ש הרשות:
בס"ד

עמק לוד

אל מפקד מחוד מרכז ,פיקוד העור

הועדה המקומית לתכנון ובניה "עמק לוד"

ת.ד 15 .כפר חב"ד מיקוד 60840
טל'073-2230666 :
פקס 03-9604372 :
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

דו"ח בקורת מקלט

תאריך__________ :

א .כתובת____________________________________________________________ :
סוג המבנה
מס' בית
רחוב
העיר/הישוב
ב .סוג המקלט:
 .1מקלט ציבורי.
 .2מקלט ציבורי דו תכליתי.
 .3מקלט במוסד חינוך.
 .4מקלט במוסד.
 .5מקלט בבית פרטי או משותף.
ג .מפלס המקלט:
 .1עילי.
 .2תת-קרקעי.
ד .שטח המקלט ___________ :מ"ר )שטח עיקרי(.
ה .מס' יחידות דיור )בית משותף(.___________ :
ו .מצב המקלט )סמן במקום המתאים(:
תאור המרכיב
בנוי עפ"י תכנית מאושרת
1
דלת הדף במקלט כולל אטמים
2
חלון יציאת חירום כולל אטמים
3
צינורות אוורור כולל אטמים
4
תאורה
5
מערכת אינסטלציה
6
ריצוף
7
ניקיון כללי במקלט כולל דרך גישה
8
שילוט וסימון פולט אור
9

תקין

לא תקין

הערות

ז .הערות:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ח .פרטי המבקר_________________________________________________________ :
חתימה
שם משפחה
שם פרטי

בס"ד

הועדה המקומית לתכנון ובניה "עמק לוד"
ת.ד 15 .כפר חב"ד מיקוד 60840
טל'073-2230666 :
פקס 03-9604372 :
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

דו"ח בקורת מקלט

תאריך__________ :

א .כתובת____________________________________________________________ :
סוג המבנה
מס' בית
רחוב
העיר/הישוב
ב .סוג המקלט:
 .6מקלט ציבורי.
 .7מקלט ציבורי דו תכליתי.
 .8מקלט במוסד חינוך.
 .9מקלט במוסד.
 .10מקלט בבית פרטי או משותף.
ג .מפלס המקלט:
 .3עילי.
 .4תת-קרקעי.
ד .שטח המקלט ___________ :מ"ר )שטח עיקרי(.
ה .מס' יחידות דיור )בית משותף(.___________ :
ו .מצב המקלט )סמן במקום המתאים(:
תאור המרכיב
בנוי עפ"י תכנית מאושרת
1
דלת הדף במקלט כולל אטמים
2
חלון יציאת חירום כולל אטמים
3
צינורות אוורור כולל אטמים
4
תאורה
5
מערכת אינסטלציה
6
ריצוף
7
ניקיון כללי במקלט כולל דרך גישה
8
שילוט וסימון פולט אור
9

תקין

לא תקין

הערות

ז .הערות:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ח .פרטי המבקר_________________________________________________________ :
חתימה
שם משפחה
שם פרטי

