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 1 תיזח

הקייזומ ףוציר

ןוטב תרקת
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תינכת
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 2 תיזח

הקייזומ ףוציר

ןוטב תרקת

סבג תרקת

 תילברמב ריק רמג
תיבה עבצ ןווגב

ןאירוקמ םירויכ 2 + ןאירוק חטשמ

יריק שוט שארןולח

ףלזמ םהניבו  ךרד 3 םיצופרטניא ינש
תילרגטנא םימ 'קנ ללוכה ריקל רוביח +

טירוקיס תיכוכז תלד + עובק

+3.44

+3.45

+3.44

+3.45

+3.44

+3.45

שוט ןורדח זכרמב הטסורינ רמגב זקנ

הבונר םגדמ היולת הלסא
היומס הרגיינ טרפמ יפל הנקתה הבוג

טלאוט ריינ קיזחמ

טירוקיס תיכוכז תלד 

זקנ ןוויכל ףוצירב םיעופיש

עובקו תלדל תחתמ ףוצירב הציפק וק
מ"ס 1 לש הבוג תדירי -תיכוכז

שוט ןורדח זכרמב הטסורינ רמגב זקנ

הבונר םגדמ היולת הלסא
היומס הרגיינ טרפמ יפל הנקתה הבוג

טלאוט ריינ קיזחמ

טירוקיס תיכוכז תלד + עובק

זקנ ןוויכל ףוצירב םיעופיש

 עובקו תלדל תחתמ ףוצירב הציפק וק
מ"ס 1 לש הבוג תדירי -תיכוכז

 תילברמב ריק רמג
תיבה עבצ ןווגב

הנוילע הנקתהב סקירטמ םגדמ היטבמא
180X80הקייאזומ היושע היונב המבב

סבג תרקת

 3 תיזח

+3.45 +3.44

ץעמ היטבמאל הסינכ תלד
הניש רדחב ריק ןוראל ךשמהב

 ץופרטניא תידיו זרב תייפ 
18777 םרופ -וינ

היונב השינ ךותב ןוילע ןורא
הארמ תופוצמ תותלד

 האר C-31 תורגנב ןורא
תויטבמא תורגנ ןוילג

יריק שוט שאר

ףלזמ םהניבו  ךרד 3 םיצופרטניא ינש
תילרגטנא םימ 'קנ ללוכה ריקל רוביח +

תרתסנ הרגאיינ םע היולת הלסא

הנוילע החנהב סקירטמ םגדמ היטבמא

טלאוט ריינל ןקתמ
הרגיינ ןצחלל זכרוממ

הרגיינל הלעפה ןצחל

תרתסנ הרגאיינ םע היולת הלסא

 תילברמב ריק רמג
תיבה עבצ ןווגב

ןוטב תרקת

סבג תרקת

 4 תיזח

+3.45

ןוטב תרקת

סבג תרקת

3.45+מ"ס 1 הבוג קותינ ליפורפמ"ס 1 הבוג קותינ ליפורפ

הטסורינ רמגב ריצ

 ינשמ תובגמ קיזחמכ הטסורינ תידי
לכירדאה רושיאל תידיה גוס .תלדה ידיצ

העובק תיכוכז

ינוויכ וד ריצ תחיתפב תלד

הפצרל םיעבוקמ הטסורינ ינספות

תיכוכזב יוניפ - מ"ס 5 רטוקב רוח
ןוחלקמה אתב רורווא רובע

 5 תיזח

+3.45

ןוטב תרקת

סבג תרקת

ןולח

מ"ס 1 הבוג קותינ ליפורפ

השינב עוקש תורגנב ןוילע ןורא
31-C

תורגנב ןותחת ןורא
31-C

הקייאזומ יופיחב היונב המב

הנוילע הנקתהב סקירטמ םגדמ היטבמא

הקייאזומ יופיחב היונב המב

הטסורינ רמגב ריצ

העובק תיכוכז

ינוויכ וד ריצ תחיתפב תלד

הפצרל םיעבוקמ הטסורינ ינספות

 תיכוכזב יוניפ - מ"ס 5 רטוקב רוח
ןוחלקמה אתל ההז

ןולח

מ"ס 1 הבוג קותינ ליפורפ מ"ס 1 הבוג קותינ ליפורפ

ץופרטניא תידיו זרב תייפ 
היטבמא חטשממ םיאצוי
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7 תיזח

הקייזומ ףוציר

ןוטב תרקת

סבג תרקת

 תילברמב ריק רמג
תיבה עבצ ןווגב

+3.44 3.45+מ"ס 1 הבוג קותינ ליפורפ

ןולח

הנוילע החנהב סקירטמ םגדמ היטבמא

הקייאזומ יופיחב היונב המב

 תילברמב ריק רמג
תיבה עבצ ןווגב

טירוקיס תיכוכז תלד + עובק

מ"ס 1 הבוג קותינ ליפורפ

ץופרטניא תוידיו שוט 
היטבמא חטשממ םיאצוי

טירוקיס תיכוכז תלד + עובק

הקייזומ ףוציר

 תילברמב ריק רמג
תיבה עבצ ןווגב

יריק שוט שאר

ףלזמ םהניבו  ךרד 3 םיצופרטניא ינש
  תילרגטנא םימ 'קנ ללוכה ריקל רוביח +

טירוקיס תיכוכז תלד + עובק

ץעמ היטבמאל הסינכ תלד
הניש רדחב ריק ןוראל ךשמהב

ץופרטניא תידיו זרב תייפ 

מ"ס 1 הבוג קותינ ליפורפ
תרתסנ הרגאיינ םע היולת הלסא

הרגיינל הלעפה ןצחל

מ"ס 1 הבוג קותינ ליפורפ

 6 תיזח

הקייזומ ףוציר

ןוטב תרקת

סבג תרקת

מ"ס 1 הבוג קותינ ליפורפמ"ס 1 הבוג קותינ ליפורפ

תיבה עבצ ןווגב תילברמב ריק רמג
 תילברמב ריק רמג
תיבה עבצ ןווגב

 תילברמב ריק רמג
תיבה עבצ ןווגב

 תילברמב ריק רמג
תיבה עבצ ןווגב

ןאירוק חטשמ
ןאירוקמ םירויכ 2 +

ץופרטניא תידיו זרב תייפ 

היונב השינ ךותב ןוילע ןורא
הארמ תופוצמ תותלד

 האר C-31 תורגנב ןורא
תויטבמא תורגנ ןוילג

4 53

5 'סמ ךתחל יאר תנומת
4 'סמ ךתחל יאר תנומת

3 'סמ ךתחל יאר תנומת

הנושאר המוק | םירוה יתורש תסירפ

 ץופרטניא תידיו ריקמ זרב תייפ 
18777 םרופ -וינ

50

H=290

ףלזמ םהניבו  ךרד 3 םיצופרטניא ינש
תילרגטנא םימ 'קנ ללוכה ריקל רוביח +

 ץופרטניא תידיו ריקמ זרב תייפ 
18777 םרופ -וינ

ףלזמ םהניבו  ךרד 3 םיצופרטניא ינש
  תילרגטנא םימ 'קנ ללוכה ריקל רוביח +
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uk=0.45
ok=2.90

uk=0.45
ok=2.90

ץופרטניא תוידיו שוט 
היטבמא חטשממ םיאצוי

ןוילע היטבמא ןוראל השינ

שוט TX ץופרטנא
הטזור םע רובק ףלשנ די שוט

קיבא TX ץופרטניא

הקייאזומ תליחת .קנ
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תיכוכז עובק

טירוקיס תיכוכז תלד 

תיכוכז עובק

טירוקיס תיכוכז תלד 

שוט שאר

טירוקיס תיכוכז תלד 

תיכוכז עובק

תיכוכז עובקשוט שאר

השבלה אלל רייא-רוקד לירג

השבלה אלל רייא-רוקד לירג

תיבה עבצ ןווגב תילברמב ריק רמג
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היטבמאל הקייאזומ תמב
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תילברמ רמגב היטבמאה רדחב תוריקה לכ :הרעה


