
.םיינש וא דחא שמתשמ ידי לע *תוינש 90 -כ הבכרהל ןתינ הריהמ החיתפ להוא
 .דבלב להואה ףוג לש הבכרה תוינש 90*

 הבכרהל הנכה  :1 בלש
 .החוטשו הרשי עקרק לע תויהל ךירצ םוקמה ,להואה תבכרהל ןוכנ םוקמ רחב.א
.)להואה תפצר תומיטאב עגפי להואה סיסבב ערק ,םימל המוטא להואה תפצר(
:ןוסחאה קיתמ םיקלחה לכ תא אצוה.ב
.תוטומ קש ,םילבחו תודתי קש ,ןוילע םשג/לט יוסיכ ,להוא
 .תוניפל תווצקה לש הכישמ ידי לע  ל"נה הנומתב עיפומש יפכ להואה תא חתפ.ג
.םירשי ויהי תוטומהו ירמגל חוטש היהיש תנמ לע להואה לש םילגרה תא רשיי.ד

 להואה גג תוטומ תמרה  :2 בלש

להואה גג תוטומ

להואה ףוג תוטומ

להואה יקרפמ  

 להואה ףוג תוטומ תחיתפ :3 בלש

.עצוב 2 בלשש ינפל להואה תוטומ תא וחתפת לא – הרעה      

 קילק עימשי הליענה רותפכש דע להואה ףוג תוטומ 4 תא ךראהו חתפ•
.דרפנב דצ לכ חתפ ,ומוקמב לעננ טומהו

 להואה יוסיכ תנקתה  :4 בלש

.הסינכה יפלכ הנפומ )תספרמה( ךוראה וקלחש להואה לש ןוילעה וקלח לעמ להואה יוסיכ תא שורפ•

להואה יוסיכ חוטבא :5 בלש

תאצמנה היונפה האלולל להואה יוסיכ תוניפב םיאצמנש םימזבאה תא רבח•
.להואה ףוג תוטומ לש הליענה רותפכל ךומסב 

 הרוצ לבקיו תיקלח דומעי להואהש תנמ לע הלעמ יפלכ םתוא םרהו להואה גג תוטומב זוחא•
 .תעבורמ/תינבלמ
.)ץוח יפלכ םינפבמ ךפהתהל להואה יקרפמל םורגת תאזהלועפ( דרפנב דצ לכב לעפ



םילבחהו תודתיה ידי לע עקרקל להואה עוביק :6 בלש
.תודתיה תעיקת ינפל ותוא רשייו להואה תא חתמ.א

.יוצרה םוקימב להואהו םילפק אלל הרשי להואה תפצרש דפקה.ב

 םכרוא לכל תולעמ 45 לש תיווזב וידדצבו להואה תוניפב תואלולה ךרד עקרקב להואה תודתי תא עקת.ג

)תועיצפ עונמל ידכ( הצוחה וטלבי אלש מ"ע

.םאתהב קזחל שרדנו,חורב ןתיא דומעי להואהש תנמ לע תודתי העברא לש םומינימ שרדנ.ד

תודתיה ידי לע עקרקל םרבחלו להואה יוסיכ תוניפל םיפסונ םילבח העברא רבחל שרדנ תוקזח תוחורב.ה

.םילבחה לע םיאצמנש םינחתומה ידי לע םתוא חותמלו ,הכרעבש תופסונה

)ילנויצפוא(  :תינוציחה תספרמה תמקה :7 בלש

 להואה יוסיכ לא התוא לגלגל ןתינ תינוציחה תספרמב שמתשהל םיצור אלו הדימב - הרעה

.תומיאתמה תואלולה ידי לע התוא רוגסלו

.יוסיכה לש ךוראה וקלח תא חתפ.א

.קשה ךותמ תוטומה תא אצוה.ב

.הניפב תערגמל טומה תא רבח.ג

 עקתו רטמ השולשכ לש קחרמל תולעמ 45 לש תיווזב ותוא חתמו לבחה תא ןוילעה וקלח לע בכרה.ד

.הצקב האלול ידי לע דתיל לבחה תא רושקו )תועיצפ עונמל ידכ( וכרוא לכל עקרקב דתיה תא

.החיתמה תא קזחל תנמ לע לבחה לע םיאצמנש םירוחשה םינחתומה ידי לע לבחה תא חתמ.ה

.דרפנב דצ לכל תאז השע.ו

החלצהבםקוהלהואה

 שומישה ףוסב להואה לופיק

 תוחוקל תוריש

.תוטומה קשל תוטומה תא רזחהו תינוציחה תספרמה תא קרפ.א

.תודתיה קשל םתוא רזחהו עקרקהמ םילבחהו להואה תודתי לכ תא אצוה.ב

.ותוא לגלגו םמוקממ םיספילקה תאצוה ידי לע להואה לש ןוילעה יוסיכה תא לפק.ג

 ,רוגס בצמל המינפ םתוא לפקו הליענה רורחשל ןצחלה לע הציחל ידי לע להואה ףוג תוטומ תא לפק.ד

.דרפנב דצ לכב תאז תושעל דפקה

.דרפנב דצ לכב תאז תושעל דפקה .להואה םינפ ןוויכל להואה יקרפמ תא ךופה.ה

.להואה םינפ יפלכ להואה גג תוטומ תא ףוחד.ו

.להואה םינפ יפלכ תוניפהמ להואה ףוג תוטומ תא םרה.ז

 ריוואה תאצוה ידכ ךות תונידעב להואה תא לגלגו ,לפוקמ אוהש ודיצ לע להואה תא ךופה.ח

.וחפנ תא ןיטקהל תנמ לע להואהמ

.ןוילעה יוסיכהו תודתיה קש ,תוטומה קש םע דחיב ןוסחאה קש ךותל להואה תא סנכה.ט

** דחאכ הבקנו רכזל תוסחייתמ תוארוההו ,דבלב הביתכה תוחונל רכז ןושלב ובתכנ הבכרהה תוארוה **

מ"עב תואנחמ דויצ ןופצה בכוכ
02-5799579 :ןופלט
orders�thenorthstar.co.il :ליימ
www.northstar.co.il :רתא

רוציי ימגפ לע תוירחא הנש


