כורדני מגרש 404
דירות בשוק חופשי
תכניות מכר
הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.
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תכניות מכר
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0

שטח מרוצף

הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.
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דירות מחיר למשתכן
תכניות מכר
הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.
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דירות מחיר למשתכן
תכניות מכר
הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.
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חדר

-1-175-

0

מקרא:
סימון כניסה/יציאה בדירה

חדר שרות

ארון חשמל דירתי

-165-

נקודת ניקוז
0

+2

סמון הפרש מפלסים

קונטור מבנה מעל

-323-

-304-

0

ממ"ד

-1
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מיקום הכנה למעבה מזגן
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כורדני מגרש 404
דירות מחיר למשתכן
תכניות מכר
הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.
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חתימת חברה

-352-

מטבח

דירה 5

-332-
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כתובת המשרד:רח' הגדוד  22עכו
SL-005

כורדני מגרש 404
דירות מחיר למשתכן
תכניות מכר
הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.
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כתובת המשרד:רח' הגדוד  22עכו
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כורדני מגרש 404
דירות מחיר למשתכן
תכניות מכר
הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.

קונטור מבנה מעל

-1274-

-175-

-184-

-165-

-302-

-235-

-235-

-1
0

חדר
-1
0

+2

0

מיקום מ"א

-312-

ממ"ד

חדר אמבטיה

חדר מקלחת

-185-

-302-

-392-

מיקום למכונת כביסה

-170-1

0

-170-

-941-

חדר שרות

-728-

-357-

0

-4

מסתור כביסה

מיקום
למקרר

-552-

דוד

-516-

דירה
7

חדר דיור

מקורה

לוח חשמל

0

קונטור מרפסת מעל

מרפסת

רצפה מונמכת

חתימת חברה
חתימת קונה

מקרא:
סימון כניסה/יציאה בדירה

-1

ארון חשמל דירתי

כניסה

נקודת ניקוז
צינור אנכי

0

-342-

סמון הפרש מפלסים

-251-

-1

דוד מים
מיקום הכנה למעבה מזגן

מיקום למקרר
6

מיקום למ.כביסה /מיבש

5
4

מיקום לחבלי כביסה

3
2

מעבר ונטה /תעלה

1

יח' טיהור אויר

0

ונטה בתקרה
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דירות מחיר למשתכן
תכניות מכר
הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.

-1124-

-141-

-993-

מרפסת
-4
0

-502-

-351-

-667-

-207-

-337+2

-814-

מיקום מ"א

דירה
8

מיקום
למקרר

-332-

חצי חדר

ממ"ד

0

חתימת חברה
חתימת קונה

0

חדר דיור

-1

-410-

מקרא:

מסתור כביסה

סימון כניסה/יציאה בדירה

רצפה מונמכת

-432-

-175-

חדר אמבטיה

ארון חשמל דירתי
מיקום
למכונת
כביסה

נקודת ניקוז

דוד

צינור אנכי

0

סמון הפרש מפלסים
-1

דוד מים

לוח חשמל
מיקום הכנה למעבה מזגן

0
-1

כניסה

מיקום למקרר
6
מיקום למ.כביסה /מיבש

5
4

מיקום לחבלי כביסה

3
2

מעבר ונטה /תעלה

1

יח' טיהור אויר

0
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-1660-

דירות בשוק חופשי
תכניות מכר
הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.

-878-

-536-

מרפסת

-329-

-287-

-287-

-332-

-352-

-352-

חדר

-332-

חדר

-337-

ממ"ד

-4
מיקום
למקרר

0

+2
מיקום מ"א
0
דוד

-1468-

-400-

קונטור קומה מעל

שוק חופשי

-255-

מסתור כביסה

-175-

חדר
שרותים

קונטור פרגולה מעל

-105-

חדר אמבטיה
-161-

-175-

-789-

-1-90-

-1

-1

-160-

חדר שרות

-175-

-1214-

חדר דיור

דירה
9

0

0

0

רצפה מונמכת

מיקום למכונת כביסה

חתימת חברה
חתימת קונה

פרגולה קומה מתחת

0

-1

כניסה

-330-

מקרא:
סימון כניסה/יציאה בדירה

מקורה

מחסן

ארון חשמל דירתי

11
דירה 18

-297-

נקודת ניקוז
צינור אנכי

0

חדר

סמון הפרש מפלסים
-1

דוד מים
מיקום הכנה למעבה מזגן

0
מיקום למקרר
-1

מחסן
-165-

-325-

12
דירה 9

חדר מקלחת
-165-

ספסל מוגבה למעבר צנרת
ספסל מוגבה למעבר צנרת

שם

שטח

דירה 9
מחסן 12
מרפסת

123.78
6.90
70.58

שטח מקורה
מיקום דירה
בקומה

5
4

מיקום לחבלי כביסה

3
2

מעבר ונטה /תעלה

1

יח' טיהור אויר

0
ונטה בתקרה
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ספסל מוגבה למעבר צנרת
ספסל מוגבה למעבר צנרת

דירות בשוק חופשי
תכניות מכר

-165-

-325-165-

חדר מקלחת

הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.
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כורדני מגרש 404
דירות מחיר למשתכן
תכניות מכר
הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.
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כורדני מגרש 404
דירות מחיר למשתכן
תכניות מכר
הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.
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כורדני מגרש 404
דירות מחיר למשתכן
תכניות מכר
הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.
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כורדני מגרש 404
דירות מחיר למשתכן
תכניות מכר

ספסל מוגבה למעבר צנרת

הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.
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כורדני מגרש 404
דירות מחיר למשתכן
תכניות מכר
הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.
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כתובת המשרד:רח' הגדוד  22עכו
SL-015

כורדני מגרש 404
דירות מחיר למשתכן
תכניות מכר
הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.

-1273-

מיקום מ"א

-297-

-302-

-302-

-321-

-277-

-255-

-1

0

ממ"ד

חדר

-322-

קונטור המרפסת מעל

-145-

חדר

חדר מקלחת
-422-176-

+2
0

-145-1

0

-205-

חדר שרות

0
-1

מיקום למכונת כביסה

-165-

-200-

מקורה

-1214-

רצפה מונמכת

חדר אמבטיה

-421-

מסתור כביסה

-492-

מרפסת

דוד
0

-4

-320-

חתימת חברה

-717-

דירה
16
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ארון חשמל דירתי
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צינור אנכי

0

0
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-357מיקום למקרר

מיקום
למקרר
6

מיקום למ.כביסה /מיבש

5
4
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מעבר ונטה /תעלה

1
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0
ונטה בתקרה

שם

שטח

דירה 16
מחסן 17
מרפסת
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שטח מקורה
מיקום דירה
בקומה

דירה 16
תאריך 24.05.2021

N

רכוש
משותף

בור ביוב

קנה מידה

1 : 50

dp049552031@gmail.com
www.d-p.co.il
כתובת המשרד:רח' הגדוד  22עכו
SL-016

כורדני מגרש 404
דירות מחיר למשתכן
תכניות מכר
הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.
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מקרא:
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נקודת ניקוז
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שם

שטח

דירה 17
מחסן 10
מרפסת
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שטח מקורה
מיקום דירה
בקומה

בור ביוב

דירה 17
תאריך 24.05.2021

N

רכוש
משותף

ונטה בתקרה

קנה מידה

1 : 50

dp049552031@gmail.com
www.d-p.co.il
כתובת המשרד:רח' הגדוד  22עכו
SL-017

כורדני מגרש 404
דירות מחיר למשתכן
תכניות מכר
הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.
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שטח מקורה
מיקום דירה
בקומה

דירה 18
תאריך 24.05.2021

N

רכוש
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dp049552031@gmail.com
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כתובת המשרד:רח' הגדוד  22עכו
SL-018

כורדני מגרש 404
דירות מחיר למשתכן
תכניות מכר
הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.

מיקום
למקרר

-357-

כניסה
-1
0
לוח חשמל

דירה
19
-707-717-

חדר דיור

-3200

-4

דוד

-165-

חדר אמבטיה

-492-

-1

-205-

רצפה מונמכת
מסתור כביסה

-421-

מיקום למכונת כביסה

קונטור המרפסת מעל

-200-

מקורה

-1214-

מרפסת

חתימת חברה

0
-1

0

חדר שרות

חתימת קונה

-145-

מקרא:

0

סימון כניסה/יציאה בדירה

+2

ארון חשמל דירתי
נקודת ניקוז
צינור אנכי

0

סמון הפרש מפלסים

-302-

-322-

-277-

-254-

-1

-297-

0

-302-

-145-

קונטור הקומה מעל

חדר מקלחת

-322-

מיקום מ"א

ממ"ד

חדר

חדר

-1

דוד מים
מיקום הכנה למעבה מזגן

מיקום למקרר

-4226
מיקום למ.כביסה /מיבש

5
4

מיקום לחבלי כביסה

3
2

מעבר ונטה /תעלה

1

יח' טיהור אויר

0
ונטה בתקרה

-1278-

שם

בור ביוב

דירה 19
מחסן 24
מרפסת

שטח מקורה
מיקום דירה
בקומה

תאריך 24.05.2021

N

רכוש
משותף

דירה 19
קנה מידה

1 : 50

dp049552031@gmail.com
www.d-p.co.il
כתובת המשרד:רח' הגדוד  22עכו
SL-019

כורדני מגרש 404
דירות מחיר למשתכן
תכניות מכר
הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.

-973-

מיקום מ"א

-297-109-

-130-

-302-

-280-

חדר מקלחת
-1

-302-

-322-

ממ"ד

-312- 0

חדר

חדר

0
-1

0

-160-

חדר שרות
0
-1

-101-

-165-

קונטור המרפסת מעל

חדר אמבטיה

-492-

-405-

0

-4

קונטור המרפסת מעל

דוד

-1214-

רצפה מונמכת

מקורה

מיקום למכונת כביסה

מסתור כביסה

מרפסת
-802-

-180-

-362-

+2

-331-

חתימת חברה
חתימת קונה

חדר דיור
-657-

מקרא:

-707-

סימון כניסה/יציאה בדירה
ארון חשמל דירתי

פרגולה קומה מתחת

נקודת ניקוז
צינור אנכי

0
לוח חשמל

דירה
20

0

סמון הפרש מפלסים
-1

דוד מים

-1
מיקום הכנה למעבה מזגן

כניסה
-357-

מיקום למקרר
מיקום
למקרר

6
מיקום למ.כביסה /מיבש

5
4

מיקום לחבלי כביסה

3
2

מעבר ונטה /תעלה

1

יח' טיהור אויר

0
ונטה בתקרה

דירה 20
מחסן 23
מרפסת

99.33
8.77
26.36

רכוש
משותף
שטח מקורה
מיקום דירה
בקומה

דירה 20
תאריך 24.05.2021

N

שם

שטח

בור ביוב

קנה מידה

1 : 50

dp049552031@gmail.com
www.d-p.co.il
כתובת המשרד:רח' הגדוד  22עכו
SL-020

כורדני מגרש 404
דירות מחיר למשתכן
תכניות מכר
הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.

-1050-

מיקום מ"א

-155-

-295-

-337-

-319-

חדר מקלחת
-1

0

-352-

-307-

חדר

-332-

-297-

קונטור קומה מעל

חדר

ממ"ד

קונטור קומה מעל
+2

0

-1

חדר שרות
0
מיקום למכונת כביסה

-1

מיקום
למקרר

-170-

קונטור קומה מעל

0

-170-

מסתור כביסה

-172-

-1209-

-180-

חדר אמבטיה

-179-

-115-

-190-

-497-

רצפה מונמכת

דוד

חתימת חברה
חתימת קונה

מקרא:

קונטור הפרגולה מעל

דירה
21

סימון כניסה/יציאה בדירה
ארון חשמל דירתי

-687-

נקודת ניקוז
צינור אנכי

0
-4

0

סמון הפרש מפלסים

פרגולה קומה מתחת

-468-

-497-

מרפסת

-1

דוד מים
מיקום הכנה למעבה מזגן

חדר דיור

מיקום למקרר
6

0

-1

-333-

-524-

כניסה

לוח חשמל

מיקום למ.כביסה /מיבש

5
4

מיקום לחבלי כביסה

3
2

מעבר ונטה /תעלה

1

יח' טיהור אויר

0
ונטה בתקרה

שם

שטח

דירה 21
מחסן 14
מרפסת

104.28
10.01
16.18

שטח מקורה
מיקום דירה
בקומה

דירה 21
תאריך 24.05.2021

N

רכוש
משותף

בור ביוב

קנה מידה

1 : 50

dp049552031@gmail.com
www.d-p.co.il
כתובת המשרד:רח' הגדוד  22עכו
SL-021

כורדני מגרש 404
דירות מחיר למשתכן
תכניות מכר

0

לוח חשמל

-4

-687-

פרגולה קומה מתחת

חדר דיור
0

קונטור הפרגולה מעל

-468-

-482-

מרפסת

כניסה

-333-

-1

-524-

דירה
22

-187-

-180-

-190-

-497-

-110-

-1214-

הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.

חדר אמבטיה

-170-

מיקום
למקרר

מיקום למכונת כביסה

-1

דוד

-175-

קונטור קומה מעל

0

חדר שרות
0

-1

חתימת חברה

-160-

0

-307-

חדר

חתימת קונה

+2
קונטור קומה מעל

מקרא:
סימון כניסה/יציאה בדירה

-352-

נקודת ניקוז

מסתור כביסה

צינור אנכי

0

סמון הפרש מפלסים

-1

-1

דוד מים

0

-155-

-295-

קונטור קומה מעל

חדר מקלחת

חדר

ממ"ד

רצפה מונמכת

-332-

-297-

ארון חשמל דירתי

מיקום הכנה למעבה מזגן

-319-

-337-

מיקום מ"א

מיקום למקרר
6
מיקום למ.כביסה /מיבש

5
4

מיקום לחבלי כביסה

3
2

מעבר ונטה /תעלה

1

יח' טיהור אויר

0
ונטה בתקרה

שם

שטח

דירה 22
מחסן 15
מרפסת

105.10
10.11
16.18

שטח מקורה
מיקום דירה
בקומה

דירה 22
תאריך 24.05.2021

N

רכוש
משותף

-1050-

בור ביוב

קנה מידה

1 : 50
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כורדני מגרש 404
דירות מחיר למשתכן
תכניות מכר
הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.

מיקום
למקרר

-357-

כניסה
-1
0
לוח חשמל

דירה
23

פרגולה קומה מתחת

-662-

-707-

-257-

חדר דיור

-331-

0

-4

-165-

קונטור קומה מעל

קונטור הפרגולה מעל

חדר אמבטיה

מיקום למכונת כביסה

-1

-1214-

דוד

-200-

-492-

-205-

-382-

0

חתימת חברה

-1

0

-802-

חדר שרות
-145-

חדר

+2

מקרא:

-357-

0

מרפסת

חתימת קונה

סימון כניסה/יציאה בדירה
ארון חשמל דירתי

רצפה מונמכת

נקודת ניקוז

מסתור כביסה

0

-305-302-

-322-

ממ"ד

קונטור קומה מעל

סמון הפרש מפלסים
0

חדר

צינור אנכי

-1

דוד מים

-1
מיקום הכנה למעבה מזגן

-130-

-294-

-283-

-140-

מיקום מ"א

-298-

חדר מקלחת

מיקום למקרר
6
מיקום למ.כביסה /מיבש

5
4

מיקום לחבלי כביסה

3

-969-

דירה 23
מחסן 26
מרפסת

97.64
10.32
26.36

רכוש
משותף
שטח מקורה
מיקום דירה
בקומה

1

יח' טיהור אויר

0
ונטה בתקרה

בור ביוב

דירה 23
תאריך 24.05.2021

N

שם

שטח

2

מעבר ונטה /תעלה
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כורדני מגרש 404
דירות מחיר למשתכן
תכניות מכר
הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.

-973-

מיקום מ"א

-336-

-302-

-185-

-165-

-302-

-241-

חדר
-1

קונטור קומה מעל

-402-

-322-

ממ"ד

חדר מקלחת

0

+2

-1

0

-160-

חדר שרות
0

מיקום למכונת כביסה

-1

מרפסת

-102-

-165-

קונטור קומה מעל

-687-

חדר אמבטיה
-165-

דוד

-1214-

רצפה מונמכת

-377-

-370-

מסתור כביסה

קונטור הפרגולה מעל

-180-

0

-267-

0

-4

חתימת חברה
חתימת קונה

מקרא:

-762-

-257-

-557-

חדר דיור
סימון כניסה/יציאה בדירה
ארון חשמל דירתי

-277-

נקודת ניקוז

דירה
24

צינור אנכי

0

סמון הפרש מפלסים
-1

דוד מים

לוח חשמל
0

מיקום הכנה למעבה מזגן

-1

מיקום למקרר

כניסה
-357-

6
מיקום למ.כביסה /מיבש

5
מיקום
למקרר

4
מיקום לחבלי כביסה

3
2

מעבר ונטה /תעלה

1

יח' טיהור אויר

0
ונטה בתקרה

דירה 24
מחסן 25
מרפסת

88.24
8.77
19.85

רכוש
משותף
שטח מקורה
מיקום דירה
בקומה

דירה 24
תאריך 24.05.2021

N

שם

שטח

בור ביוב

קנה מידה

1 : 50
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-1636-

כורדני מגרש 404
דירות בשוק חופשי
תכניות מכר

מרפסת

-307-

-272-

פיר למעבר צנרצ ציבורית

-942-

-618מקורה

-321-

-301-

חדר

-4

ממ"ד

0

+2

-732-

-4

0
0

0

-368-

חדר אמבטיה

-302-

-105-

-84-

0

חדר

דירה
25
שוק חופשי

-282-

-293-

-1204-

-1

-1214-

קונטור פרגולה מעל

חדר שרותים

פרגולה קומה מתחת

-185-

פרגולה קומה מתחת

-852-

-170-

מיקום
למקרר

-1

קונטור פרגולה מעל

-181-

-125-

חדר שרות

מיקום
למכונת
כביסה

מרפסת

-370-

-812-

פרגולה קומה מתחת

חדר דיור

הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.
חתימת חברה
חתימת קונה

לוח חשמל

0
-1

חדר

-1

ארון חשמל דירתי

-171-

-376-

סימון כניסה/יציאה בדירה
0

כניסה

מקרא:
-4

חדר מקלחת

-357-

0

נקודת ניקוז

-167-

-322-

צינור אנכי

0

-417-

סמון הפרש מפלסים
-1

דוד מים
מיקום הכנה למעבה מזגן

מיקום למקרר
6

מיקום למ.כביסה /מיבש

5
4

מיקום לחבלי כביסה

3
2

מעבר ונטה /תעלה

1

יח' טיהור אויר

0

ונטה בתקרה

שם

שטח

דירה 25
מחסן 18
מרפסת
מרפסת
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7.37
47.21
41.58

בור ביוב

שטח מקורה
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כורדני מגרש 404
-376-

-167-

-417-

-322-

-171-

דירות בשוק חופשי
תכניות מכר

כניסה
-1

-1

0

חדר

-357-

פרגולה קומה מתחת

חדר מקלחת

0

0

-4

לוח חשמל

קונטור פרגולה מעל

-812-

חדר דיור

דירה
26
-287-

חדר
שוק חופשי

-292-

מרפסת

-1204-

-302-

-85-

-105-

חדר שרותים
-213-

-132-

-185-

0

-1

מיקום
למקרר

-170-

-852-

פרגולה קומה מתחת

-1

-372-

-1214-

0

חדר אמבטיה

0

-370-

0
-4
+2

מיקום
למכונת
כביסה

0

-322-

קונטור פרגולה מעל

פיר למעבר צנרצ ציבורית

-181-

חדר

ממ"ד

-301-

מרפסת

-125-

-875-

חדר שרות

הערות
א .המידות המסומנות בתכנית הינן בין קירות בניה
ללא ציפויים ו/או חיפויים .על אף הרשום במידות,
ידוע לרוכש שיש להפחית מהן כ 3-ס"מ עבור עובי
הטיח וכ 5-ס"מ עבור עובי החיפוי.
ב .המידות המתוארות בתכנית הן מידות
מתוכננות .תתכנה סטיות ממידות אלה כתוצאה
משינויים הנובעים מהתכנון מתאומים בין הדרישות
ההנדסיות והמפרטים הטכניים הנחיות הרשויות
ומגבלות של דיוק ביצוע וכיו"ב
ג .בנוסף ייתכנו שינויים כאמור לרבות שינויים
בחזיתות ,באופן החלוקה הפנימית וכן במספרם
ומיקומם של הפתחים
ד .לצורך הזמנת ריהוט קבוע המשתלב בחדרים
)ארונות מטבח ארונות קיר וכו'( ,אין להסתמך על
מידות המתוארות בתכניות וחיוני לקחת מידות
בפועל באתר לפני הזמנה
ה .הציוד והמטבח המתואר בתכניות
)ריהוט ,כיריים ,מקרר ,מכונת כביסה מדחס ,מעבה
וכו'( משורטט לצורך המחשה בלבד ואין הוא כלול
בדירה
ו .הקבועות הסניטריות )ברזים ,כיורים אסלות
וכו'( המופיעות בתכניות הינן להמחשה בלבד ,אין
להתיחס למידותיהן ו/או צורתם אלא רק למפורט
במפרט המכר
ז .סטיה של עד  2%משטח הדירה ביחס לתכנית
זו הינה סטיה מוסכמת ומקובלת על הקונה ואינה
מהווה הפרה של הסכם המכר ולא תגרור שינויים
אחרים בהסכם
ח .החברה רשאית להעביר צנרת גלויה ואוורור
ו/או למטרה אחרת בלובאים,מעברים ,בחדרי
שרות ,במחסנים,בחדרים רטובים ע"פ החלטתה
ט .באזור חצרות משותפות ,שטחי שרות ,חניות,
מחסנים ,מרפסות שרות )מסתורי כביסה( ימוקמו
שוחות בקרה ותעבור צנרת ותעלות משותפות
י .צנרת ואלמנטים קונסטרוקטיביים בתקרות,
קירות ,עמודים ומחיצות לא מסומנים בתכניות
יא .הנמכת תקרה בלובאים ואזורי מעברי צנרת
ע"פ תכנית אדריכל
יב .חניה מוצמדת משמעותה הזכות לחנות על פני
הקרקע .כל קרקע ו/או תשתית מתחת לחניה הינה
רכוש משותף של הבניין.
יג .סימונים מקווקווים של הדירה וההצמדות הינם
כלליים ולהדגשה בלבד והקו המפריד בין הדירה
ו/או ההצמדה לרכוש המשותף או לדירה או
הצמדה שכנה הינו על פי הדין.
טו .מעבר תשתיות של הבניין כולו בקירות ו/או
ברצפות או תקרות כל מקום בו עוברת תשתית של
הבניין הנו רכוש משותף ויש לאפשר גישה אליו .
טז .העמדת קולטים או אנטנות וכד' על גגות הבניין
והדירות :יש לאפשר הגישה אליהם להתקנה
פירוק וטיפול.
יד .מיקום סופי של צנרת מי גשם וקולטנים וכד' גם
אם רשום כאן הרי שהמיקום הסופי הוא לפי תכניות
העבודה בשטח בפועל.
חתימת חברה

-4
חתימת קונה

מקורה

-272-

-307-

מקרא:
-618-

סימון כניסה/יציאה בדירה
ארון חשמל דירתי
נקודת ניקוז
צינור אנכי

0

סמון הפרש מפלסים

-1052-

-1

דוד מים
מיקום הכנה למעבה מזגן

מיקום למקרר

-16366

מיקום למ.כביסה /מיבש

5
4

מיקום לחבלי כביסה

3
2

מעבר ונטה /תעלה

1

יח' טיהור אויר

0
ונטה בתקרה

שם

בור ביוב

דירה 26
מחסן 21
מרפסת
מרפסת

שטח מקורה
מיקום דירה
בקומה
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