלמת לליוהערות כ

 

  .ם למועד קבלת היתר הבניההתקפי שראלי,בניה והתקן היוהכנון הת תקנות ישותדרלפי ת יהיו והמלאכו םיוצרל המכ .2

ה יויזוה לטלבבניין מתקן הכנהתקינה  אם יתבניין ו2או אנטנה מרכזב )לא סלולרית( מחובת התקנת מתקן לאנטנה החברה תהא פטורה ./

 .דין ללהוראות כ ףופכב וין,לים ו2או צלחת לובבכ

ו2או להימנע רשת ו2או המתחייבת לשמירה על איטום המרתף, ה הנדכל פעולבית, ולנקוט בה וועד עותו באמצו2א מובעצ לפעולב ה מתחיינוקה .3

ריסוס  ועיצם ובת שורשים חודרניילה בעיצמח שתילתת אך לא רק, אי יל, לרבולע רטלאיטום המרתף, כפי שפוסיכון כדי  מכל פעולה שיש בה

 .יםנון חרקיק יעתלמנ יתקופת

 צורת ו2או גובה החלל בהן הן עוברות.  נו אתחרת וישו2או סגירה א להקרה קבת יכוסוומור כאכות מער .4

 ל()ברזתחמצנות מינרלים הוכן  ,ם"י"עיני , גוון, גידים,דלי מרקםבה ן:כנו תופעות טבעיות כגויתובכפוף לתקנים, טבעית, בריצוף וחיפוי  באבן .5

 .דהולחוי מם דית בכתמותבטאמה

לא יבוצע קיטום פינות בחיפוי קירות ו2או שיפולים . נים הישראלייםש בתקת מהנדרבמידות לא פחו( פוגותם )מרווחיעשו י יצוףפוי וברבחי .6

 .)גרונגים(

 רכותעים, לצורך מלכב, בזק רש, לחברת החשמל,גו המאו2 ההמבנ ד שטח2ים בתחומירה להעמיהחבש ספק יודגש כי באם תידרלמניעת  .9

ובזכות  כןלצורך גישה,  ןלרבות שימוש במתקני הבניי יתחופש שר גישהנה מתחייב לאפקוים, המוכחרים סים אינבני ין ו2אוות הבנישמשהמ

 .ואלם ישטחסי ועד בית בגין יום מלמתש טוריםהיו גופים אלו פכמו כן ים. לירצועות הקרקע למעבר כבהשימוש והטיפול בשטח2ים לרבות 

 וחות או סגורות.ות פת, באריזפים או רעיליםריחות חרי פולטיםים המרם חודירתיי במחסנים ןסלאחמור חחל איסור  .8

 ונה.י הקונה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדירה לקעבודות בדירה ע" יבוצעולא  ./

. הבניין ללכים משרתהת ואוורור, רצני מעברמונמכות, קורות ו קרותתיו הול שייכ ע"י הדיירים רכשושי ,ים(ימ)ככל שקי במחסנים .20

 ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד. דם בלבלמחסני ונפרד המשותף ושמהרכ שה נים תעלמחסל החשמהזנת 

לא  אך העהפר ליצורם החלל ועלולים , מקטינייסהכבם יותקנו באזור תליית של דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר בא מםמיקו  .22

 .רטבמפ פחות מן הקבוע

עומדת בדרישות שלהם הרעש י שרמת ביחידות עיבו רקימוש ה שה, יעשהקוני ר ע"ג האוויות מיזוכרעו מותקניאם יסופקו וב ./2

 התקנות לרעשים ומפגעים.

 קונהשהם שיובאו ע"י הלים כרביזאם או פריטיי הבניין, מו לחומריגרש זק כלשהון, מחסור או נהמוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובד .23

הפריטים ,ומרים ו2או ביצוע העבודה יב החכולל לטיות בגין אלה חרכל הא ,ןאחר מכין לובירה קנתם בדלפני הת ןית בוזא ,ה או לבנייןרדיל

 ם והתוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.והאביזרי

ת נמ על וזאת לרשות הקונה רהדידת ההראשונות מעת העמ שניםהוש לות בשבאופן תכוף לפח המוגן, במרחה ב להדגיש כי יש לאווררחשו .24

 .המוגן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחבמבטן המופק  גרגטים )חצץ(,בא אימצלה ר עלולן אשדוז ראשרידי גלסלק 

 םנימחס חניות, ,ון גינותגם, כירטיפטחים בשה ואשר יעברו רים במבנדייה כות אחרות המשרתות כלליתכנו שוחות ביוב או צנרת או מער .25

 רויקט. הפועצי וי מתכננילטת החפ"י יקבעו עמיקומן ו ןספרת, מומרפסות פרטיו

ל לכלם ן פתחי ביקורת, השייכיעוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכאו המחסן או החניה, יתכן ודירה, ה תוך לתקרובסמ קירות ,ברצפה .26

  ים.פמשות , ומהווים חלקיםהבניין

 זה. בריצוף לגרום לשקיעותם עלולית" משתלב "אבןי אריחוצפים ביעה המרסנ רכילו דימעברים ואפ ,יםילל שבברכבים כבדים עה ענסי .29

 .תיפגענה לא כשובכל מקרה זכויות הרו בהתאם לצרכי התכנון ו2או אישור הרשויות. יתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ומיקומם .28

 םקעיירי חניה תת קפרתלממ(, בגז פחמימני )גפ" נעיםוהמ םלרכביאסורה הכניסה  ./2

 בשטחים פרטיים או משותפים במרתף2ים. מ(,)גפ" פחמימניבגז ן המופעל תקכל מ חסן2או לאין ותקר להסור חמוף חל איסונב .0/

 פריטים בדירה,כבו והור תקנוו, הונבנבנייה, וכבר י סיום הלבשב קדמים, אולבי בנייה מתען הסר ספק, מוסכם, כי אם הדירה נרכשה בשלמ .2/

תה, באופן ישמכרעת למצב הקיים בדירה בעת רכ  היה עדיפות, תועלפע בצוהבי כר לביןמפרט המב בכתוין השל סתירה במקרה ב הרי

 השינוי שנעשה. יןכוי בגזי כלוהקונה לא יהיה זכאי ל, אי לתשלום בעבור תוספות ו2או שינויה זכשהמוכר ו2או הקבל לא יהי
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נה [, תגבר026/./8.2 - 20 הדורמשתכן מהחיר למב ימחיפרט ]מ 2אות נספח ג'ורהרט לן הוראות המפביה סתיר ה שלבמקר .//

 הנספח, בכפוף לכל דין.הוראות 

תגברנה -יללעט מפר( לבין ה"ההוראות:"הלן2או המכרז )לו הדיןראות הוהחוזה ו2או ת הוראוסתירה בין  במקרה של, כמו כן .3/

 ההוראות.

 

  ייםזיכו תטבלאו –' גספח נ

 

 יםיות זיכאובלריכוז ט

 
 

 ותיוחדמהערות 

  026/./08.2  - 20מהדורה ן למשתכיר מחנוי והשיכון, ביהשרד ייב של מהמח מפרטבהנדרשים  ורקנם אך אלו הי כוז זיכוייםרי .2

 . "מעמלים עיל כוללים נקובהמחירים ה ./

ו שתת בקאעל הרוכש להשלים  ,ה ם כאמור בנספח זויישינותו לל זכלנצו המועדים באשר לרצונבי תחום לגלרוכש תימסר הודעה  .3

ביצוע ר לאח מכרית, במידה והדירה לפחות שלושה חודשים טרם מועד הביצוע זיכוייםאו 2ו יריםתגמבחירת או 2ו םביצוע שינויל

אמור תתקבל כוויתור ה עדומד הירה עהדכש ודעת רואי ה  .   ירה.בחדייר לא תינתן אפשרות ל,ו2או בחירות  העבודות השלמת כל

 .דיןפי כל תו זו על כולז

ב כולעי רמיםגו2או ום בבטיחות יו2או פוגעים ק ובתקנובחשויות ,ישת הרבדרומדים עים שאינם נוישיו רשלא יאו דגש כייוק פסת יעלמנ .4

 .אכלוסקבלת אישורי ו יןות העבודה או השלמת הבניבהתקדמ

התקנת , חברהה פקס נואיחר שאים ק מטבחקשר עם ספהתבחירת הרוכש )הדייר( ל,ום יוכננח המתמטבה ארונות וי בגיןצול זיכינ .5

 .וועל חשבונכש יות הרואחרירה, ובירת הדק לאחר מסרשר לרוכש תאפת בחטמה

 . אביזריםו ותלאספקת פריטי גמר, קבוע קול דעתהשיפי  ם עלקיר ספהחברה תבח .6

 צריםול מימוש שר הבאה ושפשלהשלמת הבניה, לא תתא מניםזות הובלוחבודה ליכי העבים בתהעת עיכוינמלדגש שיו

י לגב ל זיכוי )רקבהבוחר לק יירר ספק דהס ט, למעןהפרויקי סטנדרט מולא מדג החברה דיי בחרו עלקים שנספמ םנאיש

 ה.הדיר ומסירת איכלוס יר לאחרידה חשבוןבצע ע"י ועל יתג צ"ב( הרכבת הפריט המשודרספח ג' מבנטים הפרי

יום יחשבו כס ,מה התקנתםיתיהסו םיאו בנויצוקים י יםטנלמבאאים צהנמ ביוב,2מיםשורת2תקיודגש כי צנרות לחשמל2ספק  ניעתלמ .9

 המכר.ט פרמהאמור במ כויזכותו לזי על מימושש רוכ ודעתה עניןלחוק המכר ל 6בתיקון  ותוכמשמע "ריטהפתקנת ה"

 נו.זיכוי בגיל במפרט המכר, לא ינתן כוין צנו מושאי פח זהבנס כוימחר לזיריט מתופ ןושל ציבמקרה  .8

 .ח סטנדרטיבהבוחר מט יירנדרט לדסט פק מטבחקים יסמבין הספ ישתחליט מ זו יאה הרחים החבקי מטבספ / טיקויובפר ידהבמ ./

 צריםוק המספ צלכוי אדגש שזיספק יו למניעת .הרבי מהחלת זיכוי כספקבך ספח זה הינם אך ורק לצורקובים בנהניים זיכוה מחיר .20

 .הבגין עבודוי יכז ריקבל הדי, לא ירהחבה "יע אושריאם דרטי בפריט סטנ וילצורך שדרוג ו2או שינ

 
 : מקרא

 דה. יחי -יח'

 מרובע.  מטר -רמ"

  מטר אורך.  -מ"א

 שחור+ עבודה. ן+ חומר לבומר ח -טפלקומ

 אחד בודד. ט פרי -פריט
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 בלבד יכויגין זמחיר ב - מטבח, רחצהת נוורא :אשנו
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 /מרחו
 עבודה

 'יח
כוי יזיר מח

 ש"חבח' לי
 "כהס מותכ

3.3.2 
רון כולל א) ל ארונות המטבחללכזיכוי : 2,52.2.ירות בד

חיפוי  בח,רז מטב ור מטבח,כידה, ן, משטח עבוותחת
 ט המכר.שבמפר (, לפי התיאורמטבח

 5,000 --- --- --- קומפלט

3.3.2 
ולל כ) מטבחלל ארונות הלכוי זיכ: 55,5,5.2.,9 ותבדיר

, חמטב טבח, ברזמ יורכה, ח עבודט, משחתוןארון ת
 מפרט המכר.בי התיאור ש, לפ(וי מטבחיפח

 /5,82 --- --- --- לטקומפ

3.3.3 
, לפי . כולל כיור אינטגרלי(לליכר רחצה דחרחצה )ב וןאר

 ר.כמה פרטהתיאור שבמ
  --- 006 --- טפלומק

 
 וי בלבדיכגין זמחיר ב -ריםיזואברבות בשר תבועושא: קנו
 

 ת:ערוה
 נהקתללים זיכוי פריט+הים כומחירכל ה.3
 

 כוייםיזבגין  חירמ -תשור/ תקחשמלושא: נ
 

ף סעי
ט פרבמ

 המכר
 יאורת

 חומר/
 עבודה

 'יח
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 סה"כ מותכ

3.9 
 

   33 פריט קומפלט יכוזי –ה רקר קיר2 תואדת מונק

3.9 
 

   37 יטפר טקומפל ויזיכ –מאור  קעת תבי

3.9 
 

   35 ריטפ פלטקומ יכויז –ן לפוט נקודת

 
 :שורתל2תקהחשמ בלאותטלות הער

 (, במפרט המכר.5)טבלה  3.9 יףסע ות לאחרילרות כלהע .ראה2
 .עפני ביצול וייםכמתייחסים לזי שורתחשמל2תק חיר המחירון. מ/
 

 ____________   ____________   ____________ 

  רהמוכ תמתיח     תאריך          ונההקת חתימ         

 

עיף ס
 טבמפר

 המכר
 ורתיא

 ר/מוח
 עבודה

 יח'
זיכוי ר מחי

 ש"ח ח' בלי
 סה"כ ותמכ

   335 טפרי מפלטוק ט המכר.פרר במאוחצה,  לפי התירלכיור  ללת ברזסו 3.6

   315 פריט ומפלטק ר.מכרט הפמב אור,  לפי התיאמבטיהסוללת ברז ל 3.6
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 לדירהה ולמבנ, שימוה ולשות לתחזוקניהוראות ראשו –' דנספח 

 

   .זקה בדירהחבלת התימסר לקונה בעת ק ,ושימוש תחזוקהברת מקיפה בדבר הנחיות חו – ימוששו וקהלתחז הנחיות .3

 בחשמל של המגברהשימוש עלות מהן.  חלקו ט אשתשרת את דירות הפרויקו בית, וזל המשותפת של היחובר למערכת החשמ  - T.V-אנטנה למגבר  .3

 .ףותית המשבת המהוצאוהיה חלק ת

ל איטום המרתף, ו/או שמירה על המתחייבת  ו/או בעצמו ו/או באמצעות וועד הבית, ולנקוט בכל פעולה הנדרשת לפעולייב חנה מתהקו - מרתף איטום .1

יסוס רע וביצו םניים חודרלת שורשיבערק, אי שתילת צמחיה   אך לארבות לל, עיט לאיטום המרתף, כפי שפורל י סיכוןעולה שיש בה כדלהימנע מכל פ

 חרקים. ןקינו למניעת ופתיתק

ת "עיניים" וכן התחמצנו ת טבעיות כגון: הבדלי מרקם, גוון, גידים,כפוף לתקנים, יתכנו תופעות, בריצוף וחיפוי ובבאבן טבעי - דלים בין אריחיםבה .3

 חלודה. דמוי תמיםכות באתבטרזל( המ)בנרלים מי

נים לא מסוממכר. כמו כן נם בהכרח מסומנים בתוכניות היוכו'(, א ןבטחו ירותשאים, קירות נו, קמודיםע)ין יד הבנמערכת של - שינוי בחלקי בניין .3

ר קבלת ה לאחהקונ ע"י הנעשהשינוי ל לכן כ ת.צוות, רצפות, קירות ומחימים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקר תמערכו בתוכניות נתיבי

 וקדמת.ת ממקצועי יקהדב'(, מחייב כוו )הריסה, פתיחה,החזקה

, ו/או למערכות אלקטרומכניות, ביוב , חלונות בחלל גבוה )פנים וחוץ(גוג קבוע, קירות מסךפתחי בניה החסומים בזי של  - קוייקה ונלתחזוגישה ה .3

 תלוי,/מתרומם גום, )פי3311 יוהעומד בת" יםתארשים לעבודות גובה ובציוד מרק מודרש באם נו מקצועלי ע"י בע רקה עשי ו/או גג/ות עליונים,ומים 

 ו'(.כינג וסנפל

/או המשותף( של מערכות ומתקני הבניין )ברכוש הפרטי ו יבצע פעולות התחזוקה והתיקונים הקונה - חזוקה מונעתת שבר ותעבודות תחזוק עביצו .3

 .קםסומתאימים ומוסמכים בנושא עי מקצועעלי עות במצרק באר וצועי, אמקע ידם המחייבי

 ם )חדרים ומרפסות(, לרבות קשירתמעבר בשטחים פרטיי ריאפש , הקונהתות הבנייןבחזי ירותקות, וגג ןווניקי תחזוקה ורךלצ  - יפרט מעבר בשטח .7

 .ןיניהעת , הכל כמקובל בנסיבופיגומים, סנפלינג, הנחת ציוד מכני וכלים

נציגות  על, תשוטפוועית ה מקצתחזוק מחייבותת הואחרו תניוככות אלקטרומערמ מבנה ובחלקיו השונים הותקנוב - תערכוטף במשויפול לט הדרכה .1

ה לצורך קבלת הדרכוד, או המתקינות הציהחברות ספקיות הציוד /או היצרנים ונציגי חזקה במבנה, את בסמוך לקבלת הלזמן  הבית חלה החובה

 .חזוקהוהתהשימוש ן ופלא

ם ת ושינויים העלולילופעולבצע  ירשא ההקונאין  (,)דירות מכרבחוק  תועוהקב ק והאחריותבדבתקופת ה  - והאחריותדק הב פתתקוב יםשינוי .35

 ן שלא בהסכמת המוכר. יה/בניהמרכיבים השונים בדיר להשפיע על תקינות ותפקוד

 .רותפתוחות או סגו ותות חריפים או רעילים, באריזם ריחולטיים הפחסנים דירתיים חומרבמ סןחל איסור חמור לאח - םאחסון חומרים רעילי .33

 סמוכים למתקןהתוח ממפלס פני הקרקע/פי ור )פיר( הנמוךבמכפיל חניה מכניים הכוללים בפ"מ(, חמימני )גפז בג ונעיםם המבילרכיה נהח אסורה .33

 אלו קיימים(.)באם 
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 ליות לדירהת כלהערו

 

 פרטית.הגינה ור הדיוכש  בעת סרהי  "הבניין ( יעשה עלי ומשקת מים )להרחת קוז פני הקרקע בחצרות פרטיועי נישיפור ידוס - דירות גן            .31

ם אלו לילכ המינימליים וחי הגישהות ובמרודות הנדרשע במיעלולה לפגוחזקה(, ה )לאחר קבלתונה החלפת כלים סניטריים ע"י הק - כלים סניטריים      .33

 . 1 חלק 3353תברואה( ובת"י תקני ת למאוהורכאמור בהל"ת )

להם לא תעלה יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש ש הקונה,ויר ע"י ווג האמיז תומערכ ותקנוקו ויפבאם יסו -  ווירג אומזמערכות תקנת ה .33

 תקן/ים.לי המת רגתחות , וכן בולמי רעידקמתמומ בו היחידה במקוםיר חם פליטת אומ' ממפוח  3.3 , במרחק שלdB33( A) על

]חגורות, עמודים, תאורה,  שאלו קיימות ככל ותרכעקום מן מיובש לקחת בחשיר, יותעלות מיזוג האובר עמ לצורך - ווירא התקנת תעלות למיזוג .33

  .החדש( וכו'[ב בות התאמתם למצמתזים )לר

ו ראהמב זיתו אוים בחגעד חיצוני של הדירה ו/או הפוגע לצהנו וישיניסור מוחלט לבצע כל א יוה מצהיר שהוסבר שחל עלהקונ - תצוע פעולוור ביאיס .33

, ו/או התקנת מערכותה יצוף ו/או הבניבמהלכי צנרת ו/או הריסה ו/או שינויים בשכבות הר רים ו/אודעוד חביי ,ןבשלד הבנייף או תאו ברכוש המשו

רעש די רמטלגרום לבכדי ם או פעולות כגון אלה, שיש בהו/ ותדיר יןה בעים בתוך קירות הפרדקוש פלזמה וכד', T.Vמסכי  רמקולים, ות התקנתלרב

 ת הרעש המותרות בתקנים ובתקנות. מעל רמו החריג תהיהש נות, באופןות שכרורעידות לדי

 

 

 

 שינוירך בצושל בכל מקרה  . יבוי אשכ ותקלרים(, נקבע לפי הנחיש )ספריני כיבוי אומתז רכות גילוי עשן/אשמעמיקום  - התרעהמערכות כיבוי ו .37

 עי.מקצוץ יעוהיעזר בל ישמיקומם או בעקבות חסימתם, 

לקונה למשמרת,  רורביים, אשר ימסכל שימוש, שלא באישור החברה )בכתב(, באריחים רז ין לעשותאריות והאח קבתקופת הבד - יםזרביאריחים ר .31

 חזוקה.ורך תלצ

ת הקונה לרשוה דירה העמדתת מעונות פחות בשלוש השנים הראשכוף לפן ת, באוהמוגן המרחבלאוורר  יש - (מ"קד/מחב המוגן )ממ"אוורור המר .35

 .עשוי המרחב המוגן מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם באגרגטים )חצץ(, המופק אלהימצר עלול ז ראדון אשק שרידי גת לסלמנעל  וזאת

בר ך מעורלצ וםחר עתב מהם בקומש את כלל הדיירישר ישאוני חיצ חילוץ ם חלון/דלת, ימוקןיניבבה קומכל אחת מהדירות בביתכן ו - חלון חילוץ .33

אפשר את המעבר בפתח זה, וכי בעת חירום יקבוע ע סורג מתחייב כי לא ייקב ,לוץחלון/דלת החי רכש ממוקם דירה אותהאשר ב ,ונהקט. הומילו

  בדירה אל חלון/דלת החילוץ.

      

 

 

 תוחרא ותללית כהערו

 בריצוף זה.לגרום לשקיעות  םעלולילבת" בן משתי "אריחבא רוצפיםמהה ם, מעברים ואפילו דרכי נסיעלישביעל   - יםכבדנסיעה ברכבים  .33

 .רקעייםקיה תת חנ תפיאסורה הכניסה לרכבים המונעים בגז פחמימני )גפ"מ(, למר .31

 ים במרתפים.תפמשואו  ייםרטם פבשטחי ימני )גפ"מ(,מחבגז פהמופעל  כל מתקן בנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן .33
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