
הערות כלליות:
הערות לתוכניות הבניין, לחצרות, למגרש, ולרכוש המשותף

1. הפרויקט עדיין בשלבי תכנון ותאום שונים ולכן יתכנו שינויים מסוימים מהמוצג בתוכניות ו/או שלא הוצג בתוכניות אך נובע שמדרישות מקצועיות של המעורבים בתכנון 

ומדרישות סטטוטוריות והרשויות השונות.

2. פיתוח המגרש, מיקום חניות, אצירת האשפה (מיקום/סוג), מתקני גז, חשמל ותקשורת, ייקבעו סופית ע"י האדריכל, ובהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות.

3. גבולות המגרש, מעברים וזיקות מעבר ככל שיהיו,  ייקבעו סופית בתשריט שיאושר לרישום הפרויקט.

4. גבולות המגרש והפיתוח מידות קומות המרתף, וכן מידות וצורת מרכיבים בפיתוח (ככל שיש כאלו) אינם סופיים וייקבעו סופית רק לאחר גמר הפיתוח.

5. תיתכן העברה גלויה, אנכית ו/או אופקית, למערכות שונות של ביוב, אוורור, ניקוז, בשטחים פרטיים כגון, ביחידות,  במחסנים, מעל/מתחת חניות ובשטחים משותפים, ובגבהים 

שונים, מעבר למסומן בתוכנית, ו/או בשינוי למוצג בתוכנית (ככל שמוצג)

6. בקומת הגג יהיו מתקנים כגון, מערכות  מיזוג אויר ו/או כל מתקן אחר שיקבע ע"י החברה, ומיועד לשרת את הבניין, ו/או יחידות פרטיות, הכול לפי החלטת החברה ו/או 

לדרישות הרשויות השונות.

7. בחצרות פרטיות יתכן ויהיו מערכות ומתקנים משותפים לכלל הבנין כגון: שוחות ניקוז/ביוב, שפיכת מרזבים, חשמל, גז, מים וכו,' שלא בהכרח יסומנו בתוכנית המכר. או 

שיסמנו כולם/חלקם, ויותקנו באופן שונה מהמוצג בתוכנית.

8. תליית ארונות ו/או מדפים או חפצים כבדים ע"ג קירות המחסנים ו/או חציבה כל שהיא בקירות אלו אסורה בהחלט. יש להתייחס לקירות אלו דוגמת היחס לקירות ומחיצות 

ביחידה. 

9. סימון צמחיה, רחבות מרוצפות, מדרגות ושבילים, וכו' הינם להתרשמות בלבד. את החברה תחייב תוכנית הפיתוח המאושרת בלבד. 

10. סימון (גרפי) של הרכוש המשותף, הפרטי, זיקות למיניהם יכול להשתנות עקב שינויים במיקום ו/או הגדרת חלקי בניין שונים.

11. המידע המוצג בתוכנית מחוץ למגרש נשוא הפרויקט, אינו בשליטת החברה ולכן אינו באחריות החברה. הקונה מוותר מראש על כל טענה כלפי החברה לאי התאמה (ככל 

שתהיה) בין  מידע שמוצג מחוץ למגרש לבין הקיים בפועל.

הערות לתוכנית היחידה

1. המידות המתוארות בתכנית הן מידות בניה (מופחתות מעט), מקיר בניה לקיר בניה ו/או קיר מסך (מעל גובה פנלים) המידות הגלויות (נטו) של החללים, מתקבלות ע"י החסרת 

עובי הטיח ו/או החיפוי או הציפוי או הבידוד, בכל צד לפי הצורך. יש לקחת בחשבון ששכבת הבידוד עלולה להגיע במקרים מיוחדים (למשל במרחב המוגן) עד כ- 10 ס"מ בכל קיר. תיתכנה 

סטיות מהמידות המוצגות בתוכנית גם לאחר הפחתה כאמור, כתוצאה משינויים, הנובעים מאילוצי התכנון והביצוע,לרבות הכנסת עמודים קורות או צנרת, או כתוצאה מתיאום בין הדרישות 

ההנדסיות והמפרטים הטכניים, וכן כתוצאה מדרישות הרשות, או ממגבלות של דיוק בביצוע וכיו"ב. בכל מקרה הרוחב המינימלי לאותו חלל/חדר לא יפחת  מהרוחב המינימלי הנדרש 

בתקנות. למניעת ספק יודגש ש"שטח הדירה" מחושב לפי הוראות חוק המכר (דירות), כמוסבר במפרט המכר, סעיף 5.

2. לפי צו מכר דירות, הסטיות במידות כאמור לא ייחשבו כסטייה ו/או, אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא יעלו על 2% משטח היחידה ושטחים אחרים (למעט שטח חצר שבה 

מותרת סטיה בשיעור של עד 5%)

3. ככל שיסופקו מזגנים, תעלות מיזוג אויר, מערכות לאוורור מכני, מתזים וגלאים (באם קיימים), כמו כן, לגבי כל יתר המערכות במידת הצורך, יתכן ויעשו ככל שידרש הנמכות 

תקרה מתחת לתקרת הבטון, שלא בהכרח יסומנו בתכניות המכר או שיסומנו ועקב אילוצים טכניים יבוצעו באופן שונה מהמסומן בתוכניות המכר. 

4. חלון מרחב מוגן וחלון המשמש כ"פתח חילוץ" אין לחסום ואין להתקין סורג קבוע.

5. במרחב המוגן - מיקום צינורות אוורור ושחרור אוויר ומיקום מתקן הסינון יכול להשתנות בהתאם ולהנחיית פיקוד העורף.

6. מיקומם הסופי של ההכנות למזגנים והמתזים, ייקבעו עפ"י קביעת המתכננים.

7. צנרת מי גשם, צנרת ניקוז, קולטני ביוב ופתחי ביקורת לא בהכרח יסומנו בתכניות המכר או שיסומנו ועקב אילוצים טכניים יבוצעו באופן שונה מהמסומן בתוכניות המכר. בכל 

מקרה מיקומם הסופי במפגש קירות (פינות(, ברצפה ו/או תיקרה ו/או קירות ו/או ליד הקירות, ייקבעו עפ"י קביעת המתכננים.

8. קבועות התברואה (כיורים, אסלות, אמבטיה, מקלחת, ברזים וכו') המופיעות בתוכנית זו הינן להמחשה בלבד. אין להתייחס למידותיהן, מיקומן המדויק או צורתן, אלא למפורט 

במפרט המכר בלבד.

9. ריהוט ו/או כל פריט אחר שלא מצוין במפורש במפרט המכר לרבות מידותיו וצורתו המופיע בתוכנית זו, משורטטים לצורך המחשה בלבד. וכהצעה למיקומם, ואינם כלולים 

ביחידה ולכן אינם מהווים חלק מהעסקה.

10. בתוכניות המכר, ככל שמוצגים בליטות ו/או שקעים בחלקם או בשלמותם, הנובעים מתכנון וביצוע של עבודות שלד הבניה, והמערכות, כגון עמודים, קורות, קווי צנרת (גלויים 

ו/או מכוסים( לרבות מידותיהם וצורתם הרי אלו אינם סופיים. לרוכש לא תהיה שום טענה ו/או תביעה כלשהי בעניין הזה.

. 11. לפני הזמנת ריהוט, המשתלב בחדרים ובבניה, (במיוחד ריהוט קבוע, ארונות קיר, ארונות מטבח וכו'), יש לקחת מידות בפועל   

         באתר, רק לאחר ביצוע הבניה בפועל, ולאחר גמר החיפויים/ציפויים/בידוד. אין לבצע הזמנות לריהוט או ציוד על סמך תכנית זו.

12.יתכנו שינויים בפתחים, בגודלם, מיקומם, מידתם או צורתם, לרבות שינויים בחזיתות בהם פתחים אלו ממוקמים.

13.כיון פתיחת חלונות/דלתות, לרבות מס' כנפיים המוצגים בתוכנית הינם להמחשה בלבד. הביצוע בפועל יעשה לפי הנחיות יועץ אלומיניום.

14. ביציאה למרפסות שמש/רחבה מרוצפת, אפשר שיהיה סף/מדרגה, עד לגובה המותר בתקנות ובתקנים (20 ס"מ), בין שני מפלסי  

הריצוף הסמוכים (פנים חוץ)


