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  סיקרוס יכדרמ ש"ע יתליהקו ישיא חותיפל רפס תיב
חילצהל .זעהל .םולחל  



  : דויצ
  םכתריחבל תונטק וא תולודג תוצבושמ תורבחמ 2 :הקיטמתמ *
  .תיווז דמו םכתריחבל הנטק וא הלודג תצבושמ תרבחמ :הירטמואיג *
 םכתריחבל הנטק וא הלודג תורוש תרבחמ :ך"נת *
 םכתריחבל הנטק וא הלודג תורוש תרבחמ :היפרגואיג *
 םכתריחבל הנטק וא הלודג תורוש תרבחמ :הפש *
 םכתריחבל הנטק וא הלודג תורוש תרבחמ :היגולונכטו עדמ *
 םכתריחבל הנטק וא הלודג תורוש תרבחמ :תילגנא *
 םכתריחבל הנטק וא הלודג תורוש תרבחמ :תשרומ *
 .תורוש תפדפדו הלינמ רסלק :)בלה חתפמו םייח ירושיכ( ךוניח *
 .הרוש וילופ יפד תליבח ,םירוח םע תוינוליינ 30 ,הלינמ רסלק :הקיסומ *
 םידומילה תנש תליחתב רסמית דויצ תמישר :תונמוא *
 

 : הוולנ דויצ
  )הפוקש הכירכ םע( םיקד םירסלק 5*
  .םיפדרמש תליבח*
 .םיפד ןוסחאל )קיטסלפ/ןוטרק( ימוג םע תייקית *
 .ב"הזה תורמשמל תיקורשמ*
 

         :ובו רמלק
                  םידוח+םיינכמ תונורפע /םידדוחמ תונורפע   3*
    .םינבל םיקחמ  2*
                             .םיירפסמ*
                  .)תרוסנל( לכימ + דדחמ*
                         )דבלב םירטמיטנס םע( .ןטק קיטסלפ לגרס*
                            .לודג קיטס קבד*
 םיעבצ/םיינועבצ תונורפע / םישוט תליבח*
    )םירקרמ( םישיגדמ םישוט 3*
 פייטולס*
 
 
 .ויצפחמ דחא לכ לע דימלתה לש ומש תא קיבדהל/םושרל אנ
 

 .ס"היב למס םע הדיחא תשובלת שוכרל שי •
 .םיסקטל ןבל עבצב תינוילעו רפס תיב למס םע הצלוח שוכרל שי •
  .ל"הנש ךלהמב דויצ וא/ו דומיל ירפס לש תופסונ תושיכר ונכתיי •
  .דב תיפמ וא ריינמ תויפמ ,)ןוליינ תויקש אלל( תוימעפ בר תואספוקב -לכוא •
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