
From: Ariel Apfelbaum 
Sent: Thursday, July 21, 2016 1:27 PM 
To: Vladimir Alenberg; Udi Barazani; Jonny Malachi; Kobi Vilner; Slava Lesin; Amit Cohen; 
'Oren Shmueli'; Meir Yacov 
Subject : RE:  פארק תמר -מכון התקנים  -בדיקת אינטגרציה  

 
 

 מאיר, ולדימיר, 
 דרור, סלבה, קובי, מיליק

  
(שתי  1001אתמול הן בבדיקת אינטגרצית המערכות והן בבדיקת  יישר כח על הצלחתכם

 הבדיקות בוצעו עלי ידי מכון התקנים)
הן  ההפעלות וההתאמות המהירותשנוהלו על ידי מאיר,  הבדיקות המקדימותלציין כי כל יש 

 על ידי דרור, סלבה,קובי ומיליק 
 .10/7-, לאחר קבלת חיבור חברת חשמל בכל אלה בוצעו בפרק זמן כה קצר

  
 תודה רבה 

 , ומסירת כל המערכות לסטרטסיס.4והמשיכו לפעול במלוא המרץ עד לקבלת טופס 
  

 בברכה
 

 

 אריאל אפלבאום
 מנהל הקמה

 וקסמן גוברין גבע חברה להנדסה בע"מ

 , גבעת שמואל7גוש עציון 

 050-5917074נייד:   |  03-5419012טל': 

 

 
  



From: Ariel Apfelbaum 
Sent: Thursday, July 07, 2016 2:05 PM 
To: shimon; Vladimir Alenberg; Kobi Vilner; Igor Roitblat; Dror Kvetny 
Cc: Slava Lesin; 'Oren Shmueli'; Amit Cohen 
Subject:  סטרטסיס 1פארק תמר מבנה  

 
 

 שלום רב,
 

 ההצלחות שנחלנו היום בפרויקט:ברצוני להביא תודתי לחב' ארדן על 
היום, לאחר מאמצים רבים, הצלחתם  –לקובי וילנר, איגור רויטבלט וצוותי החשמל  .1

 להביא חיבור מחברת חשמל להרצת המערכות.
היום, עברתם ביקורת ראשונה של  –לולדימיר אלנברג, דרור קויטני וצוותי המיזוג  .2

 .ללא הערות 1011/1-מכון התקנים ל
 

, 4חיבור, מצפה לנו חודש גורלי להרצת המערכות במבנה ומוכנות לטופס עם קבלת ה
 המשיכו כך ואל תרפו.

 
 בברכה

 

 

 אריאל אפלבאום
 מנהל הקמה

 וקסמן גוברין גבע חברה להנדסה בע"מ

 , גבעת שמואל7גוש עציון 

 050-5917074נייד:   |  03-5419012טל': 
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