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שם פרוייקט

הערות

.כל הזכויות על תוכניות אלו שייכות לאדריכל.   1
הקבלן המבצע אחראי על תאום בין כל תוכניות הביצוע של כל יועצי .   2

או חוסר בפרטים או כל אי , במידה ויתגלו אי התאמות בין התוכניות. התכנון
.עליו להודיע מיד לאדריכל, בהירות אחרת

וחלקי בניין , האביזרים, הקבלן המבצע אחראי על כך שכל החומרים.   3
בהעדר תו תקן יעמדו . אחרים המורכבים על ידיו יהיו בעלי תו תקן ישראלי

.י ובדרישות חוקי ותקנות התכנון והבניה"בדרישות מת
על הקבלן לבדוק את התוכניות ולהעביר למתכננים את הערותיו .  4

או לפני ביצוע תוכנית , הפרטים והמפרטים לפני תחילת הבניה, לתוכניות

.אשר חלו בה שינויים בזמן הביצוע
או חפירות לפני קבלת היתר , יסודות, אין להתחיל בבניית המבנה. 5

.מהוועדה המקומית
כולל קביעת מפלס , יש למקם את המבנה על המגרש על ידי מודד מוסמך. 6

.י תוכנית ההעמדה של האדריכל"עפ 0.00
, ממעל פני קרקע מתוכננת"ס 15ג יהיה בגובה "קו תחתון של מוצא צמ. 7

.אלא אם כן צוין אחרת בתוכניות
.מידות נטו ראה ברשימות. מידות פתחים בתוכניות הינן מידות פתח בניה. 8
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