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 תאריך:_________________

 

 ראשון  פרוטוקול סיור מסירה
 

 : _____________________משפחת _____________ בית מס'

 :משתתפים

 נציג אלנור: ______________________

 נציג הפיקוח: _____________________

 נציג הקיבוץ: _____________________

 ________________________הדיירים: 

 

 חצר הבית:

 הערות תקין/לא תקין  הנושא מס'

אדמת גן בשיפוע  .1

 לפי תכנית

  

   שוחת ביוב .2

   ברזי גן .3

   שביל כניסה .4

   שליכט צבעוני .5

   תאורה/חשמל .6

   אחר .7

 

 :כניסה לבית

 הערות תקין/ לא תקין  הנושא מס'

   לוח חשמל .1

   ריצוף .2

   דלת כניסה .3

   תאורה/חשמל .4

   אחר .5

6.    

7.    
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 : סלון

תקין/ לא   הנושא מס'

 תקין 
 הערות

   ריצוף .1

   צבע .2

   תקרת עץ .3

   תאורה/חשמל .4

   אלומיניום .5

   הכנה למיזוג  .6

   גלאי עשן .7

   אחר .8

 

 :מרפסת

תקין/ לא   הנושא מס'

 תקין 
 הערות

   ריצוף .1

   שליכט צבעוני .2

   תאורה/חשמל .3

   אחר .4

 

 :מטבח

תקין/ לא   הנושא מס'

 תקין 
 הערות

   ריצוף .1

   צבע .2

הכנות  .3

 אינסטלציה

  

   תאורה/חשמל .4

   אלומיניום .5

   הכנת גז .6

   הכנה למיזוג .7

   אחר .8
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 :מקלחת ראשית

תקין/ לא   הנושא מס'

 תקין 
 הערות

   דלת .1

   חשמל/תאורה .2

    ריצוף .3

   חיפוי .4

   הכנות אינסטלציה .5

   +לחצןאסלה+מושב .6

   אמבטיה .7

   אינטרפוץ .8

   אחר .9

 

 :חצר משק

תקין/   הנושא מס'

 לא תקין 
 הערות

   חשמל/תאורה .1

   ריצוף  .2

   גלגלון כיבוי אש .3

   דלת .4

   אסלה+מושב+לחצן .5

   אמבטיה .6

   אינטרפוץ .7

   אחר .8

 

 :1חדר שינה 

תקין/ לא   הנושא מס'

 תקין 
 הערות

   דלת .1

   ריצוף .2

   צבע .3

   תאורה/חשמל .4

   אלומיניום .5

   הכנה למיזוג .6

   אחר .7
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 ממ"ד:

תקין/ לא   הנושא מס'

 תקין 
 הערות

   דלת .1

   ריצוף .2

   צבע .3

   תאורה/חשמל .4

   אלומיניום .5

   עומר לממ"ד .6

   מערכת סינון .7

   אחר .8

 

 :2חדר שינה 

תקין/ לא   הנושא מס'

 תקין 
 הערות

   דלת .1

   ריצוף .2

   צבע .3

   תאורה/חשמל .4

   אלומיניום .5

   הכנה למיזוג .6

   אחר .7

8.    

 

 :הוריםחדר שינה 

תקין/ לא   הנושא מס'

 תקין 
 הערות

   דלת .1

   ריצוף .2

   צבע .3

   תאורה/חשמל .4

   אלומיניום .5

   הכנה למיזוג .6

   אחר .7

8.    
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 מקלחת הורים:

תקין/ לא  הנושא מס'

 תקין 
 הערות

   דלת .1

   חשמל/תאורה .2

   ריצוף  .3

   חיפוי .4

   הכנות אינסטלציה .5

   אסלה+מושב+לחצן .6

   מקלחון .7

   אינטרפוץ .8

   אחר .9

 

 

 :גג

תקין/ לא  הנושא מס'

 תקין 
 הערות

   גג טכני דלת .1

   דוד שמש .2

    ניקיון הגג .3

   גג טכני .4

   רעפים .5

   אחר .6

 

 

 

 

 

 :חתימות

 ____________מפקח: _________

 ________דייר: ______________

 __________נציג אלנור: ________


