
                                                                                                                                                                                                        
  
   
 
 

 
 

 
 מ"עב םיננכתמו םיצעוי לותרש
 08-9352365 .סקפ       08-9352364  . לט

תובוחר           12      ץיבורוה ילא  
 pro@sheratol.co.il 

 
 
 
 
 

 טנמצ הקלור

 הלופכ קוזיח תעירי
 טרפמ פ"ע 

 ימיכ םימ רצע

 רושימב זקינ רוניצ
 ריק/הפצר שגפמ
 ץעוי תוצלמה פ"ע
 היצלטסניא

 זוקינ תעירי
 תיכנא

 : םוטיא תכרעמ
 תוינמוטיב תועירי יתש
 תזתה ןיפוליחל וא
 תינמוטיב היסלומא
 .תיביטקורטסנוק הפצר .1 תובכש יתשב

 תיפוס הנגהל הזר ןוטב  2
 .םוטיא תנגה סיסב ינכטואג דב 3
  מ"מ 4 תינמוטיב העירי .4
 7 מ"מ 4 תינמוטיב העירי .5
 מ"מל 'רג 300 רמירפ תבכש .6
 םוטיא אשונ הזר ןוטב .7
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 טרפ רפסמ          ךיראת                   תולכירדא                  טקיורפ
 000                2022  יאמ               אתרז וידוטס         תורדש 'א לוכשא

   הדימ הנק                                                                רואית
 -------    םוטיאה תודובע עוציבל תויללכ תויחנה 

 תוכרעמ תנקתה םוקימו ןפוא תשחמהל הימדה םנה םוטיאה יכתח ץבוקב הקיפרגה

 .דבלב םוטיאה
 טקיורפה יצעוי רתי וא / ו תולכירדא יטרפב םיעיפומה ולא םה שומישל תויתשתהו הנבמה יקלח תוימדה

 םייעוצקמה

 

 הנקתה ןפואו םירמוח יגוס ,םוטיאה תוכרעמ יביכרמ תנבהב עייסל םידעוימ  םיפרוצמה םוטיאה יטרפ

 יכרצל המאתה אלל םירחא םימושייל ולא תויחנהב שומיש תושעל ןיא .דבלב הז טקיורפב עוציבל ץלמומ

 .םימושיי םתוא

 

 תואצמנה ולא ןה תיתשת יקלחו םירמוח ןיב בולישה ןפואו םירמוחל תועבוקהו תואלמה תוצלמהו עוציבה ןפוא

 .םוטיאה יכתחמ דרפנ יתלב קלח ונהש ףרוצמה ינכטה טרפמה ףוגב

 עמתשהל יושעה לכ לע םירבוג עוציבל םיצלמומה םירמוחה ינרצי לש עוציבה תוצלמהו דחוימה ינכטה טרפמה

 .םוטיאה יכתח יצבקב ראותמ וא רמאנהמ

 

 םרוגה לע טרפמה ףוגב וא םיכתחב םירואיתהמ שמתשמה לצא םילועה הריתס וא הנבה-יא לש הרקמ לכב

 תריסמ םע וזכ תוגייתסה הלעת אלש לככ .עוציבל ןיתמהל אלו טקיורפה תלהנה םע דימ ץעייתהל עצבמה

  ינכטה טרפמהמ תולועה תויחנהל עצבמה גרדה תמכסהכ רבדה לבקתי ,םיכתחה ץבוקו ינכטה טרפמה

 םיוולנהו דחוימה

 

 םיאבו דבלב הצלמה םנה םיוולנה םיכתחב וא/ו ינכטה טרפמה ףוגב ירחסמה םמשב םיעיפומה םוטיאה ירמוח לכ

 אצמנה רמוח לכל רימהל ןתינ .הז טקיורפב תודובעה עוציבל םיבושחה םייגולונכט םיביכרמו תולוכי ראתל

 םיביכרמבו עוציבה ןפואב ךרע הוושכ

 םיוולנה םירמוחבו םוטיאל דחוימה ינכטה טרפמה ירמוחב שומישה ןפוא


