
קוד שם פעילות משך התחלה

1 בית ישראל ישראלי 132 ימים 01/08/16

2 הריסה ופינוי 9 ימים 01/08/16

3 פינוי וסינון חול 2 ימים 14/08/16

4 חגורות חדרים רטובים 3 ימים 16/08/16

5 עיבוד פתחי החלונות 2 ימים 21/08/16

6 מידות לאלומיניום 0 ימים 22/08/16

7 הזזת אסלה ואינסטלציה 7 ימים 21/08/16

8 חשמל לפני ריצוף 8 ימים 25/08/16

9 ביטון צנרת לפני הריצוף 2 ימים 06/09/16

10 איטום חדרים רטובים 2 ימים 08/09/16

11 דלוחין +ניקוזי מזגנים 2 ימים 12/09/16

12 איטום נוסף +טסט 3 ימים 14/09/16

13 צנרת מיזוג אוויר 2 ימים 06/09/16

14 פיזור והשלמת סומסום במידת הצורך 2 ימים 08/09/16

15 חימום רצפה עם יש 1 יום 12/09/16

16 התקנת משקוף חדש לדלת הכניסה 1 יום 13/09/16

17 ביטון המשקוף וסגירה הדירה בטפסנות 1 יום 14/09/16

18 התקנת דלת סמנית לדירה 1 יום 15/09/16

19 ריצוף הדירה 7 ימים 18/09/16

20 בגנה על ריצוף סופי 1 יום 27/09/16

21 מידות לדלת כניסה 0 ימים 27/09/16

22 מידות לוויטרינת אלומיניום 0 ימים 27/09/16

23 גבס צד אחד וקונס' בציפויים 6 ימים 28/09/16

24 אינסטלציה לפני סגירת גבס 3 ימים 06/10/16

25 חשמל לפני סגירת גבס 6 ימים 06/10/16

26 תיקוני טיח בקירות בטון 2 ימים 06/10/16

27 סגירת קירות גבס וציפויים 4 ימים 10/10/16

28 ריצוף וחיפוי חדרים רטובים 6 ימים 16/10/16

29 מידות סופיות לארונות ולמטבח 0 ימים 23/10/16

30 התקנת מאיידים 1 יום 24/10/16

31 סיום החשמל בתקרות 5 ימים 25/10/16

הריסה ופינו 11/08

פינוי וסינון חול 15/08

חגורות חדרים רטובי 18/08

עיבוד פתחי החלונות 22/08

22/08

הזזת אסלה ואינסטלצי 29/08

חשמל לפני ריצוף 05/09

ביטון צנרת לפני הריצוף 07/09

איטום חדרים רטובים 11/09

דלוחין +ניקוזי מזגנים 13/09

איטום נוסף +טסט 18/09

צנרת מיזוג אוויר 07/09

פיזור והשלמת סומסום במידת הצו 11/09

חימום רצפה עם יש 12/09

התקנת משקוף חדש לדלת הכניסה 13/09

ביטון המשקוף וסגירה הדירה בטפסנו 14/09

התקנת דלת סמנית לדירה 15/09

ריצוף הדירה 26/09

בגנה על ריצוף סופי 27/09

27/09

27/09

גבס צד אחד וקונס' בציפויים 05/10

אינסטלציה לפני סגירת גבס 10/10

חשמל לפני סגירת גבס 13/10

תיקוני טיח בקירות בטון 09/10

סגירת קירות גבס וציפויים 13/10

ריצוף וחיפוי חדרים רטובים 23/10

23/10

התקנת מאיידים 24/10

סיום החשמל בתקרות 31/10
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קוד שם פעילות משך התחלה

32 תקרות גבס 7 ימים 01/11/16

33 התקנת פרופילים  3 ימים 10/11/16

34 התקנת קופי תאורה שקועים  3 ימים 10/11/16

35 הזמנת open art למיזוג אוויר 0 ימים 14/11/16

36 שפכטל  17 ימים 10/11/16

37 צבע ראשון 4 ימים 05/12/16

38 התקנת אלומיניום וויטרינות  2 ימים 11/12/16

39 צבע סופי 4 ימים 13/12/16

40 התקנת פרקט 7 ימים 19/12/16

41 התקנת דלת כניסה 1 יום 28/12/16

42 נתקנת נגרות פנים 10 ימים 29/12/16

43 התקנת מטבח 2 ימים 29/12/16

44 מידות למשטחים 0 ימים 01/01/17

45 התקנת דלתות פנים 2 ימים 12/01/17

46 התקנת משטחים 2 ימים 16/01/17

47 הפעלות והשלמות מסירה 10 ימים 18/01/17

תקרות גבס 09/11

התקנת פרופילים  14/11

התקנת קופי תאורה שקועים  14/11

14/11

שפכטל  04/12

צבע ראשון 08/12

התקנת אלומיניום וויטרינות  12/12

צבע סופי 18/12

התקנת פרקט 27/12

התקנת דלת כניסה 28/12

נתקנת נגרות פנים 11/01

התקנת מטבח 01/01

01/01

התקנת דלתות פנים 15/01

התקנת משטחים 17/01

הפעלות והשלמות מסירה 31/01
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