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28/07/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 אקרזלא רס'ג תימוקמ הצעומ - 4-אקרז- הנחת הנבמ - ופרט רדח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל ל כ - ל מ ש ח  ן ק ת מ  80 ק ר פ       

      

ר ד ח  - ה י צ מ ר ו פ  ס נ ר ט  ר ד ח  8.80 ק ר פ  ת ת       

C-01-ו פ ר ט       

      
היהי ופרט- היצמרופסנרטv הנחת הנבמ -א      
. ימורט יושע      
      
היהי ופרט-היצמרופסנרטה תנחת הנבמ -ב      
םואיתב רשואמה םגדל םאתהב C-01 םגד      
למשח תרבח י"ע שרדנהו םותחה ינכטה      
רס'ג תימוקמ הצעומ  תשקב יפלו ןימזמהו      
.אקרזלא      
      
דעוימ ופרט-היצמרופסנרטה תנחת הנבמ -ג      
.AVK036X2 םיאנש ינשל      
      
הכוזה הרבחה תוירחאבו הבוח -ד      
וא/ו רושייו הנכה עיצבל רדחה תא תקפסמהו      
'וכו ןוטב תוריק תיינב וא/ו חטשב המדאל יולימ      
ינכט םואיתו  למשח תרבח תושירדל םאתהב      
ופרט - היצמרופסנרטה רדח הרבעה ינפל      
ןימלעהה תיבב אצמנה תינכתב עבקנש םוקמל      
.ארזלא רס'ג תימוקמ הצעומ םוחתב      
      
תקפסמהו הכוזה הרבחה תוירחאבו הבוח -ה      
םואית עיצבל היצמרופסנרטה רדח תא      
ופרט רדחל המלשו האלמ תינכט הריסמו אלמ      
רס'ג תימוקמ הצעומ ןימזמלו למשח תרבחל      
.אקרזלא      
      
תקפסמהו הכוזה הרבחה תוירחאבו הבוח-ו      
לע תושרדנה תוקידבהו םירושיאה לכ איצוהל      
רס'ג תימוקמ הצעומ ןימזמלו למשח תרבח      
ןימזמלו למשח תרבחל רוסמלו אקרזלא      
תאמגודכ ,אקרזלא רס'ג תימוקמ הצעומ      
רושיא , ןוטב תוקידב ,תוקרא, למשח תוקידב      
רושיא,T.L- הלקת תאלול תקידב ,יטרפ קדוב      
.'וכו רוטקורסנוק      
      
תקפסמהו הכוזה הרבחה תוירחאבו הבוח-ז      
הנחתה הנבמל היינב רתיה איצוהל      
קוח תונקתל םאתהב ופרט - היצמרופסנרט      
למשח תרבח תשקב יפלו היינבו ןונכת      
רס'ג תימוקמ הצעומ ןימזמה לוקשל םאתהבו      
.אקרזלא      
      

8.80 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 678-3   .../002 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     002 אקרזלא רס'ג תימוקמ הצעומ - 4-אקרז- הנחת הנבמ - ופרט רדח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
למשח תרבח י"ע  םותחהינכטה םואיתה-ח      
דרשמו אקרזלא רס'ג תימוקמה תושרהו      
למשח ץעויו םילכירדא ימור ובא תולכירדאה      
דרפנ יתלב קלח ןה זרכמל  תפרוצמה תינכתהו      
עיצבלו לועפל תבייח הכוזה הרבחהו זרכמהמ      
תוינכתלו ינכטה םואיתל םאתהב הדובעה תא      
. הגירח לכ אלל זרכמל תופרוצמה      
      
ךרוא לדוגב הנבמ תנקתהו הלבוהו הקפסא     08.8.100
) 'מ 4 -'מ 5 ןיב( בחורו) 'מ 8 -'מ 7 ןיב(      
ח"חל תימינפ הנחת רובע הנבמ ללוכ הנבמה      
הלופכ ןוטב תפצרמ יונבה, )היצמרופסנרט(      
לדוגב םילבכ ירבעמל םייוסיכו םיחתפ תללוכה      
הפציר הבוג ןימזמהו ח"ח תושירד יפל שרדנה      
ןוטבמ םיושע תוריקו מ"ס031 הלופכ      
תותלד תוברל מ"ס 03  יבועב םישעותמ      
מ"ס022 הבוגבו מ"ס 021בחורב הפרפר      
םאתהב מ"ס 021*06 לדוגב הפרפר תונולחו      
ןבא יופיח ללוכ,ח"ח לש תשרדנה תומכל      
לקטפ תבכש ללוכ םינפמ עבצו ץוחבמ תרסונמ      
םואיתו טולישו םיברזמו גניפוקו גגל םוטיאו      
חטשב ןומיסו םוקימ תעיבק וא/ו ןונכת וא/ו      
ללוכו ,הנבמל היינב רתיה תאצוה דע ס"יב      
תרבח הנזה רובע םילבכו תרנצו הריפח תנכה      
ללוכו שרגמ לובגדע הנחתה הנבמל למשח      
תושירדל םאתהבו יפל למשח רדח דע םילבכ      

                      1.00 'פמוק .'וכו למשח תרבח לש ינכט םוכיסו  

C-01-ופרט רדח - היצמרופ סנרט רדח 8.80 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יללכ- למשח ןקתמ 80 כ"הס            
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28/07/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     003 אקרזלא רס'ג תימוקמ הצעומ - 4-אקרז- הנחת הנבמ - ופרט רדח

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

יללכ- למשח ןקתמ 80 קרפ    
   

C-01-ופרט רדח - היצמרופ סנרט רדח 8.80 קרפ תת                             
   

יללכ- למשח ןקתמ 80 כ"הס                            

 

  
לכה ךס  

 יללכ כ"הס               

מ"עמ %71                

מ"עמ ללוכ כ"הס                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש

 

קובץ: 678-3 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


