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 תוירחא םינש 3 עצבמ ןונקת

 SAUTER- רטואס םייונב םירונתל
 )תלבגומ תפסונ תוירחא םינש 2 + ןיד יפ לע תוירחא הנש(

 תאצוי )"צ"מא" :ןלהל( מ"עב )1951( הכירצ ירצומ הרטקלא :יללכ

 תפסונ תוירחא םינש 2 + ןיד יפ לע תוירחא הנש( תוירחא תונש 3 עצבמב

 ,)"עצבמה" :ןלהל( עצבמב םיפתתשמה רטואס ירצומ לע )תלבגומ

 תא עצבמה תפוקת ךלהמב לעופב שכרש חוקל לכ יאכז היהי ותרגסמב

 רשאו צ"מא ידי לע ואבוי רשא ,)ןלהל םתרדגהכ( עצבמבש םירצומה

 תוירחא לבקל ,)ןלהל םתרדגהכ( םישרומה םיקוושמה ידי לע םירכמנ

 םינש )2( יתש לש הפוקתל ,דבלב עצבמבש םירצומה לע תלבגומ תפסונ

 ןהל תוירחאה תנשל ףסונב ,)"תלבגומ תפסונ תוירחא" :ןלהל( תופסונ

 :ןלהל( עצבמבש םירצומה תשיכר תרגסמב ןיד יפ לע חוקלה יאכז

 לש ךסב םולשת תרומת מ"ס 60 בחורב םירונת ,)"תיסיסבה תוירחאה"

 ףופכבו ₪ 299 ךסב םולשת תרומת מ"ס 90 לש בחורב םירונת ,₪ 199

 תפסונה תוירחאה תדועתבו הז ןונקתב םיבוקנה םיאנתה ראשל

 .ונמיה דרפנ יתלב קלח הווהמו ןונקתל 'א חפסנכ תפרוצמה תלבגומה

 שכר רשא חוקל ,קפס רסה ןעמלו ןונקתה תוארוה ראשמ עורגל ילבמ

 םיעצבמ תרגסמב 'ב יגוס וא תוגוצת ,םיפדועמ ,עצבמבש םירצומה תא

 .עצבמב ףתתשהל יאכז היהי אל )תוחנה יעצבמ תוברל(

 :"עצבמבש םירצומה"

 :ןלהל םיטרופמה )Sauter( רטואס תרבח לש םירצומה

 םייונב םירונת -
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 עצבמבש םירצומה יבגל קר לוחי עצבמה ,יכ רהבומ קפס רסה ןעמל *

 ידי לע )"הנקתה" :דחיב ןלהל( הכרדהו הנקתה םהיבגל העצוב רשא

 תופתוש ,םיתוריש םור-לפ תועצמאב צ"מא םעטמ השרומ יאנכט

 .)"םיתוריש םורלפ" :ןלהל( 550253785 'סמ תלבגומ

 וא/ו תושרומה קווישה תותשר תא וללכי - "םישרומה םיקוושמה"

 ,םישרומה טנרטניאה ירתא וא/ו םישרומה םייטרפה םירחוסה

 תבותכב צ"מא לש רחסה תביטח לש טנרטניאה רתאב םימסרופמה

www.electra-trade.co.il, תעל תעמ ןכדעתיש יפכ. 

 םירצומה תא םישכורה םינכרצל ףקותב עצבמה :עצבמה תפוקת

 תפוקת" :ןלהל( 31.12.2020 םויל דעו 03.04.2020 םוימ לחה עצבמבש

 וא עצבמה תפוקת תא ךיראהל תוכזה תינקומ צ"מאל .)"עצבמה

 .ןידה תוארוהל ףופכבו טלחומהו ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,ורצקל

 חוקלה ,עצבמבש רצומה תנקתה דמעמב :עצבמל תופרטצהה ןפוא

 'סמ תלבגומ תופתוש הקוזחת םורלפ תרבחמ שוכרל יאשר היהי

 םייונב םירונת ( ₪ 199 תרומת ,)"הקוזחת םורלפ" :ןלהל( 550253793

 , )מ"ס 90 בחורב םייונב םירונת( ₪ 299 תרומתו ) מ"ס 60 בחורב

 .הז ןונקתב ןלהלו ליעל רומאכ עצבמבש רצומל תלבגומ תפסונ תוירחא

 :עצבמה

 תוירחאל םיאכז ויהי ,הז ןונקת תוארוהל םאתהב עצבמב םיפתתשמה

 םותמ לחה ,םינש 2 לש הפוקת ךשמל עצבמבש םירצומל תלבגומ תפסונ

 .תיסיסבה תוירחאה תפוקת

 יפכ הניה עצבמבש םירצומה לע תיסיסבה תוירחאה יכ ,תאזב רהבומ

 תשיכר דעומב ןתניתש תוירחאה תדועת יאנתל ףופכבו טרופמש
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 לע תורישי תנתינ תלבגומה תפסונה תוירחאה יכו ,עצבמבש םירצומה

 תדועת יאנתל ףופכבו הז ןונקתב טרופמש יפכ הניהו הקוזחת םורלפ ידי

 .הז ןונקתל תפרוצמה תלבגומה תפסונה תוירחאה

 עצבמבש רצומה םע רשקב תרחא האצוה לכב ונובשח לע אשיי חוקלה

 תדועת תוארוה יפ לע הקוזחת םורלפ לע שרופמב הלח הניא רשא

 .תלבגומה תפסונה תוירחאה

 תלבגומ תפסונ תוירחאל םיאכזה

 םירצומה תא ושכרש ולא םניה עצבמב ףתתשהל םיאכזה תוחוקלה

 עצבמבש םירצומה לש הנקתה העצוב רשאו ,עצבמה תפוקתב עצבמבש

 ימ וא/ו צ"מא םעטמ םיתוריש םורלפ לש השרומ יאנכט תועצמאב

 ורחב רשא תוחוקל לע לוחי אל עצבמה .םיתוריש םורלפ לש המעטמ

 יאנכט תועצמאב ונייהד ,יאמצע ןפואב עצבמבש םירצומה תא ןיקתהל

 .םיתוריש םורלפ לש השרומ יאנכט וניאש

 םירצומה תנקתה ךרוצל םיתוריש םור-לפ םעטמ השרומ יאנכט תנמזה

 .073-2625600 ורפסמש ינופלט דקומ ךרד עצבתת עצבמבש

 עצובי תלבגומ תפסונה תוירחאה תשיכר ןיגב םולשתה יכ ,רהבומ

 תיבב הנקתהה דעומב המעטמ ימ וא/ו םיתוריש םורלפ יאנכטל תורישי

 .חוקלה

 תולע םלשי אל חוקלה ,תלבגומה תפסונה תוירחאה תפוקת ךשמב

 .הקוזחת םורלפ םעטמ יאנכטה לש רוקיב

 םייח רשה בוחר ,צ"מא לש רחסה תביטח ידרשמב אצמי עצבמה ןונקת

 .צ"לשאר 1 אריפש
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 תוברל ,עצבמה ילהנו יללכ תא תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש צ"מא

 ידעומ וא/ו תלבגומה תפסונה תוירחאה תפוקתל תואכזה םע רשקב

 .התלבק ןפואו

 הז ןונקת תוארוה ןיב יהשלכ המאתה-יא וא/ו הריתס לש הרקמ לכב

 היזיוולטב ,תונותיעב תוברל ,עצבמה רבדב םהשלכ םירחא םימוסרפל

 .ןיינעו רבד לכל הז ןונקת תוארוה הנרבגת ,רחא יעצמא לכבו

 תפסונה תוירחאה תדועת תא רימהל הרקמ םושב יאכז היהי אל חוקלה

 ףסכב עצבמה חכמ וא/ו ןונקתה יפ לע ויתויוכזמ הזיא וא/ו תלבגומה

 תא שממל ודיב רשפאתי אל ןהב תוביסנב םג תאזו ,ףסכ הוושב וא/ו

 .עצבמה תרגסמב תואכזה

 תואכזה יכ ,ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,צ"מא טילחת וב הרקמ לכב

 רומאל דוגינב וא/ו ףויז לש האצות הניה וא/ו המרמב הגשוה עצבמל

 חוקלה שרדיי -התנקוה םאו חוקלל תואכזה הנקות אל ,הז ןונקתב

 יפ לע ,צ"מאל תלבגומהו תפסונה תוירחאה תדועת תולע תא םלשל

 .צ"מא לש ידעלבה התעד לוקיש

 םירושקה םיאשונה לכ יבגל תערכמ היאר ווהי הילהנו צ"מא ימושיר

 .הז עצבמל איהש הרוצ לכב

 תפסונה תוירחאה תדועתל יאכז היה הניגב הקסע לטיבש חוקל

 תלבגומה תפסונה תוירחאה תדועת תא וארי ,ןונקתב רומאכ תלבגומה

 .ףקות תרסחו הלטבכ הז עצבמ חוכמ ול הקנעוהש

 םישנל הנפומו דבלב תוחונה םשל רכז ןושלב בתכנ הז ןונקתב רומאה

 .דחאכ םירבגלו


