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רמגו תיתשת  ירצומ 

"מ עב לארשי  ןוסנה 
ישאר דרשמ 

ןג 5252006 תמר  יקסניטוב 5 , בוחר ז'
ןג 5213604 תמר  .ד.ת 3540 ,

03-5764242 ןופלט :
03-5759933 סקפ :

המדקו תוכיא  לע  הדפקה  ךות  ״ןוסנה״  לש  םיבשחוממהו  םימדקתמה  םיינרדומה , םיידועיה  םילעפמב  רצוימ  ״תירכרוכ״ 
.תיגולונכט

םיניבמש הלאל  תירכרוכ - 

 

" תירכרוכ  - " יביטרוקד חיט 
"Kurkarit" - Architectual Plaster

.שמתשמל חונו  יתודידי  ״בוטר״ ,)  ) ירט בכועמ  אבומ  רכרוכ  יופיצ  חיט ,  : רואית
יבג לע  םושייל  םינוש , םינווגבו  ״תורוטסקט״ )  ) רומיג תומר  ןווגמב  תיעבט  רכרוכ  ןבא  לש  הארמ  תגשה  רשפאמה  יביטרוקד  יופיצ   : דועיי

.ץוחו םינפ  תוריק 
(. ךרוצה יפ  לע   ) םייעבט םיטנמגיפו  םידחוימ  םיפסותו  םיפסומ  רכרוכ , לוח  ןבל , טנמצ   : תבורעתה יביכרמ 

.רתאב רצוימ  ליגר  חיטב  לבוקמש  יפכ  תוטישו  םילכ  םיעצמא , םתואב   : םושיי
םיחפנב םידיינ  םילברעב  רתאל  קפוסמ  םימיאתמ , ןוסחא  יאנתב  תועש  ךשמב 36  תודיבעו  תוירט  לע  רמוש   : ירטה רמוחה  ינייפאמ 

.חוקלה תנמזה  יפ  לע  םינוש 
.ליגר חיט  ומכ  תומיטאו  קזוח  דחוימו , האנ  יביטרוקד  הארמ  ילכירדא , חיט   : םיידוקפת םינייפאמ 

״ת 1920.  : םייטנוולר םיטרפמו  םינקת 
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: תונורתי

 

 

םיינכט םינותנו  תונוכת 
ק"ג/מ"ק)  ) ירט יבחרמ  דע 1900לקשמ   1700

 )%( ריוא דע 25תלוכת   10
"ס) פגמ  ) םוי קזוח 35 

הציחלב
הפיפכב
תוקבדיה

8.0 .נימ   
1.3 .נימ   

עצוממ 0.4

רורחש '( )" מ  ) םימ ידא  רבעמל  תודגנתה 
"( .סקמ 2.0םידא

העשל "ר  מל ק"ג   ) תימינ תוגיפס  םדקמ 
( תומיטא !( ) יצח סקמ 1.0תקזחב 

'( מ"מ/מ  ) תישפוח סקמ 0.5תוקמטצה 
"( תעבטה ןחבמב   )" תנסורמ םיקדסתוקמטצה  אלל 

תיטסלפ הקידסל  קדסנתושיגר  וניא 

רצענ אלו  םרוז  רבד , םש  ןוסנה - "  " לש םיסוחדה 

" תירכרוכ  - " יביטרוקד חיט 
"Kurkarit" - Architectual Plaster

יביטרוקד הנעמ  הווהמה  שעותמ  רצומ 
.תונוש תורוטסקט  )  ) רומיג תומרב 

תושירדב דמוע  ינגומוהו , רקובמ  רצומ   
(. י״ת 1920  ) חיטל ילארשיה  ןקתה 

.םדא חוכב  ןוכסיח  רשפאמו  תחפ  ןיטקמ 

תושרדנה תויומכב  רתאל  קפוסמ 
ןונכתב הדובעה  תומדקתהל  םאתהב 

.הנמזה יפ  לעו  רקובמ  יאלמ 

תוטישה לכב  שומישל  לקו  ריהמ  ןכומ ,
.תולבוקמה

.עקרל הבוט  תוקבדיהו  הובג  קזוח  לעב 

חוקיפו הרקב  תחת  תרצוימ  תירכרוכה 
.שומישל ןכומ  רתאל  אבומו  םידומצ 

דועיי תא  רידגהל  שי  הנמזהה  תעב 
.םושייה ןפוא  ןוסחאה , תטיש  רמוחה ,

, רתאל ועיגהב  לברעל , ףיסוהל  רתומ   
תולילדה תמר  תגשה  חיטביש  ןפואב  םימ 
םימה תפסות  .עוצקמה  לעבל  הייוצרה 

םושרהמ גורחת  אלו  תרקובמ  היהת 
.חולשמה תדועתב 

הקפסאל תילמינימה  רמוחה  תומכ 
.ק״מ איה 2  לברע )  ) תחא הווצאב 

םירחא םירמוח  תירכרוכל  ףיסוהל  ןיא 
עוגפל הלולע  תפסות  לכ  .םיפסונ 

.ויתונוכתב

, םימ ןדבא  ענמיש  ןפואב  עצבתי  ןוסחאה 
, ישפוחה ריוואל  ירטה  חיטה  תפישח  ענמי 

םיפסונ םירמוח  תפסות  ינפמ  ןגומ  היהיש 
גיצנ י״ע  ורסמנש  תוארוהל  םאתהבו 

.״ןוסנה״

תנכה לע  דיפקהל  שי  ״תירכרוכ״  םושייב 
, תרשיימ הבכש  הצברה , תבכש  עקרה ,

.הרפשא

תויחנהו םיפסונ  םיטרפ  תלבק  ךרוצל 
ןוכנ שומישו  ןוסחא  הנמזה , יבגל 

ןויליגב ןייעל  ץלמומ  ״תירכרוכ״ב 
ןכ ומכ  .הז  רצומל  ״ןוסנה״  לש  יגולונכטה 

ןתינ רתא  לכב  הדובעה  תליחת  ינפל 
״ןוסנה״ גיצנ  תא  שארמ ) םואתב   ) ןימזהל

.תופסונ תוארוה  ןתמלו  הכרדהל 
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