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  1973- לפי חוק מכר (דירות) התשל"ג     

  )2015 - התשע"ה תיקון (    
 (בטופס המפרט הבסיסי בוצעו שינויים, התאמות ותוספות הנכונים למבנה ולדירה והמסומנים בצל)

  

  

  _____  :  דירה מס'

  עמדה)ה (בתכנית  _____  :  מס' בניין

  

  מחיר למשתכן -  רייסדור בבאר שבע  :  שם האתר     

  מגרש 
  24  25  26  27  28  29  30  31  :  מס' )תא שטח(

  ס' מ ןבניי
  1,2,3  4  5  6  7  8,9  10,11  12  :      (בתכנית העמדה)

  

  

          

      _______________  :       הקונהשם 

    בע"מ בנייהרייסדור   :       שם המוכרת
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                                  מכר"  מפרט"     
  1973 -  גלפי חוק המכר (דירות), התשל"

  )2015התשע"ה (תיקון  
  
  
  

  )החברה"או  "המוכר/ת"(להלן                                                                               רייסדור בנייה בע"מ  ספח לחוזה ביןנ

  )"הקונה" או "הרוכש"(להלן                                                                                   1בעמוד כמצויין    לבין                   

         1בעמוד כמצויין    מתאריך            
  

  

  

  

  

  :פרטי זיהוי   א.
   _____ בית מס'  _______________רחוב   באר שבע  ישוב  .1

  1 מס'  חלקות/חלקה 38493  מס' גוש  1.1  
  1,2,3,4מס'   חלקות/חלקה 38491  מס' גוש                              

   ;7,6,5מס'   חלקות/חלקה 38490  מס' גוש                              
        

  0407163-605תכנית מפורטת מס'  לחילופין כאשר אין פרצלציה:  1.2  

  ;בתכנית העמדה) 1,2,3(בניינים   24 מס'(תא שטח) מגרש  -1חלקה  38493גוש עבור               
  );בתכנית העמדה 4,5,6,7(בניינים  25,26,27,28 מס'(תאי שטח)  יםמגרש -4,3,2,1 חלקות 38491גוש עבור               

   );בתכנית העמדה 8,9,10,11,12(בניינים  3029,,31 מס'(תאי שטח)  יםמגרש -67,,5 חלקות 38490גוש עבור               
  

  ;מדינת ישראל/רשות הפיתוח על הקרקע ב  .2

  .מהוונת חכירה/בעלות: הזכות שהקונה רוכש בדירה  

;רשות הפיתוח וקרן קיימת לישראלאחר  /מקרקעי ישראל רשות  מינהל: שם המחכיר  2.1   

  5.9.2016 תחילת תקופת החכירה שנים 98-שנים + אופציה ל 98 תקופת החכירה  2.2  

  )(בתכנית העמדה_____  בבנין מס'              קומה              מס'דירה   .3

  למפרט זה בנספח  טיפוס  דירה  כמפורט בדירה  .4  

  שטח הדירה .5
  

  מ"ר המחושב לפי כללים אלה: בתכנית המכר  כמצויין שטח הדירה הוא   
  

  השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם   (א)   
  החיצוניים של קירות החוץ של הדירה.                              

   - לעניין זה       

      קיר המפריד בין הדירה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין -" קיר חוץ)  "1(    
  בינה לביןבינה לבין שטח משותף בקומה או  ),מוצמדת/ חצר (דיור שמשהדירה לבין מרפסת                         

    דירה או תכנית אחרת;                                   
  

  כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין דירה אחרת יעבור קו המצולע             
  האמור במרכזו של קיר החוץ;                                   

  

    פני הקיר בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  - " פניו החיצוניים של קיר חוץ)  "2(     
  פני הקיר יכללו את החיפוי.                        
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  שטח הדירה  בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי כל מפלס בדירה;   (ב)  

  סכום שטחי כל המפלסים בדירה. יהיה                            
  

  י שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם אחת בלבד לפי ההיטל האופק   (ג)   
  שממנו עולה  השטח יצורף למפלס  של כל המשטחים המשופעים והאופקיים;                            
  המדרגות. מהלך                            

  

  ייכללו רק השטחים שגובהם תואם לנדרש בתקנות התכנון  בחישוב השטח   (ד)   
  תקנות התכנון  - (להלן 1970  - נאיו ואגרות), התש"ל(בקשה להיתר, ת והבניה                            
  להיתר).  והבניה (בקשה                            

  , בשטח הדירה לתתכן הנמכת תקרה לצורך הסתרת מערכות תשתית, שטח תחת ההנמכה ייכל   ה)(  
  .בכפוף לסעיף ד' לעיל                          

  
  ים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי:פירוט שטחים נוספים המוצמד  .6

   בתכנית המכר  כמצוייןבשטח (אם יש)  1 גגבמפלס הר/מרפסת דיו שמשמרפסת           6.1  
   מ"ר;בתכנית המכר  כמצויין בשטח בגובה קומהמקורה  במפלס הגג ר/דיו שמשמתוכה מרפסת                             
  אינו  /קורותבתכנית, שטח המרפסת תחת הפרגולה/מצללה /קורותבאם מסומנת פרגולה/מצללה                            
    מרפסת מקורה.כשטח נחשב                           

  

 בשטח / מקורה חלקיתלא מקורה/ מקורהחניה           6.2  
   יש לצרף( מ"ר בתכנית המכרכמצויין   5

  שטחי החניה עם סימון מיקום החניה המוצמדת);תכנית  רפתוצמ                              
  

 מחסן דירתי          6.3   
2 

   יש לצרף( מ"ר לחוזה המכר ובכפוף המכרבתכנית כמצויין    בשטח (אם יש)
  המוצמד); המחסן עם סימון מיקוםהמחסנים תכנית  רפתצומ                              

  

 מרתף דירתי          6.4   
3
  מ"ר; אין בשטח 

  

  מ"ר; אין בשטח מוצמד לדירהגג           6.5   
  

 ותלדירמוצמדת  חצר  גינה          6.6  
  כמצויין  בשטח כמסומן בתכנית -ה בנויהמעל תקרתתכן  בלבדגן    4

                             ;מ"ר בתכנית המכר                              
  אינו נחשב  /קורותבתכנית, השטח תחת הפרגולה/מצללה /קורות/מצללהפרגולהבאם מסומנת                               

  מקורה.כשטח                             
  

  אם יש שטחים נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש          6.7  
  --- (מהות ושטח):  לפרטם                             

  

  הערות לחישובי השטחים:   
  מרפסת חיצונית לדירה; שטחה של מרפסת הוא שטח הרצפה  -"גגבמפלס ה/מרפסת דיור שמשמרפסת "  .1  

  הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של                                 
  ץ או המעקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות קירות החו                                
  הדירה הגובלים במרפסת.                                

  

  הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן בתוספת שטח הקירות;  שטחו של מחסן  .2   
  רה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת כאשר קיר המחסן מפריד בינו לבין חלק של די                                
  למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף ייכלל שטח                                 
  הקיר במלואו.                                

  

  הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתוספת שטח  שטחו של מרתף  .3   
  ס"מ; כאשר קיר המרתף מפריד בינו לבין  20תיאורטי מתחת לקירות החוץ בעובי                                 

  חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר                                 
  במלואו. קיר המרתף גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר                                

  

  את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטייה בשיעור  כולל חצר גינהשטחה של   .4  
  המופיע במפרט המכר לבין השטח למעשה. החצר הגינהבין שטח  5%של עד                                 

  

  מוגבה. כי בחלק מהחניות, שטח החניה יכלול גם חלק מדרכה/גינוןיתכן,   .5  

  ות קבילות:סטי  .7

  יה ממפרט זה:יהסטיות המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסט   

  ובין השטח למעשה;  6- ו 5בין שטח כמפורט בסעיפים  2%סטיה בשיעור של עד   (א)   
   ערהוה 6.6תותר סטיה גדולה יותר כמפורט בסעיף  חצר  גינהואולם לעניין שטחה של                               
   לעיל.  4                              

  בין מידות האבזרים במפרט ומידות האבזרים למעשה. 5%סטייה בשיעור של עד   (ב)               

  5336618-02 טלפון        בע"מאיל איצקין אדריכלים )  האדריכל(להלן  שם עורך הבקשה להיתר          .8
   5009080 מבשרת ציון, 3471ת.ד. , 103(החוצבים) ביתן  היצירה חוב ר  כתובת  5333680-02  פקס   

  contact@itzkin.co.il :דואר אלקטרוני               
  

  5335990-02 טלפון הנדסת בנין בע"מ -מאושר דרור )המהנדס(להלן  שם האחראי לתכנון השלד  .9
  9080500 , מבשרת ציון3161ת.ד. , 103(החוצבים) ביתן  היצירה רחוב   כתובת  5335992-02  פקס   
   d@zahav.net.il-a-m: דואר אלקטרוני   
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  המבנה, הדירה, ציודה ואבזריה תיאור הבניין,  ב.     

   המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות בבניין, בתנאי שלא ישנו*   
 בחזיתות או בשטחים ברכוש המשותף יהיה כפוף לאישור רשויות כדין. כל שינויאת חזית הבניין או שטחים ברכוש המשותף.                    

      הרוכש אינו רשאי לשנות אלמנטים קונסטרוקטיביים של המבנה ולא רשאי לשנות קירות ו/או מחיצות בדירה שהוגדרו ע"י                  
  רשויות הג"א כקירות הדף, אלא כפוף לאישור הרשויות כדין.                

      כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי אם יש כזה.  

  תיאור הבניין  .1 
  משפחתי/קוטג' טורי/מדורג עם כניסות נפרדות/משותפות/   -משפחתי/דו-חד      1.1  

  (יש להקיף בעיגול את המצב המתאים) --- פרט)  /אחר (משפחתי-רב                            

  ,)24,25,26,27,28,29,30,31(מגרשים מס'  נפרדים(תאי שטח) מגרשים  8מבנן בן מהבניין כחלק   1.2  
  )1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12(בניינים מס' בנייני מגורים  12הכוללים                              
  : לפי הפירוט הבאלמגורים דירות  360הם ב                           

  .אגפי-ירשמו כבית משותף אחד, רב -)1,2,3בנייני מגורים (בניינים מס'  3 -24במגרש מס'                              
  דירות למגורים בכל בניין. 23 -2,3דירות למגורים, בבניינים מס'  33 - 1בבניין מס'                            

  .כבית משותף םירש -)4ן מס' (בנייבניין מגורים אחד  - 25במגרש מס'                            
  דירות למגורים. 36 - 4בבניין מס'                            
  .ירשם כבית משותף -)5בניין מגורים אחד (בניין מס'  - 26במגרש מס'                            

  דירות למגורים. 36 - 5בבניין מס'                            
  .ירשם כבית משותף -)6בניין מגורים אחד (בניין מס'  - 27במגרש מס'                            
  דירות למגורים. 36 - 6בבניין מס'                            
  .ירשם כבית משותף -)7' בניין מגורים אחד (בניין מס - 28במגרש מס'                            
  דירות למגורים. 36 - 7בבניין מס'                            
  אגפי.-ירשמו כבית משותף אחד, רב -)8,9בנייני מגורים (בניינים מס'  2 - 29במגרש מס'                            
  ניין.דירות למגורים בכל ב 23 -8,9בבניינים מס'                            
  אגפי.- ירשמו כבית משותף אחד, רב -)10,11בנייני מגורים (בניינים מס'  2 - 30במגרש מס'                            
  דירות למגורים. 34 - 11דירות למגורים, בבניין מס'  23 -10בבניין מס'                            
  .ירשם כבית משותף - )12גורים אחד (בניין מס' בניין מ - 31במגרש מס'                            
  דירות למגורים. 34 -12בבניין מס'                            

    המקרקעין.  בכפוף להוראות רשםרישום הבית המשותף,                            

  ייתכן ויירשמו זיקות הנאה הדדיות למעבר לכלי רכב ולהולכי רגל ו/או תשתיות 
  להוראות הסכם המכר והוראות המפקח על רישום המקרקעין. בהתאם והכל

   הרשויותכפוף לאישור ו על פי החלטת החברה היהי המבנןבשלבים, שלבי ביצוע יבוצע המבנן                            

  דירות שלא למגורים איןבבנין                            

  וייעודה של כל קומה  24מגרש מס'  -1מס' ין פירוט הקומות בבני -1טבלה מס'   1.3  

  כינוי או תיאור
 קומה

 /מתחתקומות 
למפלס מעל 

  עליונה כניסה

מספר 
דירות 
 בקומה

 הערות בתכניות כמסומן - סוג השימוש

  --  מספר קומות מרתף  ---   ---   ---   מרתףקומות 

*  תחתונהקומת כניסה 
1  

 ---  -1 הכניסה הקובעת לבניין
* 

לרבות חדר מדרגות, פיר מעלית, פירי/ גומחות / מבואה (לובי כניסה) ם/עסקמגוריחניה/  2
חדר , חדר אופניים ועגלות, מחסנים דירתיים /אחר חדרים לשימוש כלל הדיירים/ תשתיות

  .י מים/משאבות ומאגר
קיימים שטחים 

ואלמנטים טכניים 
המשרתים בניינים 

*  עליונהקומת כניסה  .סמוכים
1  0  4  

* 
/ לרבות חדר מדרגות, פיר מעלית, פירי/גומחות תשתיות/ לובי כניסה עסק/מגורים/חניה  2

  ---  חדרים לשימוש כלל הדיירים /אחר
  ,ג',ד'קומות  א',ב'

  4מספר קומות    .פיר מעליתו מגורים, מבואה קומתית לרבות פירי/גומחות תשתיות, חדר מדרגות  4  1,2,3,4  קומות טיפוסיות
  -- -  כנ"ל  4  5  ה'קומה 
  ---   כנ"ל  4  6  ו'קומה 
  ---   כנ"ל  3  7  ז'קומה 
 גגקומת  - ח'קומה 

  ---   כנ"ל  2  8  מגורים עליונה (פנטהאוז)

  ---   9  קומה טכניתגג/ קומת
מבואה קומתית לרבות חדר מדרגות, פיר מעלית, פירי גומחות/חללי תשתיות, מערכות 

ת לרבות מעבי מזגנים ו/או טכניות משותפות לרבות קולטי שמש, אנטנה וכיוצ"ב, ופרטיו
  דוודים פרטיים משויכים לדירות. בנוסף, מרפסות משוייכות לדירות בקומה ח'.  

 ---  

 ---  ---  ---  9 סך הכל קומות למגורים
סך הכל קומות בבניין 

 ---  ---  11 כולל קומת גג

  
    ייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר הבניה. יש למחוק את המיותר. הערות:

  במקרה שיש שתי קומות כניסה לבניין,יש לציין איזו מהכניסות היא כניסה קובעת לבניין [כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר)].       1* 
  .2,3בתחתית טבלת בניינים מס'  כמצויין -1,2,3בניינים  24בפיתוח השטח במגרש        2* 
  



5 - 42 
 מותנה בקבלת היתר בניה- נתון לשינויים כפוף להוראות הרשויות ותכניות הביצוע

  2018 בינואר 23   │כללי  קובץ    │  מחיר למשתכן  - רייסדור בבאר שבע     │   בע"מ בנייהרייסדור 
   ©  2015אדר' ענת שיינגוט כל הזכויות שמורות ל

  

   
  וייעודה של כל קומה  24מגרש מס'  -2,3ס' נים מבנייבפירוט הקומות  -1טבלה מס'   1.3  

  כינוי או תיאור
 קומה

 /מתחתקומות 
למפלס מעל 

  עליונה כניסה

מספר 
דירות 
 בקומה

 הערות בתכניות כמסומן - סוג השימוש

 3בבניין   קומת מרתף
  ---   - 1  בלבד

* 
מבואה קומתית לרבות חדר מדרגות פיר מעלית ופירי/גומחות /אחר מגורים/עסקחניה/ 2
  שתיות.ת

מספר -בלבד 3בבניין 
  1 קומות מרתף

  קומת כניסה 
*  עליונהתחתונה/

1  
  הכניסה הקובעת לבניין

0  4  
* 

/ לרבות חדר מדרגות, פיר מעלית, פירי/גומחות תשתיות/לובי כניסה עסקחניה/מגורים/ 2
  ---  חדרים לשימוש כלל הדיירים /אחר

קיימים שטחים 
ואלמנטים טכניים 
המשרתים בניינים 

  וכיםסמ
  ב'קומות  א',

  2מספר קומות    מגורים, מבואה קומתית לרבות פירי/גומחות תשתיות, חדר מדרגות ופיר מעלית.  4  1,2  קומות טיפוסיות
  ---   כנ"ל  4  3  ג'קומה 
  ---   כנ"ל  4  4  ד'קומה 
 גגקומת  -ה'קומה 

  ---   כנ"ל  3  5  מגורים עליונה (פנטהאוז)

  ---   6  קומה טכניתגג/ קומת
ומתית לרבות חדר מדרגות, פיר מעלית, פירי גומחות/חללי תשתיות, מערכות מבואה ק

טכניות משותפות לרבות קולטי שמש, אנטנה וכיוצ"ב, ופרטיות לרבות מעבי מזגנים ו/או 
  .  ה'בקומה  הדוודים פרטיים משויכים לדירות. בנוסף, מרפסת משוייכת לדיר

 ---  

 ---  ---  ---  6 סך הכל קומות למגורים
 בבנייןקומות ך הכל ס

 ---  ---  7 כולל קומת גג 2מס' 
 בבנייןסך הכל קומות 

כולל קומת מרתף  3מס' 
 וקומת גג

8  ---  --- 

 
    ייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר הבניה. יש למחוק את המיותר. הערות:

  עת לבניין [כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר)].במקרה שיש שתי קומות כניסה לבניין, יש לציין איזו מהכניסות היא כניסה קוב   1* 

   ,וחניון תת קרקעי מקורהלרבות מערכת תאורה  בפיתוחאיזורי גינון ריצוף ופיתוח משותפים,חניה -1,2,3בניינים  24בפיתוח השטח במגרש   2* 
   חצרות פרטיות,מערכות תשתית משותפות,  יית אופניים,יתכנו מתקני חנצובר גז טמון, אשפה/מיכלי אשפה טמונה, משטחי הצבה לפינוי     
    .המגרשנית בתכ כמסומן - כיוצ"בו     

  
  

  וייעודה של כל קומה  25,26,27,28מס'  יםמגרש -5,6,7,4נים מס' בנייבפירוט הקומות  -  1מס'  טבלה  1.3

  כינוי או תיאור
 קומה

 /קומות מתחת
למפלס מעל 

  עליונהכניסה 

מספר 
דירות 
 בקומה

 הערות כמסומן בתכניות - השימושסוג 

  ---   -1  קומת מרתף
לא מקורה, לרבות חדר מדרגות בחלקה  -מבואה קומתית/אחר מגורים/עסקחניה/

  1 מספר קומות מרתף  י מים./חדר משאבות ומאגרפיר מעלית ופירי/גומחות תשתיות, מחסנים דירתיים 

  קומת כניסה 
 * עליונה/תחתונה

1
  

 יןהכניסה הקובעת לבני
0 2 

ראשית, לרבות חדר מדרגות פיר מעלית /מבואה (לובי כניסה עסקמגורים/ 2חניה/* 
מחסנים דירתיים וחדר /אחר חדרים לשימוש כלל הדיירים)/ופירי/גומחות תשתיות

 אופניים/עגלות.

ייתכנו שטחים 
ואלמנטים טכניים 
המשרתים בניינים 

 סמוכים.
  קומות  א',ב',ג'

  3מספר קומות   מגורים, מבואה קומתית לרבות חדר מדרגות פיר מעלית ופירי/גומחות תשתיות.  4  1,2,3  קומות טיפוסיות
  ---   כנ"ל  4  4  קומה ד'

  קומות  ה',ו',ז'
  3מספר קומות   כנ"ל  4  5,6,7  קומות טיפוסיות

 ---  כנ"ל 4 8 קומה ח'
מגורים קומת  -קומה ט'

 ---  כנ"ל 2 9 (פנטהאוז) גג עליונה

  ---   10  ניתקומה טכקומת גג/

מבואה קומתית לרבות חדר מדרגות, פיר מעלית, פירי גומחות/חללי תשתיות, 
  מערכות טכניות משותפות לרבות קולטי שמש, אנטנה וכיוצ"ב, ופרטיות לרבות 

  מעבי מזגנים ו/או דוודים פרטיים משויכים לדירות. 
  בנוסף, מרפסות משוייכות לדירות בקומה ט'.  

 ---  

 ---   מגורים  ---   - --  קומות אחרות
 ---  ---  ---  10 סך הכל קומות למגורים

  סך הכל קומות בבניין
 ---  ---  12 קומת מרתף וקומת גג

 

  יש למחוק את המיותר. ייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר הבניה. : הערות

  במקרה שיש שתי קומות כניסה לבניין, יש לציין איזו מהכניסות היא כניסה קובעת  1 *
  לבניין [כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר)].       

  משטחי הצבה רמפת גישה לחניון תת קרקעי, לרבות מערכת תאורה,  בפיתוחחניה משותפים, אזורי גינון וריצוף  -בפיתוח השטח  2 *
   -וכיוצ"ב פרטיות,חצרות  תשתית משותפות, מערכותאופניים, טמונה, צובר גז טמון, יתכנו מתקני חניית לפינוי אשפה/מיכלי אשפה      
   המגרש. כמסומן בתכנית     
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  וייעודה של כל קומה, 30במגרש  10, ובבניין מס' 29מגרש מס'  -9,8נים מס' בבנייפירוט הקומות  -1טבלה מס'   1.3

  כינוי או תיאור
 קומה

 /מתחתקומות 
למפלס מעל 

  עליונה כניסה

מספר 
דירות 
 בקומה

 הערות בתכניות כמסומן - השימוש סוג

  ---   -1  קומת מרתף
לרבות חדר מדרגות פיר מעלית ופירי/גומחות  מבואה קומתית/אחר מגורים/עסקחניה/

  1 מספר קומות מרתף  .י מים/, חדר משאבות ומאגראופניים/עגלות /יחדר, מחסנים דירתיים. תשתיות

  קומת כניסה 
*  תחתונה/עליונה

1  
  ייןהכניסה הקובעת לבנ

0  4  
* 

לרבות חדר מדרגות, פיר מעלית, פירי/גומחות / לובי כניסה עסקחניה/מגורים/  2
  --- חדרים לשימוש כלל הדיירים /אחר/ תשתיות

קיימים שטחים 
ואלמנטים טכניים 
המשרתים בניינים 

  סמוכים
  קומות  א',ב',ג'

  3מספר קומות   ר מעלית ופירי/גומחות תשתיות.מגורים, מבואה קומתית לרבות חדר מדרגות פי  4  1,2,3  קומות טיפוסיות
  ---   כנ"ל  4  4  קומה ד'
 גגקומת  -קומה ה'

  ---   כנ"ל  3  5  מגורים עליונה (פנטהאוז)

  ---   6  קומה טכניתקומת גג/
מבואה קומתית לרבות חדר מדרגות, פיר מעלית, פירי גומחות/חללי תשתיות, מערכות 

וכיוצ"ב, ופרטיות לרבות מעבי מזגנים  טכניות משותפות לרבות קולטי שמש, אנטנה
  ו/או דוודים פרטיים משויכים לדירות. בנוסף, מרפסת משוייכת לדירה בקומה ה'.  

 ---  

 ---  ---  ---  6 סך הכל קומות למגורים
כולל סך הכל קומות בבניין 

 ---  ---  8 מרתף וקומת גג קומת
 

    ש למחוק את המיותר.ייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר הבניה. י הערות:

  במקרה שיש שתי קומות כניסה לבניין, יש לציין איזו מהכניסות היא כניסה קובעת לבניין [כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר)].   1* 

  לרבות מערכת תאורה, תוחבפיופיתוח משותפים, חניה איזורי גינון ריצוף -10,11בניינים  30במגרש ו 8,9בניינים  29בפיתוח השטח במגרש   2* 
  פרטיות, מערכות תשתית משותפות, חצרותיתכנו מתקני חניית אופניים, צובר גז טמון, מיכלי אשפה טמונה,משטחי הצבה לפינוי אשפה/      
    כמסומן בתכנית המגרש. - וכיוצ"ב      

  

  
  

  
  וייעודה של כל קומה  ,31 מגרש 12ובניין  30 מגרשב 11מס'  ןפירוט הקומות בבניי -  1מס'  טבלה  1.3

  כינוי או תיאור
 קומה

 /קומות מתחת
למפלס מעל 

  עליונהכניסה 

מספר 
דירות 
 בקומה

 הערות כמסומן בתכניות - השימושסוג 

  ---   -1  קומת מרתף
לרבות חדר מדרגות פיר מעלית  מבואה קומתית/אחר מגורים/עסקחניה/

, אופניים/עגלות /יחדר, יםמחסנים דירתיוחניית אופניים.  ופירי/גומחות תשתיות
  י מים./חדר משאבות ומאגר

  1 מספר קומות מרתף

  קומת כניסה 
 * עליונה/תחתונה

1
  

 הכניסה הקובעת לבניין
ראשית, לרבות חדר מדרגות פיר מעלית /מבואה (לובי כניסה עסקמגורים/ 2חניה/*  4 0

 ---/אחרחדרים לשימוש כלל הדיירים)/ופירי/גומחות תשתיות

טחים ייתכנו ש
ואלמנטים טכניים 
המשרתים בניינים 

 סמוכים.
  קומות  א',ב',ג'

  3מספר קומות   מגורים, מבואה קומתית לרבות חדר מדרגות פיר מעלית ופירי/גומחות תשתיות.  4  1,2,3  קומות טיפוסיות
  ---   כנ"ל  4  4  קומה ד'

  קומות  ה',ו',ז'
  3מספר קומות   כנ"ל  4  5,6,7  קומות טיפוסיות

מגורים קומת  -ח'קומה 
 ---  כנ"ל 2 8 (פנטהאוז) גג עליונה

  ---   9  קומה טכניתקומת גג/

מבואה קומתית לרבות חדר מדרגות, פיר מעלית, פירי גומחות/חללי תשתיות, 
  מערכות טכניות משותפות לרבות קולטי שמש, אנטנה וכיוצ"ב, ופרטיות לרבות 

  מעבי מזגנים ו/או דוודים פרטיים משויכים לדירות. 
    '.חבנוסף, מרפסות משוייכות לדירות בקומה 

 ---  

 ---   מגורים  ---   ---   קומות אחרות
 ---  ---  ---  9 סך הכל קומות למגורים

  סך הכל קומות בבניין
 ---  ---  11 קומת מרתף וקומת גג

 

    ייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר הבניה. יש למחוק את המיותר. הערות:

  קומות כניסה לבניין, יש לציין איזו מהכניסות היא כניסה קובעת לבניין [כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר)]. במקרה שיש שתי   1* 

  אשפה/, משטחי הצבה לפינוי תאורהמערכת לרבות  איזורי גינון ריצוף ופיתוח משותפים, חניה בפיתוח -10,11בניינים  30בפיתוח השטח במגרש   2* 
    כמסומן בתכנית המגרש. -צובר גז טמון, מערכות תשתית משותפות, חצרות פרטיות, וכיוצ"ב שפה טמונה,אמיכלי       

  , משטחי הצבה לפינוי אשפה/מיכלי תאורהמערכת לרבות  איזורי גינון ריצוף ופיתוח משותפים, חניה בפיתוח -12בניין  31בפיתוח השטח במגרש       
    כמסומן בתכנית המגרש. -מערכות תשתית משותפות, חצרות פרטיות, וכיוצ"ביתכנו מתקני חניית אופניים, , צובר גז טמון טמונה,אשפה       
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  :מדרגות יחדר  1.4           

  / סגור/מקורהפתוח/ :פיון כל חדר מדרגותא; 1  מספר חדרי המדרגות בבניין      
  המצב הנכון  את מוגן (להקיף בעיגול /לאמוגן/גיע לגג/לא ממגיע לגגמקורה/ לא                              
  חדר מדרגות)  לכל                              

  ;1 מספר המעליות; אין/יש מעליות:  1.5     
  ; 10  מעליתללכל מספר התחנות  1בבניין מס'                               
  ; 6  מעליתללכל מספר התחנות  2,3בבניינים מס'                               
  ; 11  מעליתללכל מספר התחנות  4,5,6,7בבניינים מס'                               
  ; 7  מעליתללכל מספר התחנות  8,9,10בבניינים מס'                               
  ; 10  תמעליללכל מספר התחנות  11,12בבניינים מס'                               
    אין/ יש מעלית שבת: ;6לפחות מספר נוסעים לכל למעלית:                              

  אין/יש עמדת שומר:  1.6                 
 

  חומרי הבניין ועבודות גמר:  . 2                
  

  או ו/מתועשת/"ברנוביץ" טרומית ו/או  :שיטת הבניהלפי תכניות המהנדס;  שלד הבניין:  2.1  
  )אחר/קונבנציונלי/מתועשטרומי/(קונבנציונלית                                               

  

  ;המהנדס  לפי חישובי עוביו/או בטון דרוך  בטון מזוין חומר: קומתית רצפה ותקרה         2.2                               
    יונלית;או קונבנצו/מתועשת טרומית ו/או  שיטת הבניה:     

  תפר מבוקר בתקרה במפגש עם קיר.יראה מודגש, כי בשיטת בניה טרומית,                                               
    .לפי הנחיות היועץ עובי לפי הנחיות היועץ חומר ):1004מס'  יישראל (לפי תקן בידוד אקוסטי                                              

                  

    איטוםת וושכב :(לפרט)אחר //רביץאו בטון דרוך ו/ מזוין בטוןחומר:  :תקרת קומה עליונה  2.3   
   יועץ לפי החלטת חומר ):1045ישראלי מס'  (לפי תקן בידוד תרמי;המהנדסחישובי  לפיעובי                                              

  תרמי.יועץ  החלטת לפי עובי תרמי                                              
  

  ; לפי חישובי המהנדס עובי איטוםת וושכבו/או בטון דרוך מזוין בטון : חומר גג הבניין:  2.4                   
  יועץ  לפי החלטתעובי  יועץ תרמילפי החלטת חומר  ):1045(לפי תקן ישראלי מס'  בידוד תרמי          

  תרמי.          
  

  לפי חישובי המהנדס. עובי בלוקיםבטון ו/או  חומר קירות חוץ:          2.5                             
    ;קונבנציונליתמתועשת ו/או ו/או טרומית  שיטת הבניה:                 
  יועץ החלטתלפי  עובי לפי החלטת יועץ תרמי : חומר)1045(לפי תקן ישראלי מס'  בידוד תרמי                 
            ;תרמי                 

        

  גימור קירות חוץ:  2.6  
   /טיחחיפוי קשיח אחר /קרמיקה/פסיפס/אבן: חיפוי עיקרי  2.6.1     

  (ציין   ;עם חומרים אחרים לא משולב/משולבהחיפוי  ;(פרט) ---  / אחרחוץ/צבע                
  הרשויות;אישור  קרמיקה ו/או אלומיניום לפיו/או בטון צבוע ו/או  טיח חוץ החומרים)                             

  

  ראה-אחריםחיפויים  עם משולב לא/משולב האדריכל בחירתלפי  (תיאור) טיח חוץ  2.6.2    
                                            ;2.6.1סעיף                                             

  ---  (לפרט) :חיפוי אחר  2.6.3     
  

   ס"מ.  20- כ עובי משולב בידוד אקוסטי/או ם ובטון ו/או בלוקיחומר  קירות הפרדה בין הדירות:  2.7   
     

  מדרגות: חדר  2.8   

  ;ס"מ 20 - כ עובי בטון מזוין חומר קירות מעטפת:  2.8.1     

  למפרט זה 1בנספח ג' ,ג'ב' 32כמצויין בסע'  עד לגובה: חומר גימור קירות פנים:  2.8.2     
   ;עד לתקרה ----- מ', וחומר                                             

   ;למפרט זה 1א' בנספח ג' 33כמצויין בסע'  /אחר (לפרט)לוחות אבן/טראצומדרגות:   2.8.3    

  א' בנספח  33כמצויין בסע'  /אחר (לפרט)חות אבן לו/טראצו ריצוף משטחים: מרצפות                                             

  ;למפרט זה 1ג'                                             

  ;מתכת חומר 1142 דרישות ת"יע"פ מעקה מתכת  (תיאור): /מאחז ידמעקה  2.8.4    

  מדרגות ראשידר דרך ח(תאר)  אין/יש: עליה לגג  2.8.5     

  

  

  

  



8 - 42 
 מותנה בקבלת היתר בניה- נתון לשינויים כפוף להוראות הרשויות ותכניות הביצוע

  2018 בינואר 23   │כללי  קובץ    │  מחיר למשתכן  - רייסדור בבאר שבע     │   בע"מ בנייהרייסדור 
   ©  2015אדר' ענת שיינגוט כל הזכויות שמורות ל

  

  

  .יתמבואה (לובי) קומת  2.9  
  עד --- וחומר מ'  למפרט זה 1א',ב' בנספח ג' 34כמצויין בסע'  עד לגובה חומר: גימור קירות פנים     

                        (במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע טיח מעל תקרה זו).  ;לתקרה                              
  ;למפרט זה 1בנספח ג'ג'  34כמצויין בסע'  אחר (לפרט) קרמיקה /טרצו/: ריצוף

  

  עליונה)כניסה (כניסה תחתונה ו: מבואה (לובי) כניסה  2.10  
  מ'  למפרט זה 1א',ב' בנספח ג' 31כמצויין בסע' עד לגובה  חומר: גימור קירות פנים   2.10.1     

                           צע טיח מעל תקרה זו).(במקרה של תקרה מונמכת לא יבו .עד לתקרה --- וחומר                                            
  ;למפרט זה 1ג' בנספח ג' 31כמצויין בסע'  /אחר (לפרט)קרמיקה /טרצו/לוחות אבן:ריצוף             

   ד' 31כמצויין בסע' מידות ע"פ תכנית, חומר:  מידות וחומר ;אין/יש דלת כניסה לבנין:   2.10.2                             
     ;ע"פ תכנית כמות למפרט זה 1בנספח ג'                                           

 כמצויין בסע'אחר  חומר; יש/אין: טיח פנים גימור קירות פנים מרתף: :(אם יש) מרתף חניה 2.11
כמצויין  אחר / בטון/בטון מוחלק :חניה מרתףגימור רצפת   (פרט); למפרט זה 1א' בנספח ג' 35

  (לפרט) למפרט זה 1ב' בנספח ג' 35בסע' 
  

  כל צבעי , כמו כן ריצוף בניין המגורים יהיה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה  2.12  
  .תקרות וקירות הפנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי                           

  
 

  פרטי זיהוי)  -(בנוסף לאמור בפרק א'  תיאור הדירה           . 3               

  גובה הדירה:  3.1                    
  מ'; 05.2 - מ : לא פחותגובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה                    

  מ'; 2.05-:לא פחות מו/או מתחת להנמכות מעבר תשתיות ו/או חדרי שירות ורחצה גובה פרוזדור                   
  מ';אין - מ : לא פחותגובה חדרים על הגג                    

  מ'; אין  מ: לא פחות גובה עליית גג למגורים     
  מ';  אין - מלא פחות גובה מרתף המשמש למגורים:                               

   מ';  אין - מ: לא פחות למגורים לא משמשה מרתףגובה      
  
  
  

 רשימת חדרים וגימורים בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  - 2טבלה מס'             3.2    
  המשמשים אותה          

 (אם יש) תיאור

 טור ו'  טור ה'   טור ד' טור ג' טור ב' טור א'

  מידות האריחים  ***ריצוף  גמר קירות ותקרות**  *חומר קירות
    - ריצוף
 מחיר לזיכוי

2
למ"ר  

  בשקלים חדשים
  הערות

  .מבואה1

וקי בטון ו/או בטון ו/או בל
תאי מאושפרים - לוקים מבטוןב

ו/או בלוקי גבס ו/או  באוטוקלב
לפי החלטת  בלוקי פוליאש

 . במעטפת הדירה בלבד, החברה
   .ו/או לוחות גבס

א',ב'  4כמצויין בסע' 
  למפרט זה 1בנספח ג'

קרמיקה או גרניט 
   פורצלן

א',ב'  4כמצויין בסע' 
  למפרט זה 1בנספח ג'

 'ג 5כמצויין בסע' 
  למפרט זה 1בנספח ג'

 ---  ---  

 ---   ---  כנ"ל כנ"ל כנ"ל כנ"ל .חדר דיור2
  .חדר שינה 3

   1מס' הורים 
  

ארונות  פינת חדר.12
 גובלת בחדר הורים

  (אם יש)

 ---  ---   כנ"ל כנ"ל  כנ"ל  כנ"ל

  .פינת אוכל 4
יש למלא רק במקרה שבו  ---  כנ"ל כנ"ל כנ"ל  כנ"ל (מתחם לא נפרד)

 רד בדירהמדובר במתחם נפ

  ---  כנ"ל כנ"ל כנ"ל  כנ"ל .חדרי שינה5
  מספר חדרי שינה 

    ע"פ תכנית
 /לא כולל ממ"דכולל

 ---  כנ"ל כנ"ל כנ"ל בטון מזוין לפי הוראות הג"א .ממ"ד6
ריצוף ממ"ד גבוה ביחס 

  . למפלס ריצוף פרוזדור
 –מזווה/אחר /חדר שינה

 .פרוזדור7

בטון ו/או בלוקי בטון ו/או 
תאי מאושפרים - טוןלוקים מבב

ו/או בלוקי גבס ו/או  באוטוקלב
בלוקי פוליאש לפי החלטת 

 . במעטפת הדירה בלבד, החברה
 ו/או לוחות גבס.

 ---   ---  כנ"ל כנ"ל כנ"ל
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 (אם יש) תיאור

 טור ו'  טור ה'   טור ד' טור ג' טור ב' טור א'

  מידות האריחים  ***ריצוף  גמר קירות ותקרות**  *חומר קירות
    - ריצוף
 מחיר לזיכוי

2
למ"ר  

  בשקלים חדשים
  הערות

  ע"פ תכנית-פתוח/סגור ---   כנ"ל  כנ"ל  כנ"ל  כנ"ל  .מטבח8
  /אמבטיה.חדר 9

   רחצה הורים
  (אם יש)

  ---  ---   כנ"ל כנ"ל  כנ"ל  כנ"ל

  ---   ---   כנ"ל  כנ"ל  כנ"ל  כנ"ל  ר אמבטיה.חד10

 בית שימוש נפרד.11
שירותי אורחים (אם 

  יש)
  ---   ---   כנ"ל כנ"ל  כנ"ל  כנ"ל

  /ות .מרפסת13
   /משטח1דיור

  מרוצף בדירות הגן

בטון ו/או בלוקי בטון ו/או 
תאי מאושפרים - בלוקים מבטון

  לפי החלטת החברה. באוטוקלב
  

 עם בסיס בנויבנוי ו/או  - מעקה
  .זכוכיתאלומיניום וחלק עליון 

  

באם  - פרגולה/מצללה/קורות
סוג גוון  - מופיעה  בתכנית המכר

  וחלוקה על פי אישור הרשות.  

 ---   כנ"ל  כנ"ל  כנ"ל

  לא מקורה//מקורה
ע"פ  - מקורה חלקית

  תכנית.
  

חיפוי קיר חיצוני ראה סעיף 
  לעיל. 2.6

  מרפסת.16
 שרות /איזורפינת

  (אם יש)

וקי בטון ו/או בטון ו/או בל
תאי מאושפרים - לוקים מבטוןב

ו/או בלוקי גבס ו/או  באוטוקלב
בלוקי פוליאש לפי החלטת 

 . במעטפת הדירה בלבד, החברה
  ו/או לוחות גבס.

  ---  ---   כנ"ל  כנ"ל  כנ"ל

.מהלך מדרגות 19
  בדירה חיצוניות

בטון ו/או בלוקי בטון ו/או 
תאי מאושפרים - בלוקים מבטון

  לטת החברה.לפי הח באוטוקלב
  

עם  בסיס בנויבנוי ו/או  - מעקה
  סורג מתכת.חלק עליון 

חיפוי קיר חיצוני ראה סעיף  ---   כנ"ל  כנ"ל  כנ"ל
  לעיל. 2.6

   צמוד.מחסן 21
  מוצמד (אם יש)

בטון ו/או בלוקי בטון ו/או 
תאי מאושפרים - לוקים מבטוןב

ו/או בלוקי גבס ו/או  באוטוקלב
בלוקי פוליאש לפי החלטת 

  .החברה

  ---  ---   למפרט זה 1א',ב' בנספח ג' 4כמצויין בסע'   כנ"ל

  
  הנחיות למילוי הטבלה:

  גבס/לוחות גבס/אחר ______(לציין)בלוקי ן/: בלוקי בטוחומר קירות  *   
  ;: טיח/לוחות גבס /אחר ________(לציין)גמר קירות  **   
  : טיח/לוחות גבס אחר ____(לציין)גמר תקרות     
  טרצו/קרמיקה/גרניט פורצלן/שיש/בטון/שטיח/אחר ____ (לציין) : אריחיריצוף  ***   

  
  

  : 2לטבלה מס'  הערות
  למפרט זה. 1א',ב',ד' בנספח ג' 5כמצויין בסע' : ריצוף* 

  למרפסות/ , יציאה ממ"ד, בספי דלתות כניסה לחדרי רחצה -מונמך/מוגבה)סף הפרשי מפלסים (*                
  .תכניות ביצוע סופיותהכל על פי  - בסף כניסה לדירה, בסף דלת מחסן חצרות,                  

  למפרט זה. 1בנספח ג' ד' 5כמצויין בסע' : חיפוי* 
  למפרט זה. 1ב' בנספח ג' 5ב',  4כמצויין בסע'  - שיפולים (פנלים)* 
  טכניים.למעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות ואזורים    
   שיפולים, ללא קיטום פינות (גרונג).חיפוי ו   

  
  , לא יבוצע טיח ע"ג התקרה הקונסטרוקטיביתבמקרה של תקרה מונמכת, ו/או גמר תקרה בלוחות גבס*                
 

  : לבן.גוון צבע וסיד* 
  

                    
2
  ריצוף אינו כלול ברשימת פריטים לזיכוי כספי במכרז מחיר למשתכן. 
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  ארונות:  3.3  

 למפרט זה. 1א',ב',ג' בנספח ג' 7א',ב',ג',ד',  6כמצויין בסע' ארון מטבח תחתון: תיאור   3.3.1    
  ;למפרט זה 1א',ב',ג' בנספח ג' 8כמצויין בסע' מידות                                             

   למפרט זה 1ג'א' בנספח  10א',  9כמצויין בסע'  ציפוי חיצוני                   
  ;למפרט זה 1ב' בנספח ג' 10ב',  9כמצויין בסע' ציפוי פנימי                                             
  למפרט זה 1א' בנספח ג' 9א',  7כמצויין בסע'  דלתות: חומר וציפוי                                            

 ;למפרט זה 1ב' בנספח ג' 9, א' 7כמצויין בסע' מדפים: חומר וציפוי                                             
 

   למפרט זה 1ה',ו' בנספח ג' 6כמצויין בסע'  עובי ומידות  משטח עבודה: חומר         

   - כיור וברזמעל משטח העבודה, חיפוי , כולל משטח עבודהמחיר לזיכוי בעד ארון  
  ;שקלים חדשיםבפריטים מתומחרים מחירון   -למפרט זה  בנספח ג'  כמפורט                                            

  ____ מידות ____;תיאור  איןארון מטבח עליון:   3.3.2                   
  ;  ___ציפוי פנימי  ____ ציפוי חיצוני        

  מדפים: חומר וציפוי ________ דלתות: חומר וציפוי                                             
  ;שקלים חדשים____ -מחיר לזיכוי בעד ארון                                        

 ; למפרט זה 1בנספח ג' 11כמצויין בסע' מידות ו תיאוררחצה:  יחדר נותןארו  א'  3.3.2
  ציפוי חיצוני ____ ציפוי פנימי  ___;         

  דלתות: חומר וציפוי ____ מדפים: חומר וציפוי ____                                            
  -ברזוכולל כיור אינטגרלי  מחיר לזיכוי בעד ארון                                            
  ;דשיםשקלים חבפריטים מתומחרים מחירון   -למפרט זה  בנספח ג'  כמפורט                                            

  
  

 תיאור ____מידות ____; ציפוי חיצוני ____ אין ארונות אחרים (ציין): 3.3.3
  ציפוי פנימי ____ ; דלתות: חומר וציפוי ____מדפים: חומר וציפוי____ 

  מחיר לזיכוי בעד ארון ____שקלים חדשים;
  

  

  

  מיתקנים לתליית כביסה:  3.4   
  ;למפרט זה 1ד' בנספח ג' 12כמצויין בסע'  ומידות מיתקן לתליית כביסה: תיאור    
  למפרט זה 1ד' בנספח ג' 12כמצויין בסע'   חומר : תיאוראם מסומן בתכניתב מסתור כביסה    

   אישור הרשות.בגובה על פי ו ,ע"פ תוכניתמידות                                
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  למפרט זה טיפוס  דירה בנספח   כמפורט -ותריסים בדירהרשימת דלתות, חלונות -3מס'  טבלה  3.5

 תריסים -טור ג' חלונות-טור ב' דלתות-טור א' (אם יש) תיאור
הפתח כמות ומידה  

הפתח כמות ומידה  סוג פתיחה  חומר  הבנוי (גובה/רוחב)
הפתח כמות ומידה  סוג פתיחה  חומר  הבנוי (גובה/רוחב)

 סוג פתיחה  שלביםחומר  חומר  הבנוי (גובה/רוחב)

           . מבואה1
                   . חדר דיור2
             . חדר שינה הורים 3
              2. חדר שינה 4
            3. חדר שינה 5
             4. חדר שינה 6
           2חדר שינה  -. ממ"ד7
            . פינת אוכל8
             . פרוזדור9

             . מטבח10
                 /רחצה הוריםאמבטיה.חדר 11
                   . אמבטיהח. 12
                  ארונות  פינת חדר.13
   נפרד בית שימוש.14

            אורחים   שרותי

            1.מרפסת דיור 15
            2.מרפסת דיור 16
            3.מרפסת דיור 17
            שרות פינת מרפסת.18

            מוצמד מחסן  
  הנחיות למילוי הטבלה:

  אחד מחדרים אלה   כל  דלתות משותפות לשני חדרים יכולות להופיע ברשימה של  א.  
   הדלתות המצוינות בטבלה.סך כל תתאים ל בדירה בד שהכמות הכללית של הדלתותובל                  

  יש לציין כמות בכל חדר.  )א(
 ת החומר.יש לציין במפורש א  )ב(
 חשמלית או אחר.................גלילה, פתיחה: רגילה, נגרר, היש לציין סוג   )ג(
 .................: סוג נעילה.................סוג פתיחה: .................דלת כניסה לדירה: חומר:  )ד(

  זה למפרט ובנספח ג'  דירהטיפוס   בנספח   כמפורט -בדירה מתקני תברואה וכלים סניטרים - 4טבלה מס'   3.6
  טור א' (אם יש) מיקום                      (אם יש) מיתקן

 מטבח
  טור ב'

  בית שימוש אורחים
  טור ג'

 הורים רחצה אמבטיהחדר 
  טור ד'

 חדר אמבטיה
 מרפסת-טור ה'
 שירות פינת

  טור ו'
  אחר

 . קערת מטבח1
       מידות 

       סוג
        זיכוי בשקלים חדשים

  .קערת מטבח כפולה2
       מידות 

       סוג
        זיכוי בשקלים חדשים

 . קערת רחצה3
        מידות 

        סוג
        זיכוי בשקלים חדשים

 . כיור לנטילת ידיים4
           מידות

           סוג
           זיכוי בשקלים חדשים

 . אסלה 5
        מידות 

        סוג
        לים חדשיםזיכוי בשק

 . אמבט 6
        מידות 

        סוג
        זיכוי בשקלים חדשים

        מידות וסוג  מקלחת 

  ברז מים קרים
        סוג

        זיכוי בשקלים חדשים
  .סוללה למים קרים 7

  מהקיר  וחמים לקערה
  או מהמשטח

        תוצרת ודגם 
        זיכוי בשקלים חדשים

  לאמבטיה .סוללה8
   למים קרים וחמים

        סוג
        זיכוי בשקלים חדשים

  . מקלחת ראש קבועה9
        סוג

       זיכוי בשקלים חדשים

  .סוללה למקלחת10
        סוג

        זיכוי בשקלים חדשים
       .הכנה לחיבור למכונת כביסה11
          .הכנה לחיבור מייבש כביסה12
        ור מדיח כלים.הכנה לחיב13
        .נקודת גז לבישול14
        נקודת גז לחימום.15

  (א)  בכל משבצת שיש בה כלי תברואתי יש למלא: מידות וכמות.  הנחיות למילוי הטבלה:
  (ב)  לכל מיתקן ואבזר יש לציין: מידות וסוג.                                           

  נת כביסה כוללת: מים קרים, מים חמים וחיבור לקו דלוחין או שפכים.(ג)  הכנת חיבור למכו
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  ה אביזרי אינסטלציה נוספים בדיר             3.6.1                                      

  יתכן מחלקי מים במיקום לפי החלטת מהנדס האינסטלציה.                                              
  ן/ים. למזגהכנה  ניקוזנק'                                              

  ; למפרט זה 1בנספח ג' 18כמצויין בסע'   איןיש/ מערכת סולרית: מים חמים:  3.6.2     

   ;ליטרים למפרט זה 1ב' בנספח ג' 18כמצויין בסע'   דוד בקיבול                                            

   (לפרט); למפרט זה 1א' בנספח ג' 18כמצויין בסע'  אחרדוד חשמלי/חימום/גז/                                            

    ;לפי התכנית - למפרט זה 1ב' בנספח ג' 18כמצויין בסע'  מיקום הדוד:                                            

  מאולצת עם מחליפי חום בתוך הדוד./מרכזיתמאולצת / תרמוסיפונית סולרית מערכת                                            

   , מקלחת/האמבטי, קערת מטבח, כיורי רחצה :(אם יש) חיבור מים חמים לכלים  3.6.3    

   (לפרט)ביסה למפרט זה, לרבות הכנה למכונת כ 1ג' בנספח ג' 17כמצויין בסע'  אחר                                            

  למפרט זה. 1יב' בנספח ג' 17כמצויין בסע'  בדירת גן בלבד  לא/כן :ברז גינה  3.6.4     

  אין/יש: הכנה למונה מים לדירה  3.6.5     

   פלסטי ו/או מתכת דלוחין מתכת ו/או פלסטי חומר הצינורות: מים חמים וקרים  3.6.6     

  ו/או מתכת פלסטי  פכיםש                                             

   אין/יש :בחדריםו/או  מטבחב גזה  הכנה לברזצנרת גז בדירה ממקור הגז עד נקודת   3.6.7    

  .למפרט זה 1בנספח ג' 19כמצויין בסע'                                          

  .למפרט זה 1בנספח ג' 19כמצויין בסע'  - אין/יש :הכנה למונה גז לדירה      3.6.8    

 בעת האיכלוס, יישא הרוכש בתשלום לחברת הגז עבור התקנת מונה ווסת דירתיים                                              
  ,י הגזההכנה לברז/ /ותגז לנקודת /יברזבתשלום עבור ותשלום הפקדונות עבורם, ו                                        

   הגז. וכן במקדמה עבור מלאי גז ככל שתידרש על ידי חברת                                        
  

  זה למפרט ובנספח ג'  טיפוס  דירה בנספח   כמפורט -בדירה מתקני חשמל -  5טבלה מס'   3.7                      
  

תיאור                            (אם יש)מיקום 

   מחליף קיר/תקרהמאור  /ותג.נקודת רגיל מאור ב.בית תקע  בהדלקה אחת מאור קיר/תקרה /ותודתא.נק
  בהדלקה אחת הדלקה כפולה

  1טור א.
  

נקודת 
 מאור

  2טור א.
  

  זיכוי 
בשקלים 

 חדשים

  3טור א.
שינוי 

מקום 
בשקלים 

 חדשים

  4טור א.
  

  תוספת 
בשקלים 

  חדשים

  1טור ב.
  

  מאור תקע
  רגיל

  2טור ב.
  

   זיכוי
בשקלים 

 חדשים

  3טור ב.
שינוי 

מקום 
בשקלים 

 חדשים

  4טור ב.
  

  תוספת 
בשקלים 

 חדשים

  1טור ג.
  

 תקע
 נקודת
  מאור

  2טור ג.
  

  זיכוי 
בשקלים 

  חדשים

  3טור ג.
שינוי 

מקום 
בשקלים 

  חדשים

  4טור ג.
  

  תוספת 
בשקלים 

  חדשים
               מבואה.1
              חדר דיור.2
                          חדר שינה הורים .3
                          חדרי שינה.4
                          פינת אוכל.5
                          ממ"ד.6
              פרוזדור.7
                          מטבח.8
              הורים רחצה אמבטיהחדר .9

              .חדר אמבטיה10
              ש.אורחים בית שימוש נפרד.11
                          ארונות פינת חדר.12
                   1.מרפסת דיור 13
                       2 דיור.מרפסת 14
                       שירות פינת מרפסת.15
               .מהלך מדרגות בדירה18
               מוצמד  צמוד.מחסן 19
               צמודה דירתית חצר גינה.21
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תיאור                      (אם יש)מיקום 

 כבליםו/ ד. נקודת טלוויזיה 
1

  מוגן מים IP44דרגת הגנה ו. בית תקע  מעגל נפרד מוגןה. בית תקע   
  1טור ד.

  
נקודת 

 טלוויזיה

  2טור ד.
שינוי 

מקום 
בשקלים 

 חדשים

  3.דטור 
  

  תוספת 
בשקלים 

 חדשים

  
  

  1טור ה.
  

  תקעבית 

  2טור ה.
  

  זיכוי 
בשקלים 

 חדשים

  3טור ה.
שינוי 

מקום 
ם בשקלי
 חדשים

  4טור ה.
  

  תוספת 
בשקלים 

 חדשים

  1טור ו.
  

  תקעבית 

  2טור ו.
  

  זיכוי 
בשקלים 

  חדשים

  3טור ו.
שינוי 

מקום 
בשקלים 

  חדשים

  4טור ו.
  

  תוספת 
בשקלים 

  חדשים
               .מבואה22
              .חדר דיור23
                          .חדר שינה הורים 24
                          .חדרי שינה25
                          נת אוכל.פי26
                          .ממ"ד27
              .פרוזדור28
                          .מטבח29
              הורים רחצה אמבטיה.חדר 30
              .חדר אמבטיה31
              ש.אורחים בית שימוש נפרד.32
                          ארונות פינת חדר.33
                   1.מרפסת דיור 34
                       2 דיורמרפסת .35
                       שירות פינת מרפסת.36
               מוצמד  צמוד.מחסן 40
               צמודה דירתית חצר גינה.42

  
  
  
  

תיאור                            (אם יש)מיקום 

למחשב  נקודהכולל  ז. נקודת טלפון חוץ
2

  ט. נקודת כוח ח. נקודת טלפון פנים  
  1ר ז.טו
  

נקודת 
 טלפון

  2טור ז.
שינוי 

מקום 
בשקלים 

 חדשים

  3.זטור 
  

  תוספת 
בשקלים 

 חדשים

  
  

  1טור ח.
  

נקודת 
  טלפון

  2טור ח.
שינוי 

מקום 
בשקלים 

 חדשים

  3טור ח.
  

  תוספת 
בשקלים 

 חדשים

  
 

  1טור ט.
  

 נקודת 
  כוח

  2טור ט.
  

  זיכוי 
בשקלים 

  חדשים

  3טור ט.
שינוי 

מקום 
בשקלים 

  חדשים

  4טור ט.
  

  תוספת 
בשקלים 

  חדשים
               מבואה.43
              חדר דיור.44
                          חדר שינה הורים .45
                          חדרי שינה.46
                          פינת אוכל.47
                          ממ"ד.48
              פרוזדור.49
                          מטבח.50
              הוריםרחצה  אמבטיהחדר .51
              חדר אמבטיה.52
              ש.אורחים בית שימוש נפרד.53
                          ארונות פינת חדר.54
                   1.מרפסת דיור 55
                       2 דיור.מרפסת 56
                       שירות פינת מרפסת.57
               מוצמד  צמוד.מחסן 61

  
  הנחיות למילוי הטבלה: 

  בכל משבצת את הכמות.יש לציין 
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  ;יש גופי מאור 2 נקודות מאור 2בכל קומה חדר מדרגות :  3.7.1                  

  ,בלובי קומתי  בחדר מדרגותלחצן מתוך הדירה להדלקת אור  1 לחצני הדלקת אור                     

  למפרט זה. 1א' בנספח ג' 36כמצויין בסע'   אין/יש                                                            

  : הכנת צינורות בדירה על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר).טלפון חוץ  3.7.2                   

  לפי יצרן צליל לחצן פעמון: סוג  3.7.3                   

  מקומית תוצרת פלסטימפסיקי זרם: סוג   3.7.4                   

  תכנית לפי מיקום /איןש: ילוח חשמל דירתי בתוך הדירה  3.7.5                   

  לא/כן :חשמלי /שמשנקודת חשמל לדוד   3.7.6                   

   אמפר____   פאזי-פאזי/תלת- חד: גודל חיבור דירתי  3.7.7                   

  .למפרט זה 1ד' בנספח ג' 23כמצויין בסע'                                                            

  למפרט זה 1ו' בנספח ג' 23כמצויין בסע'  :מיקום, לא/כן: מערכת אינטרקום  3.7.8                  

    ---- מיקום:  לא/כןמערכת טלוויזיה במעגל סגור:   3.7.9                  

    )(פרט מיתקנים אחרים  3.7.10                
  , העורף דמסנן בממ"ד ע"פ דרישות פיקו. 1                                                           

  ,למפרט זה 1בנספח ג'  21, א' 18. כמצויין בסע' 2                                            
  .למפרט זה 1בנספח ג' 24כמצויין בסע' . 3                                            

  
  בדירה: מתקני קירור / חימום          .  4                

 (הכנות בלבד    ---- /הכנות בלבד; הספק:/קירור וחימום אין/  יש מיזוג אוויר מרכזי:  4.1
  ).תעלות, כוללות: צנרת חשמל, צנרת ניקוז מים, צנרת גז               

 --- הספק :  ---ום: מיק ;קירור וחימום/הכנות בלבד/אין / יש : מזגן מפוצל  4.2
  מים, צנרת גז ותעלות).(הכנות בלבד כוללות: צנרת חשמל, צנרת ניקוז                

 מזוג לפי הנחיות מהנדס  :ההכנות מיקום; הכנות בלבד/אין/יש : (מיני מרכזי) מזגן דירתי  4.3
  כמצויין   , צנרת לניקוז מיםצנרת חשמל, צנרת גזהכנות בלבד כוללות: (  -------  הספק: רהאווי               
                           ).למפרט זה 1בנספח ג'  5-1 א' 25בסע'                

   .הכנות בלבד /אין/ יש  :בגז/דלק נוזליתנור חימום הפועל           4.4

  למפרט זה. 1' בנספח ג'ה 25 ,  כמצויין בסע'בלבד ההכנ /אין /יש : תנור חימום הפועל בחשמל         4.5             

  אין /יש: מושיבית שו בכל החדרים לרבות מטבח, חדרי רחצה: רדיאטורים         4.6             

    /אין/ יש :החדרים לרבות מטבח, חדרי רחצה ובית שימוש בכל :קטורים חשמלייםבקונ         4.7  
  בלבד. הכנות                

  .אין/יש: חימום תת רצפתי         4.8             

   איןלפרט   מיתקנים אחרים         4.9             

  

  :בדירהכיבוי אש ובטיחות סידורי          . 5                 

  .אין/ישמערכת כיבוי אש אוטומטית    5.1                               

  . אין/יש עצמאי לאי עשןג מערכת         5.2                               

  ע"פ הנחיות כיבוי אש.  אין/יש ק"ג אבקה 3מטף    5.3                   

  

  עבודות פיתוח ושונות:         . 6                 

  חניה   6.1                                

  ;המגרשבתחום   ן: ___מתוכ לפי תכנית :)בנייןה לכל( סך הכל מקומות חניה   6.1.1                     

  חניות מחוץ למגרש. אין                                                            

   ;1  (אם יש) ספר מרתפי חניה, מכמסומן בתכנית (אם יש) חניה ףמרתב חניות כמות                                                            

     ; --- (לפרט)  חניות במקום אחר אין                                                            

  

  



15  - 42 
 מותנה בקבלת היתר בניה- נתון לשינויים כפוף להוראות הרשויות ותכניות הביצוע

  2018 בינואר 23   │כללי  קובץ    │  מחיר למשתכן  - רייסדור בבאר שבע     │   בע"מ בנייהרייסדור 
   ©  2015אדר' ענת שיינגוט כל הזכויות שמורות ל

  

  

  

                                                             לפי תכנית  מיקום לפי תכניתמספר   אין /יש:  חניה לנכים  6.1.2                   

  ב'  35כמצויין בסע'  /אחראבנים משתלבות/אבן טבעית /טון/אספלטבהחניה: גמר פני  6.1.3                    

  למפרט זה 1בנספח ג'                                                           

   . גישה לחניה מהכביש       6.1.4                                            

  /  מחוץ למגרש: מיקום; לא צמודות/לדירה ותצמודה   1פחות למספר חניות לדירה   6.1.5                    

  .(על פי סימון בתכנית מצורפת)  --- אחר חניה/ -המגרש/מרתף בתחום                                                           

  פיתוח המגרש  6.2                 

  /בעיתטאבן /  אבנים משתלבות/אספלט/נוליט/גרבטון שבילים: חומר גמר:  6.2.1                    

  למפרט זה. 1ד',ו' בנספח ג' 37לרבות כמצויין בסע'   --- אחר                                                            

  אבן  / אבנים משתלבות /אספלט חומר גמר:; /איןיש :משטחים מרוצפים  6.2.2                    

  ---  אחר/  טבעית                                                            

   ב' 37כמצויין בסע'  ן; (על פי סימון בתכנית  מצורפת)אי/יש :גינה משותפת  6.2.3                    

  למפרט זה. 1בנספח ג'                                                           

   א' 37, כמצויין בסע' (ברכוש המשותף בלבד) .אין יש/ : רשת השקיה  6.2.4                   

  למפרט זה. 1בנספח ג'                                                           

  .תתכן מעל תקרה בנויההחצר  ;אין/יש בלבד:גן  ת צמודה לדיר חצר גינה  6.2.5                   

  ע"פ תכנית מחדר: בדירת גן בלבד לחצר לגינהיציאה                                                            

  או מצע טוף מעל תקרה בנויה מעל קרקע אדמת גן :הצמודה בחצר בגינהפירוט מערכות  6.2.6                   

    אין/יש: בדירת גן בלבד הדירתית  בחצר בגינהמשטח מרוצף   6.2.7                   

  מ"ר (על פי סימון בתכנית מצורפת). בתכנית המכרכמצויין   שטח                                                            

   אבן כורכרית בחפויבטון ו/או בלוקי בטון  של המגרש: חומר אחרותגדר בחזיתות        6.2.8                                            

  .                   עפ"י תכניות ודרישת הרשויות משתנה מ' ---   מוצע שלמ בגובה                                                           

  ---  ריצוף קומת עמודים מפולשת; חומר  6.2.9                    

  מערכות משותפות  .7                                  

  מערכת גז:  7.1                 

  ע"פ אישור הרשויות - בנייןללאספקת גז מרכזי  צובר מכלי גז/צובר גז שכונתי: גז מרכזי     7.1.1                    

   מכל דירתי/אין מערכת גז לבניין./                                                          

  אין/ יש: ובר גז עד לדירהמצ גז מרכזי ממכלצנרת גז   7.1.2                   

  אין/יש :צנרת אספקת גז בתוך הדירה  7.1.3                    

  :סידורים לכיבוי אש  7.2                 

  אין יש/: מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות       7.2.1                      

  אין יש/ :בחדרי מדרגות מערכת ליניקת עשן       7.2.2                   

                                                         ע"פ דרישות כיבוי אש. איןיש/מתזים (ספרינקלרים): - אוטומטית מערכת כיבוי       7.2.3                      

                                                           ע"פ דרישות כיבוי אש.  איןיש/: לאי עשןג       7.2.4                        

  אין יש/: אוורור מאולץ במרתפי חניה  7.3                   

  אין יש/: מערכת מיזוג אוויר מרכזית  7.4                 

  כמסומן בתכנית מיקום למפרט זה 1ה' בנספח ג' 31כמצויין בסע'  : (תאר)תיבות דואר  7.5                 

  וכל מערכת תשתית  מתקני חניית אופניים, מיכלי אשפה,, עליתמ תאר: אחריםמיתקנים    7.6                           

  .משותפת                                            
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  חיבור המבנה למערכות תשתית  .8                
   ;אין/ יש:  מונה מים ציבורי לבית;  אין/יש: חיבור לקו מים מרכזי  8.1                 

  אין /יש לגינה:ם מימונה                                             
  (לפרט)  ---   אם אין, פתרון הביוב הוא:;  אין/יש חיבור לביוב מרכזי:  8.2                 

  /לא כולל חיבור ;חיבור הבניין לרשת החשמל בהתאם להוראות חברת החשמל          8.3                              
      לא כולל התקנת מונה. ;תהדירה לרש כולל חיבור                         

  ; להיתר). בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים           8.4                             
  לא כולל קו טלפון.                                             

     אין/יש ):וכדומה מחשבים , תקשורת(טלוויזיה בכבליםחיבור הבניין לרשת תקשורת הכנה ל           8.5                             
  (ציין את החיבורים הרלבנטיים); לא כולל חיבור הדירה לרשת תקשורת.                                             

   .מדרכה, קירות תומכים, ניקוז, דרכי גישה כלולים כביש,: פיתוח כללי הגובל במגרש           8.6                             
  .לפי הוראות התב"ע והנחיות הרשות המקומית                         

  : לפי דרישת הרשות המקומית ולפי הוראות היתר הבניה.פינוי אשפה  8.7                             

  רכוש משותף  .9                 
  :תיאור הרכוש המשותף  9.1                             
  אין סך כל מקומות חניה משותפים:  9.1.1                    
     --- ;  מספר קומות מפולשות  אין/ יש קומה מפולשת:  9.1.2                      
  (יש   --- -- סניםמיקום המח;  אין/ יש :לדירות יםצמוד םשאיננים  מחס  9.1.3                      

  תכנית עם סימון המיקום)לצרף                                                             
  אין/יש: מבואה (לובי) בקומת כניסה  9.1.4                                   

   אין/יש: מבואה (לובי) קומתית  9.1.5                    
    מדרגות  יחדר  9.1.6                    
   1  ותימספר מעל; אין/יש: תוימעל; אין/יש :פיר מעלית  9.1.7                     
  .לרבות החלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג -  משותףגג   9.1.8                        
    -- -שטח    - --מיקום    אין  כמות ממ"ק/מקלט:  9.1.9                     
   אין/ יש : ים משותףודוחדר ד  9.1.10                    
  לאנטנה/ תשתיתמשותפות) כגון  פרטיות או: מערכות טכניות (מיתקנים על הגג  9.1.11                       

    מאגר מים, חדר מכונות למעלית ;פרטיים דוודים ייתכנו ,קולטי שמש, לוויין צלחתל                                                           
   וכל מיתקן אחר, , מפוחיםסחרור משאבתהרלבנטי),  המיתקן(להקיף בעיגול את                                                            
  .מעבי מזגנים פרטיים יתכנו, בנוסף רשות מוסמכת על פי כל הדין.שתדרוש                                                            

   .גינה ושטח פתוח בתחומי המגרש  9.1.12                   
   (לפרט) תקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותףימ  9.1.13                    

  ות כניסה,גישה לחניות, מעברי גישה למבואסעות ימ לובי כניסה, לובאים קומתיים,                                                           
  -שותפתוכל מערכת תשתית מ, מעליתמיכלי אשפה, , ותכולתם /עגלותאופנייםחדר                                                            
  ואישור הרשויות. המסומן בתכניות המכרעל פי הכל                                                            

  חלק/ים שאין להוציאם מהרכוש המשותף:  9.2                              
  מדרגות. יחדר  9.2.1                        
   קומה טכנית.  9.2.2                     
  גישה לחניה משותפת.  9.2.3                    

   .ת כניסהולובי בקומ  9.2.4                      
   מתי.לובי קו  9.2.5                     

  גישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השונים על הגג.  9.2.6                    
   גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות.  9.2.7                      

  גישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדר/ים טכני/ים  9.2.8                   
  חדר  ,דוודי שמש ייתכנו , קולטים(כגון  ם על הגג:התפוס על ידי מיתקני -חלק הגג  9.2.9                    

  .)9.1.11מערכות טכניות כמפורט בסעיף ב'  למעלית מכונות                                                           
  מעליות  9.2.10                   

  .אין  -ממ"ק/מקלט  9.2.11                    
  ---  : פרטחלק אחר  9.2.12                        
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  בית משותף  9.3                 
  חוק המכר  -(להלן  1973 -לחוק המכר (דירות), התשל"ג 6בהתאם לסעיף   (א)                        

  להירשם כבית משותף המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד  דירות),                                                            
  הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה  והתקנון שחל על                                                            
  הלן, המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים ל הוראה של התקנון המצוי                                                            
  המכר פרטים על אותו עניין; ואלה העניינים: חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה                                                            

   הוצאת חלק מהרכוש המשותף;  )1(                      
  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;  )2(                      

  שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים   )3(                           
  אליו; בקשר                                                                          

  סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;  )4(                           
  (א) לחוק3כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף   )5(                         

  ירות;ד המכר                                                                           
  קטן (א) יראוהו, על אף  מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף  (ב)                    

  האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין                                   
  על הבית  המשותף.יחולו                                                             

 .שיקול דעת החברההכל על פי  ,יתכן רישום של בית משותף בעל שני אגפים או יותר  9.3.1                       
  החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להתחבר לקווי התשתית של הבניין, וכן להשתמש  9.3.2                       

  בחלקים משטחי הרכוש המשותף של הבניין והחלקה לצורך העברת חומרים וציוד                                                       
  שידרשו לצורך הקמת בניינים נוספים בחלקה ו/או בחלקות סמוכות והקונה מתחייב                                                       

  לאפשר את פעולות החברה כלעיל ולהימנע מכל הפרעה לחברה בקשר עם כך.                                                      

   ככל שבאחת מהדירות בכל קומה בבנין, בהתאם למסומן בתוכניות, ימוקם חלון/  9.3.3                       
  חילוץ אשר ישמש את כלל הדיירים בקומה בעיתות חירום לצורך מעבר ומילוט,  דלת                                                      
  אשר בדירה אותה רכש ממוקם חלון/דלת החילוץ מתחייב כי לא ייקבע סורג  הקונה                                                      
   לון/חמ בפתח זה, וכי בעת חירום יאפשר את המעבר בדירה אל חלון/דלת החילוץ או                                                       
 ילוץ לדירה. החברה תהא רשאית לכלול הוראה בהתאם בתקנון הבית המשותף.חדלת ה                                                      

  פירוט ביטול או שינוי לתקנון המצוי בעניינים המנויים לעיל:                                             

  יהיה לפי יחס שטח רצפתה אל שטח   לדירה: לכלשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד   9.4
  .הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף                

  סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית:        9.5
  , ובכפוף להוראות הסכם המכר.1969 -יהיו על פי הקבוע בחוק המקרקעין,התשכ"ט 

   שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו  9.6                 
  יהיו על פי שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה, ובכפוף לאמור בהסכם המכר.                                              

  מבלי לגרוע מהאמור בעניין זה בהסכם המכר, מוצאים מהרכוש המשותף השטחים הבאים אשר           9.7
 מכר ו/או בהסכם המכר.מסומנים בתוכניות המצ"ב ו/או מצוינים במפרט ה              

  (למעט חלק הגג כאמור בסעיף   לרבות מרפסות במפלס הגג א. חניות, מחסנים, גגות                             
  כביסה, קרקע/חצרות הצמודה לדירה/ות, זכויות לעיל), מרפסות, מסתורי  9.2.9                                
  בנייה קיימות ו/או עתידיות.                                
  זכות מעבר לשטח משותף ו/או מערכת משותפת על פי הצורך.הקונה ייתן                                 

  ב. חדרים טכניים מיוחדים (ככל שיש) כגון: חדר שנאים, חדר תקשורת, חדר בזק וכו'.                             
  ג. כל שטח ו/או זכות הניתנים ע"פ דין להצמדה לאיזו מדירות הבית המשותף ו/או                              

  לנותני שרות עבור הבית המשותף או בתים סמוכים.                                
  
  
  
  
  

  ____________             ____________                            ____________  
      חתימת המוכר            תאריך        חתימת הקונה     

  
  מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות -מצ"ב: נספח א' 

  הערות כלליות ואזהרות הנכונים למבנה ולדירה אשר אינם חלק מהמפרט הבסיסי -  נספח ב'            
 ) בחוק המכר.1(א 3מחירון פריטים מתומחרים לפי סעיף  -  נספח ג'             
  ., באם יידרש1973-(ז) בחוק המכר (דירות) התשל"ג 3יהווה עדכון למפרט מכר לפי סעיף                           

  .מחיר למשתכן -מפרט מחייב - 1נספח ג'            
  .טיפוס דירהנספח             
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  הדירות מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי -ספח א נ

  כניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:תו  10.1                 

  הכוללת מידות של כל חדר ומידות  1:50 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ   10.1.1                    

  כלליות של הדירה.                                                             

  הכוללת סימון  1:100 -מצאת הדירה בקנה מידה לא קטן מנית הקומה בה נכת   10.1.2                    

  המשותף בקומה הרכוש                                                             

  הכוללת סימון הרכוש  1:100 -תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ   10.1.3                        

  בקומה. המשותף                                                             

  מידה לא קטן  ; קומות מרתף בקנהותמפולש ותקומכניסה/תכניות קומת    10.1.4                       

  ניות הכוללת סימון הרכוש המשותף ושטחים דירתיים מוצמדים; תכ 1:100-מ                                                            

  . המוכר רשאי להכניס שינויים1:200אלו ניתן לצרף בצילום מוקטן לקנה מידה                                                             

  הבית או חזית דירות אחרות בבניין בתנאי שלא ישנו את   בחלוקה פנימית של                                                            

   או קירות שהוגדרוו/אלמנטים  קונסטרוקטיביים   אוו/שטחים ברכוש המשותף                                                             

  על ידי רשויות הג"א כקירות הדף.                                                            

  .1:100 - נית קומת גג בקנה מידה לא קטן מתכ  10.1.5                    

  1:250  תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לקבלת היתר בניה בקנה מידה  10.1.6                        

  וצ"ב.יוכ  חניות ,צמודות חצרות,  וגינותהכוללת סימון גינה משותפת                                                             
  בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה לכל המערכות ולחומרי הגימור, שיש למסור   10.2                 

  בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין:                   
  פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם.  (א)                    
  תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בדירה לרבות   (ב)                    

  וכיוצא באלה. מערכות אלקטרמכניות מערכות מיזוג אוויר,מערכות בטיחות,                      
  תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.  (ג)                    
  טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים בדירה, לרבות שמות מפרט   (ד)                    

  יצרן/ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.                                                           

  והוראות תחזוקה תכנית  לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונה בבניין ימסור המוכר  10.3                

  לרבות על פיהמערכות וחומרי הגימור של הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין של                                              

  חוק המכר דירות בעניין:                                             

  גימורם.פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על    (א)                        

  תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בבניין לרבות    (ב)                     

  וכיוצא  מערכות אלקטרומכניותערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג אוויר, מ                                                            

  באלה.                                                            

  אם נדרשות. תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות,(ג)                                 

   מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות   (ד)                       

  יצרן/ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.                                                            

  רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומספר   (ה)                    

  מיליה.יפקס                     

  ה סניטרית, ) למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציAS MADEתכניות עדות (  (ו)                    

  במבנה ובפיתוח. ומערכות אלקטרומכניותחשמל ותקשורת, מערכות בטיחות                      

  המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור למסור                                    

  לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות (הראשונה שתמונה) מיד עם מינויה. אותם                                                           
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  הערות כלליות ואזהרות -ב'  נספח

הן מידות בניה (ברוטו) מקיר בניה לקיר בניה. המדידה נעשית מבלוק לבלוק או לקיר  תובתכניהמידות המתוארות  .1

 ח לטיח ו/או לכל ציפוי אחר.בטון או לעמוד בטון, לפי העניין, ולא מטי
יקט או מגורם אחר תכניות עבודה במידה ויתקבלו מאדריכל הפרו המכר.התכניות המחייבות את המוכר הן תכניות  .2

 מוכר. תכניות אלה לא יחייבו חוזית את ה -או כל תכנית אחרת לצורך שינויים שמבצע הדייר או האדריכל מטעמו
שות התקנות, התקן הישראלי אם יש כזה, התקפים למועד קבלת כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרי .3

  היתר הבניה.
 ע"י המוכרת. הגז שתבחרבידי חברת תוקם מערכת הגז המרכזית המשרתת את הדירה הכנה לאספקת גז:  .4

 .ע"מ להסדיר את אספקת הגז על הדייר לפנות לחב' הגז בסמוך למועד האיכלוס              
 זה. מכר רדי ("המפרט הכחול") אינו רלוונטי, למפרטהמפרט הכללי הבין מש .5
מערכות כיבוי , ברזי כיבוי (הידרנטים) וארונות כיבוי בשטחים משותפים או פרטיים, מיקום וכמות לפי דרישות  .6

 כיבוי אש.
 יתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויות. .7
המגרש/החלקה ו/או הדירות ו/או  החברה תהיה רשאית לקבוע ו/או לרשום לזכות ולחובת  -ש כויות מעבר ושימוז .8

ו/או טובת אחרים ו/או לחובתם ולשימוש ל בעלי הדירות בבית, זכויות מעבר ושימוש ו/או זיקות הנאה למעבר 

 .לקבוע הוראות לגבי עניינים אלה בתקנון המוסכם שירשם
 יווג היצרן .סלפי  -סוג א'  .9

 אין החברה אחראית לגוונים של הפריטים ולהתאמתם ההדדית.  .10
ואשר אזלו ממלאי הספק קונה או חומרים אשר נבחרים ע"י ה ,אין החברה אחראית לאספקת פריטים, מוצרים .11

 , במקרה זה יסופקו פריטים, מוצרים או חומרים שווה ערך.והחברה
הפרויקט או  את דירות , וזו שתשרתשל הבית פתתחשמל המשומערכת החובר לי ,ותקןיאם  T.V-למגבר אנטנה  .12

(באחריות  המחוברים לאותה אנטנהם דייריהחולק שווה בשווה בין תחשמל של המגבר עלות השימוש ב. ןחלק מה

 .הדיירים)
ובמקרה כאמור ובכפיפה , החברה תהיה זכאית להתקין בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה בכבלים ו/או צלחת לווין .13

 ן, תהיה החברה פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנה בבניין ו/או אנטנה מרכזית.להוראות כל די
אינם סופיים ויתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים,  ,הפיתוח והחלקים הצמודים גבולות המגרש, .14

 בהתאם לאילוצי התכנון, הביצוע ודרישות הרשויות.
ת השונות (חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וכד') ימוקמו במגרש ועל חשבון עירוניים ושוחות של מערכו(גומחות) פילרים  .15

 בהתאם לתכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות. ,שטח המגרש
כל הוראות תקנות התכנון והבניה (בקשה , אין להתקין סורג קבוע, אלא על פי חילוץ קומתיבפתח שיסומן כפתח  .16

 .ת הרשויותודרישו 1970 - להיתר, תנאיו ואגרות ) התש"ל
 ', ובד"כ תחייב1' (אם יש), הינה בעלת מידות חניה ומעבר קטנות מחניה ב'רמת שירות 2חניה המוגדרת 'רמת שירות  .17

  את הנהג לבצע תמרון נוסף בכניסה/ביציאה מהחניה.
על בעל הדירה אשר החניה ו/או שטח פרטי אחר המוצמד לדירתו מהווה גישה לחדר טכני משותף ו/או  .18

נית משותפת כלשהי, לאפשר גישה דרך החניה ו/או השטח הפרטי האחר, לצורך תחזוקה ככל למערכת טכ

  שידרש וזאת בכל עת שיידרש לכך ע"י נציגות הבית המשותף ו/או חברת הניהול ככל שתהיה כזו.

אשר , /או בניינים סמוכיםו בבנייןכלל הדיירים את או מערכות אחרות המשרתות ו/צנרת  אוו/ ביוב יתכנו שוחות .19

מתכנני  החלטתומיקומם יקבעו עפ"י  םפרטיות, מספר, חניות, מחסנים ומרפסות חצרותיעברו בשטחים פרטיים, 

החברה תהא  .המערכות הנ"ל הרוכש יאפשר גישה ככל שיידרש לצורך ביצוע תיקונים ואחזקה של ,יועצי הפרויקטו

תר גישה למערכות אלו לצורך טיפול ותחזוקה. רשאית לרשום זיקות הנאה ו/או הערת אזהרה בטאבו בדבר מתן הי

 הוראות כאמור תהא החברה רשאית לכלול גם במסגרת תקנון הבית המשותף.
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 בחצרות וגינות הממוקמות מעל תקרות בנויות יש לשתול רק צמחיה מתאימה, למניעת פגיעה בשכבות האיטום,  .20
  יש לוודא הדבר טרם ביצוע גינון ושתילה. 

 כפוף לאישור מהנדס.  - ות, אין לשתול צמחיה ישירות באדנית אלא במיכלי שתילהבאדניות בנוי .21
 קונה.מטעמו בטרם נמסרה הדירה ל יאו מ קונהלא יבצעו עבודות בדירה ע"י ה .22
ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצות. לכן כל שינוי ייתכן מעבר מערכות מים, ניקוז,  .23

 קדיחה וכו'), מחייב חקירה מקצועית מוקדמת.(הריסה, פתיחה, 
 כלל הבניין.את  ואוורור, המשרתים ומעברי צנרת, קורות תקרות מונמכות שיהיובמחסנים שיוצמדו לדירות יכול  .24
ועדה שנבחרה ע"י המוכר לפעול במבנה, ה על פי תכנון ואישור חברת הגזהיה ימרכזי י גז לאספקת גז /צובר מיקום .25

 משרד העבודה.ו לבניה המקומית
 באבן טבעית, ריצוף וחיפוי יתכנו הבדלי מרקם, גוון, גידים,"עיניים" וכו', ואין לראות בכך ליקויי.  .26
 שטחים מרוצפים ימסרו לאחר ניקיון סביר בלבד.  .27
באם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצור , מיקומם של דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר .28

 ה מקומית. הפרע
ו/או לשנות מיקומם  , לצבוע, נקבע לפי הנחיות כיבוי אש, אין לחסוםאם יש מיקום מתזי כיבוי אש (ספרינקלרים) .29

 ללא הנחיות המתכנן.
ו/או  חוץ),ו (פנים בחלל גבוהחלונות  ,מסךקירות פתחי בניה החסומים בזיגוג קבוע, , של וניקוי  לתחזוקה הגישה .30

ת גובה ולעבוד רק מורשים, ובאם נדרש, בעלי מקצוע יע"רק יעשה , ומים ניקוז , ביובלמערכות אלקטרו מכאניות

 וכו').סנפלינג תלוי, /, (פיגום מתרומם1139 יהעומד בת"מתאים ו ובציוד
יש לקחת בחשבון כי רצפות בטון, אספלט ו/או גרנוליט מושפעות באופן טבעי מתזוזות סיסמיות ו/או תרמיות ולכן  .31

כי אין כל מפגע בטיחותי ו/או תפקודי בתופעה הטבעית , זעירים ברצפות אלו. למניעת ספק יודגשיתכנו סדקים 

 האופיינית לרצפות אלו, ואין לראות בכך ליקוי.
נסיעה ברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום  .32

 לשקיעות בריצוף זה. 
כי לאזורים טכניים ולגגות עליונים של המבנה, תותר גישה רק למי שהוסמך לכך וזאת לצורך , ע ומסכיםהקונה יוד .33

 טיפול, אחזקה, חידוש ובדק של המתקנים והמערכות ו/או לצורכי שירותי תחזוקה וניקיון לבנין.
המשותף) רק באמצעות הקונה יבצע פעולות התחזוקה והתיקונים של מערכות ומתקני הבניין (ברכוש הפרטי ו/או  .34

 בעלי מקצוע מתאימים ומוסמכים בנושא עיסוקם.
ואחרות המחייבות תחזוקה מקצועית ושוטפת (מונעת,  תבמבנה ובחלקיו השונים הותקנו מערכות אלקטרו מכאניו .35

ותחזוקת "שבר"), על נציגות הבית חלה החובה לזמן נציגי החברות ספקיות הציוד לצורך קבלת הדרכה לאופן 

 וש והתחזוקה.השימ
"תחזוקת בניינים: בנייני מגורים וסביבתם הקרובה" יחייבו הקונה (חוברת "הנחיות לתחזוקה" תימסר  1525ת"י  .36

  לקונה בעת קבלת החזקה בדירה).

החשמל, בזק,  כי באם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת ,למניעת ספק יודגש .37

משמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשית כבלים, לצורך מערכות ה

ובזכות השימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו והחברה, פטורים 

 מתשלום מיסי ועד בית בגין שטח זה.
תכן ויחייבו בליטות דמוי עמודים או קורות או הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כיבוי, (באם ידרשו), י .38

 "ספסלים" בסמוך לקירות ותקרה ובסמוך לקירות ורצפה, שלא בהכרח יסומנו בתכנית המכר.
על מנת למנוע מפגע אקוסטי יש צורך להתקין יחידות עיבוי למיזוג אויר שקטות שרמת הרעש שלהן לא  .39

  העיבוי. מ' מיחידת 1די. בי. איי. במרחק של  57תעלה על  

  אין הקונה רשאי לבצע פעולות ושינויים העלולים להשפיע על תקינות ותפקוד  בתקופת הבדק והאחריות .40

  המרכיבים השונים שלא בהסכמת המוכר. ביצוע בניגוד לאמור לעיל ישחרר את החברה, מכל אחריות             

  לליקויים/חוסרים/פגמים, בקשר עם מרכיבים אלו.        
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, או בשלבי סיום הבנייה, הסר ספק, מוסכם, כי אם הדירה נרכשה כשהיא בשלבי בנייה מתקדמים למען .41

לבין הביצוע המכר וכבר נבנו, הותקנו והורכבו פריטים בדירה, הרי במקרה של סתירה בין הכתוב במפרט 

יהיה זכאי  באופן שהמוכר ו/או הקבלן לא ,בפועל, תהיה עדיפות מכרעת למצב הקיים בדירה בעת רכישתה

והקונה לא יהיה זכאי לכל זיכוי בגין השינוי שנעשה. מובהר, כי לקונה  ,לתשלום בעבור תוספות ו/או שינוי

, ו/או בתכניות המכר תביעה, כי המצב הקיים אינו זהה לאמור והקבוע במפרטו/או לא תהיה כל טענה 

 המכר.
  ,למניעת ספק יודגש תמונות המחשה,הדמיות, סרטים, דגם הבניינים ו באם תוצג "דירה לדוגמא", .42

 כי מדובר במצג להתרשמות בלבד ואת החברה יחייב רק האמור במפרט המכר ותכניות המכר.
 קרקעיים עפ"י תקנות כיבוי אש.-חל איסור על הכנסת רכבים המונעים בגז למרתפי חניה תת .43
זיקות הנאה למעבר ולשימוש  ירשמו לזכות ולחובת המגרש/החלקה ו/או הדירות ו/או בעלי הדירות בבית, .44

ו/או יקבעו הוראות  לשטחים טכניים משותפיםהשבילים והדרכים המשותפים,  ככל שיידרש לרבות בגין

 המוסכם שירשם. לגבי עניינים אלה בתקנון 
 , כפוף לכל דין.בכל סתירה ויגבר, 1ו/או כל הנחיה משלימה של משהב"ש לנספח ג' זהלמפרט  1נספח ג'  .45
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 .לפי הנחיות מכרז מחיר למשתכן -) בחוק המכר1(א 3מחירון פריטים מתומחרים לפי סעיף      -נספח ג' 
  , באם יידרש.1973-(ז) בחוק המכר (דירות) התשל"ג 3יהווה עדכון למפרט מכר לפי סעיף                       

  
  מחיר למשתכן - באר שבערייסדור ב    :שם האתר     

      ______  :  מס'דירה 

  (בתכנית העמדה)   ______  :  מס'בניין 

  )החברה"או  "המוכר/ת"(להלן                                                                      בע"מ ור בנייהדרייס  נספח לחוזה בין

  )"הקונה"או "הרוכש" (להלן                              ___________ לבין  ___________________                   

  

סעיף   פרק  0
  במפרט

  פריט כמצויין במפרט 
  בס"ממידות   (אם יש)

    זיכוי
 מחיר   סה"כ (ש"ח)

  יחידה  כמות   (ש"ח)

1  

ות
גר

נ
  

  סע' כמצויין ב    מטבח  ארון  3.3.1ב.
  קומפ'    3,684  לעיל 3.3.1ב.

  
        

  
  

  סע' כמצויין ב  ארון חדר רחצה   א'3.3.2ב.  2
                יחידה    564  לעיל א' 3.3.2ב.

  סה"כ נגרות   3

4  

יה
לצ

ט
ס

ינ
א

  

  3.6ב. 

חמים לקערת ו סוללה למים קרים.7
  יחידה    102  ---   מהמשטח מהקיר אומטבח 

            
              

סוללה למים קרים/חמים לקערת .7  5
                יחידה    96  -- -  מהמשטח מהקיר אורחצה 

                יחידה    126  ---   חמים ו סוללה לאמבטיה למים קרים.8  6

7  
חלופה למוט  - קבועה.מקלחת ראש 9

  יחידה    102  ---   להלן 10ומזלף על פי סעיף 
            

  
              סוללה למקלחת.10

                יחידה    50  ---   ברז מים קרים לכיור נטילת ידיים  8
  כ אינסטלציה סה"  9

10  

מל
ש

ח
  

  3.7ב. 
    

  תוספת  שינוי מקום  זיכוי
מחיר   

  מחיר   יחידה  כמות   (ש"ח)
  מחיר  יחידה  כמות   ש"ח)-( 

  יחידה  כמות   ש"ח)-( 

                נקודה    72  ---    מאור קיר/תקרה נקודתא.  11
    נקודה    78  ---    בית תקעב.  12
  סה"כ חשמל   13
  סה"כ כללי   14

  

  
  הערות:

  

  . 1973לחוק המכר (דירות), התשל"ג   6 כפי שמופיעים לעיל, נדרשים בהתאם לתיקון מס' הזיכויים   .1
  מכרז 'מחיר למשתכן'.כלולים באינם  1973לחוק המכר (דירות), התשל"ג   6 בהתאם לתיקון מס'תוספת ו/או  שינוי      

  יום ממועד החתימה 90תוך המבוקש  זיכויה מחוייב להעביר את הודעתו בגין ההקונ .המחירים מתייחסים לשלב טרום ביצוע   .2
  על הסכם המכר.      

  כלוס.יוקבלת אישורי א שאינם עומדים בחוק ובתקנים ו/או גורמים לעיכוב בהתקדמות הבניה ו/או השלמת הבניין לא יאושרו זיכויים   .3

  התשתיות בקירות/מחיצות. ה, כולל את האביזר בלבד ללא ביטול/שינוילפריטים בפרק נגרות ובפרק אינסטלצי זיכויה   .4
   .לפי התיאור במפרט המכר וברזכיור , מעל משטח העבודהחיפוי , מטבח כולל משטח עבודה ארוןזיכוי       

  .לפי התיאור במפרט המכר ברזו כיור אינטגרליכולל  זיכוי ארון חדר רחצה      

  .בהתאם לשיעורו הקבוע בחוק במועד ביצוע הזיכוימע"מ  כולליםמחירים ה  . 5
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