
כמות  תנאי בסיסי: ציוד חובה (בעל  תו תקן)  לקיום סדנה לעיצוב שיער
כמותציוד חשמלי בסיסי לקיום סדנת מספרה ( כולל נקודות חשמל ליד כל פריט)

1מזגן  מתאים לחלל המספרה
18נקודת חשמל ליד כל עמדת עבודה

1מקרן ברקו 
1מסך  למקרן

1מחשב נייד מתקדם ועדכני כולל: מסך LCD ,אינץ' 17 ,כונן לדיסק,כרטיס מסך.(יש להתחדש ולהתעדכן  כל 5 שנים )       
1מכונת כביסה
1מייבש כביסה

1דוד למים חמים/ אטמור
1סטריליזטור

1מסרטת וידאו
ציוד בטיחות במספרה

1מטף לכיבוי אש
כמותריהוט ואביזרים נילווים לסדנת מספרה

18עמדת עבודה
18מראה גדולה בכל עמדת עבודה

18כיסא לסדנת מספרה ( פנאומטי עם משענות ללא גלגלים)
2עמדת חפיפה  (כיור+ כיסא)

3מפות מקצועיות:חתך השערה/ ו/מעגל הצבעים/ כללי בטיחות במספרה
3מראת יד

1ארון תצוגה עם ויטרינה להצגת עבודות התלמידים 
1ארון פתוח/ מדפים לאחסון ראשי בובות

1ארון אחסון למגבות נקיות
1מיכל סגור לכביסה מלוכלכת

1ארון נעול לאחסון חומרים כימיים
3עגלות עבודה

1משטח + כיור לשטיפת כלים
18חלוק עבודה קצר לכל תלמיד

1פח אשפה גדול עם מכסה + מטאטא ויעה



כמותציוד רב פעמי - מתבלה/ משלים
19מספרי תספורת לתלמיד (גודל להב 5.5 )

3מספרי דילול
36מגבות

20מחזיק ראש בובה פלסטיק ( סטנד)
10ראשי בובה  L + מעמד לראש בובה
20ראשי בובה  M + מעמד לראש בובה

כמותציוד חשמלי  מקצועי (בעל תו תקן )
1מכונת ייבוש  חשמלית לשיער

כמותציוד חשמלי מקצועי ( בעל תו תקן)/ משלים
3מכונת תספורת

18פן
6מחליק קרמי

3מקלון קרמי( גדלים שונים)
2בייביליס טוסטר

כמותתנאי בסיסי:חומרים וציוד מקצועי, חובה- מתכלה/משלים, לקיום סדנת עיצוב שיער
חומרים מתכלים ( באישור משרד הבריאות)

3שמפו
4מרכך שיער

1חומר החלקה + חומר סלסול( להדגמה על ידי המורה)
1חומר מנטרל 1 ליטר
30צבעי שיער- צבעי גוון

20צבעי שיער - צבעי בסיס
2מי חמצן בריכוזים שונים 3% 12% 1 ליטר

2מי חמצן בריכוזים שונים 6% 9% גלון
1חומר חיטוי כימי לכלי עבודה

3מסיר צבע
2אבקת הבהרה

2מוס
2ג'ל



1ווקס
2סרום

5ספריי מחזק
2אבקת כביסה 5 ק''ג
3מרכך כביסה 4 ליטר
3טלק (אריזה גדולה)

כמותציוד נילווה לסדנת עיצוב שיער  ציוד מתכלה/ ציוד משלים
6פלרינה רב פעמית לתספורת

2חבילת קליפסים אלומיניום - קצר(144 יחידות בחבילה)
6חבילת קליפסים אלומיניום  - ארוך(12 יחידות בחבילה)

6סיכות ראש סיכות סבתא צבע חום / שחור( 500 גרם)
18קליפס פרפר שחור/לבן  (12 יחידות באריזה)

6צמר גפן
6נייר פרמננט משי לסלסול 

30מברשות עגולות - מגוון גדלים  ( 17;23;28;32;43)
20ביגודים - מגוון גדלים- 1/12( בכל חבילה 12 יחידות)

6רשת לרולים
20רולים מסוגים שונים - 1/12 ( בכל חבילה 12יחידות)

30קערות צבע+ מברשות צבע
10מסרק רחב שיניים

40מסרק שפיץ 
30מסרק תספורת

18מברשת עץ צרה לתסרוקת
10מרסס למים

30מברשת מטקה
2תער חד פעמי (100 יחידות בחבילה)

1נייר לצוואר (5 יחידות בחבילה)
3נייר כסף  צר (50 מטר בחבילה) 

5כובע לפסים + מסרגה
S/M/L  -(100 יחידות) 5כפפות לטקס חד פעמי



3שכמיות חד פעמיות לצבע ( 40 יחידות)
המלצה של סוכן מכירות ארצי לציוד וחומרים לעיצוב שיער:

enoshim@gmail.com   052-6551129      :אושי   סלולרי


