
מ"עב .מ.מ.מ תרושקתו למשח םיצעוי םיסדנהמ רעס
844  .ד.ת רשנ )רילא ןינב( 84 הדוהי רב ךרד
 

17/06/2015 תויומכ בתכ
דף מס':     001 תילמשח היצטסניא-דועו הקיטובור תונשדח הדבעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תילמשח היצלטסניא 80 קרפ      
      
.תויללכ תורעה 0.80 קרפ תת      
      
-  :הרעה ******************************      
הנקתה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
תושרדנה תודובעה לכו רזע דויצ ללוכ הלעפהו      
.םלשומ עוציבל      
    ******************************  
      
טרפמה)1 ******************************      
לכ)2 .תויומכה בתכמ   דרפנ יתלב קלח הווהמ      
ןימזמה ,הנקתהו הקפסאל םניה םיפיעסה      
תא ןיקתהלו קפסל תוכזה תא ומצעל רמוש      
יפל לכה למשחה תויתשתו למשחה ילבכ      
יאשר ןימזמה)3                  .ותעד לוקיש      
בתכ ךותמ תויומכ םצמצלו ןיטקהל ,לידגהל      
.הדיחיה יריחמ תא תונשל ילבמ תויומכה      
רוביח תללוכ םילבכה תנקתהו הקפסא)4      
.ויתווצק ינשב לבכה      
    ******************************  
      
םירבעמו םיבוציח עוציב םיללוכ םיריחמה      
י"ע אוהש גוס לכמ תוריקו תופציר תורקיתב      
דגנ םימוטיא ללוכ םולהי חדקמב םיחודיק      
ללוכ םימ תורידח ינפב םוטיאו שא ירבעמ      
ץעוי פ"ע םוטיאו לזרבמ גגב אבס תולקמ      
.ונובשח לעו ןלבקה םעטמ םוטיא      
    ******************************  
      
תינשמ היצקורטסנוק עוציב ללוכ ריחמה      
ו"כו ת"ג ,םירזפמ ,תודיחי ,תולעת תיילתל      
תויחנה י"פע תמייקה היצקורטסנוקל הרוביחו      
ןלבקה לש ומאתמ רוטקורטסנוק לש ןונכתו      
.רוטקורסנוקה רושיאל תוינכות תשגה ללוכ      

.תויללכ תורעה 0.80 כ"הס          
      
םילבכו םיליבומ 1.80 קרפ תת      
      
ללוכ מ"מ 06/021 תודימב C.V.P תלעת     08.1.010
תציחמ לולכת הלעתה ,וק תויפוסו יוסיכ      
,למשח 'עמל תרושקת 'עמ ןיב  הדרפה      

                   23.00 .ע"וש וא לגלפ תרבח לש רטמ   
      
תציחמ ללוכ דחוימ רוצייב םוינימולא ןודומע     08.1.020
הרקתל קזוחמ תרושקתו למשח ןיב הדרפה      
לגלפ תרבח לש ANNOLOC תמגודכ הפצרלו      

                    4.00 'פמוק .ע"וש וא  
      
      
      
      

1.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 3721-1   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/06/2015
דף מס':     002 תילמשח היצטסניא-דועו הקיטובור תונשדח הדבעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
הנקתהל RFFH 4MO הטעמ לעב יטפוא לבכ     08.1.030
גוסמ לבכה .ימינכ ל'ג ליכיו ,ןיירושמ תינוציח      
    M.S.2 -ל קלוחמ .ןורקימ 05 רטוקב םיביס  
42 כ"הס - הצובק לכב םיביס 42( תוצובק      
ןיב רוביחל( .רודלט וא רוירפוס תרצותמ )תוגוז      
לכ תוברל )שדח/ןנכותמ הנבמל םייק הנבמ      
םישרדנה םירוביחו םיטפואה םירבחמה      

                   60.00 .לבכה תווצק יתנשב םיביסל רטמ   
םילבכו םיליבומ 1.80 כ"הס          

      
.תוקראה 2.80 קרפ תת      
      
:הרעה ******************************      
י"תו למשחה תונקת יפל הנעצובת תוקראה      
    ****************************** .108  
      
ךילומ י"ע הנבמב תכתמה יקלח לכל הקראה     08.2.020
תורנצ תורקת רובע תוקראה ספמ ר"ממ 52      

                    1.00 'פמוק .'וכו תרושקית א"וזימ זוקינ בויב וכו םימ  
.תוקראה 2.80 כ"הס          

      
.םירזיבאו תודוקנ 3.80 קרפ תת      
      
)1 -:תורעה ******************************      
םיללוכ ןלהל םיטרופמה םירזיבאה לכ ריחמ      
,םטוויחו םרובח ,םתנקתה ,םתקפסא תא      
לכ ללוכ רבעמו םירוביח תואספוק ,תרנצ      
שרופמב רמאנ םא אלא םישורדה רזעה ירמוח      
.תרחא      
      
ףכירמ תרנצ י"ע ט"החת עצובי ןקתמה)2      
תולעת י"עו דבלב "נפ" המודא/הלוחכ/הקורי      
תורקתל תחתמו לעמ תונקתומה תויטסלפ      
.ךרוצה יפל תויטסוקא      
      
יבגל ןנכתמהו לכירדאה רושיא תא לבקל שי)3      
לש םייפוסה םירזיבאה לכ תמגודו עבצ      
לכ)4          .םתנקתהו םתשיכר םדוק תודוקנה      
וא סיווג תמגוד ויהי שומישבש םירזיבאה      
****************************** .וניצוטיב      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3.80 קרפ תתב הרבעהל        
844  .ד.ת רשנ )רילא ןינב( 84 הדוהי רב ךרד   מ"עב .מ.מ.מ תרושקתו למשח םיצעוי םיסדנהמ רעס

 
קובץ: 3721-1   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/06/2015
דף מס':     003 תילמשח היצטסניא-דועו הקיטובור תונשדח הדבעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
הרקתב וא/ו הרקתב תויזאפ דח רואמ תודוקנ     08.3.010
02 רטוקב רונצב .ט"החת ריק לע וא/ו תכמנומ      
םיכילומ מ"ס C.V.P 3*5.2 תלעת וא מ"מ      
    .C.V.P גוסמ םילבכ תועצמאב וא/ו YX2N  
    )5.25.1(*53 רזיבא רובע דוקיפ לבכו ר"ממ  
הדוקנהמ )דרפנב דדמי אלש( 3*5.1 הקלדה      
יפ לע ט"הע וא/ו ט"החת קספמ ללוכ חולה דעו      
אלל םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ תוינכתה      
ןצחל וא/ו ףוליח,לופכ,דיחי תומכבו גוסב לדבה      

                   55.00 .ראומ 'חי   
      
לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ      08.3.030
.םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק      
C.V.P תלעתב וא מ"מ 02 רטוקב רונצב      
גוסמ לבכ וא/ו C.V.P. םיכילומ מ"ס 5.2*3      
    YX2N 5*5.2 ךתחב3 דעו הדוקנהמ ר"ממ  

                    4.00 .דיחי הצק רזיבא ללוכ חולה 'חי   
      
לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ      08.3.040
.םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק      
C.V.P תלעתב וא מ"מ 02 רטוקב רונצב      
גוסמ לבכ וא/ו C.V.P. םיכילומ מ"ס 5.2*3      
    YX2N 5*5.2 ךתחב3 דעו הדוקנהמ ר"ממ  

                   28.00 .לופכ הצק רזיבא ללוכ חולה 'חי   
      
לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ     08.3.060
.םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק      
C.V.P תלעתב וא מ"מ 02 רטוקב רוניצב      
YX2N גוסמ לבכ C.V.P. םיכילומ מ"ס 5.2*3      
חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 53*5.2 ךתחב      
תללוכה םילודומ XOBAMIC 61 תספוק ללוכ      
52 רטוק תורוניצ 2 ללוכ A61 ק"ח 6      

                    9.00 תרושקתל 'חי   
      
ט"החת הפצרב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ     08.3.065
רטוקב רוניצב .םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ      
מ"ס C.V.P 3*5.2 תלעתב וא מ"מ 02      
ךתחב YX2N גוסמ לבכ C.V.P. םיכילומ      
    5.2*53 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ  
תנגומ ,76PI םימ תנגומ XOBAMIC תספוק      
2 ללוכ A61 ק"ח 6 תללוכה םילודומ 61 הכירד      

                    1.00 תרושקתל 52 רטוק תורוניצ 'חי   
      
ללוכ ריחמה  ןגזמל ריק רוביח תדוקנ     08.3.070
חולמ ר"ממ YX2N 4*5 לבכב הנזה וק      
מ"מ 52 לוורש ללוכ,הדוקנל דעו למשחה      
ןגזמל רוביח רזיבא ללוכ ט"החת שא ןיסח      

                    1.00 .A02 עקש ללוכה 'קנ   
      
      
      

3.80 קרפ תתב הרבעהל        
844  .ד.ת רשנ )רילא ןינב( 84 הדוהי רב ךרד   מ"עב .מ.מ.מ תרושקתו למשח םיצעוי םיסדנהמ רעס

 
קובץ: 3721-1   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/06/2015
דף מס':     004 תילמשח היצטסניא-דועו הקיטובור תונשדח הדבעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
TAC-7 לבכ ללוכ הדוחא תרושקת תדוקנ     08.3.090
52 לוורש תללוכה ט"הת 54GR רזיבאו      
םיבשחמ זוכירל דעו רזיבאהמ ט"הת שא ןיסח      
טורח ץיוודנס טלש ידי לע הדוקנה טוליש ללוכ      

                   45.00 .שרדנכ 'חי   
      
םהיביכר וא שא/ןשע יאלגל אצומ תדוקנ     08.3.100
מ"מ 02 רוניצ י"ע )ב"ויכו רפוצ ,הלעפה ינצחל(      
וא הקיציב ינקית לבכ ללוכ "וילאמ הבכ"      
הדוקנל דעו זוכיר חולמ ,תיטסוקא הרקתב      

                    8.00 .תוינכתב טרופמכ 'חי   
      
,םירודזופב הזירכ ילוקמרל אצומ תדוקנ     08.3.110
הבכ" מ"מ 02 תרנצב םירדחבו תובחרב      
וא יתמוק זוכיר חולמ ינקית לבכ ללוכ "וילאמ      

                    6.00 .תוינכתב טרופמכ הדוקנל דעו ,םירבגמ חול 'חי   
      
תמגודכ א"וזימ+הרואת תרקבל חפנ יאלג     08.3.120

                    4.00 .דוקיפ תספוק ללוכ הנבמב םייקה 'חי   
      
הנקתהל  ןרקמ/ילמשח ךסמל אצומ תדוקנ     08.3.130
וק אצומ 'קנ :תללוכה ,הכרדה/תובישי רדחב      
תמקוממ ,ךסמל דעו למשחה חולמ למשח      
לש הנקתהו הקפסא ללוכ ,ךסמה תספוק ךותב      
וילאמ הבכ "נפ" 05/04/23/52/02 תרנצ      
ט"החת הלעפה ינוויכ וד ןצחלל ללוכ שרדנכ      
+ ךסמה רובע ר"ממ 5.1X4 םיכילומ ללוכו      
    52 עמ-טרופמ ןונכת י"פע( תרושקת רובע'  

                    2.00 .שרדנכ הפצרב תוביצח ללוכ )הידמיטלומ 'חי   
      
תרנצ ללוכ הידמיטלומ 'עמ םילוקמרל הנכה     08.3.140
    02 טרופמ י"פע ,מ"מ 8 ןוליינמ הכישמ טוחו  

                    2.00 'פמוק .שרדנכ הפצרב תוביצח ללוכ תינכותב  
      
רטוק תרנצ י"ע תלדל הרקב ךרעמל הנכה     08.3.150

                    2.00 'פמוק שרדנכ ףעס תואספוקו 52,02  
.םירזיבאו תודוקנ 3.80 כ"הס          

      
.למשח תוחול 4.80 קרפ תת      
      
לעב היהי תינוציח הנקתהל דויצה לכ -:הרעה      
,הקולחה תונורא לכ ,55PI דודיב תגרד      
רמוחמ ויהי רבעמהו תופעתסהה תואספוק      
."סיווג" תמגוד תואספוק ,"וילאמ הבכ" יטסלפ      
      
      
      
      
      
      
      

4.80 קרפ תתב הרבעהל        
844  .ד.ת רשנ )רילא ןינב( 84 הדוהי רב ךרד   מ"עב .מ.מ.מ תרושקתו למשח םיצעוי םיסדנהמ רעס

 
קובץ: 3721-1   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/06/2015
דף מס':     005 תילמשח היצטסניא-דועו הקיטובור תונשדח הדבעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
לש ק"זל ויהי ישאר חולב םיז"אמה לכ * :הרעה      
    AK22 * תוידי ילעב ויהי םיישארה םית"מאמה  
טרפמל םאתהב ועצובי תוחולה * .תוקירפ אל      
םיכילומ יכתחב הדירי רשואת אל * .ינכטה      
תרצות היהי דויצה לכ * .למשחה חול ךותב      
ללוכ ריחמה.9141 ןקת יפל  תמאותו הדיחא      
דויצ תנקתהו הקפסא ןויגב תוחולה תלדגה      
הנבמו הרואת תרקב      
      
******* םייק 01 למשח חול *********      
      
לכ יופמ ללוכ  םייק למשח חול ץופיש     08.4.040
דויצה לכ רודיס םיאצויהו םיסנכנה םילגעמה      
תמלשה טוליש השדחה הקולחל םאתהב      
לכו תולעת הריבצ יספ םיקדהמ םירסח םילנפ      
עוציבו חולה יוקנ ללוכ םישורדה םירמוחה      
ללוכ ,דויצה תמלשה רחאל תיפרגומט הקידב      

                    1.00 'פמוק .הטמ טרופמה דויצה תפסות  
      
C וא B ןייפוא לעב יבטוק תלת ת"מאמ     08.4.050
רצק םרזב דמוע .תוחפ וא A52 בוקנ םרזל      

                    1.00 10KA. 'חי   
      
תושיגר לעב A52 יבטוק עברא תחפ רסממ     08.4.060

                    1.00 .רפמאילימ 003 'חי   
      
A52 םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק דח ת"מאמ     08.4.070

                   12.00 .AK01 רצק םרזב דמוע תוחפ וא 'חי   
.למשח תוחול 4.80 כ"הס          

      
יללכ 5.80 קרפ תת      
      
ןוקית ללוכ קדוב סדנהמ תרוקיב תרבעה     08.5.010

                    1.00 'פמוק .ולגתיש םייוקלה לכ  
      
םימייקה םיטוחהו םילבכה לכ טולישו יוהז     08.5.020
םקוזיח ללוכ טוהירהו הרקתה קוריפ רחאל      
םע הרקיתל תרנצ קוזיח תומייק תולעתב      
י"ע תשר תולעת קוזיח מ"ס 06 לכ תולש      
םילבכה רודיסו קוזיח מ"ס 06 לכ םיכמות      
ללוכ םינוקיזא י"ע הרישק ללוכ תולעתב      
תמלשה שא תוניסחל ףעס תואספוק תפלחה      

                    1.00 'פמוק .תוינכותל םאתהב שדחמ טולישו םיסכמ  
      
לכה ,םייק הנבמב שא יוליג 'עמל תורבחתה     08.5.030
תומייק תורקת תחיתפ טוויח ללוכ 'פמוק      
תבחרהו טוויח ללוכ תמייק תזכרל תורבחתהו      

                    1.00 'פמוק תונכתו תזכר  
      
      
      

5.80 קרפ תתב הרבעהל        
844  .ד.ת רשנ )רילא ןינב( 84 הדוהי רב ךרד   מ"עב .מ.מ.מ תרושקתו למשח םיצעוי םיסדנהמ רעס

 
קובץ: 3721-1   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/06/2015
דף מס':     006 תילמשח היצטסניא-דועו הקיטובור תונשדח הדבעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
לכה ,םייק הנבמב םוריח תזירכל תורבחתה     08.5.040
תומייק תורקת תחיתפ טוויח ללוכ 'פמוק      
תבחרהו טוויח ללוכ תמייק תזכרל תורבחתהו      

                    1.00 'פמוק תונכתו תזכר  
      
תימוקמ הרואת תרקב תכרעמל תורבחתה     08.5.050

                    1.00 'פמוק .ןימזמה תשירד י"פע ,תונכתו המאתה ללוכ  
יללכ 5.80 כ"הס          

      
.הרואת יפוג 7.80 קרפ תת      
      
.הרואת יפוג 'עמ       
      
בתכמ דרפנ יתלב קלח הווהמ טרפמה)1      
.תויומכה      
,הנקתהו הקפסאל םניה םיפיעסה לכ)2      
קפסל תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה      
ילבמ םקלח וא הרואתה יפוג לכ תא ןיקתהלו      
אל יכ ריהצמ ןלבקה ,ןלבקה יריחמ תא תונשל      
.ףסונ םולשתל תועיבת וא תונעט ול ויהי      
םצמצלו ןיטקהל ,לידגהל יאשר ןימזמה)3      
תא תונשל ילבמ תויומכה בתכ ךותמ תויומכ      
.הדיחיה יריחמ      
התצהו הקלדה דויצ וללכי הרואתה יפוג לכ)4      
.םיינורוטקלא      
      
טאוו 41X4 )טנוברקילופ(יטנסרואולפ .ת.ג     08.7.020
הרקיתב הנקתהל דעוימ ףוגה ,היטבמא ללוכ      
םייקה תמגודכ שרדינכ ט"הע וא/ו תכמנומ      

                   12.00 .חטשב 'חי   
      

                    5.00 םורח תרואתל ריממ ללוכ ל"נכ 'חי  08.7.030
      
יוסיכ ללוכ לוגע תכמנומ הרקתב עוקש .ת.ג     08.7.040

                   22.00 .חטשב םייקה תמגודכ תיכוכז 'חי   
      
ללוכ הרקתב עוקש הנקתהל יטנסירואולפ .ת.ג     08.7.050
תמגודכ טאוו 2*82 תורונ ללוכ יטמזירפ יוסיכ      

                    6.00 חטשב םייקה 'חי   
      

                    2.00 םורח תרואתל ריממ ללוכ ל"נכ 'חי  08.7.060
      
עוקש הנקתהל עבורמ יטנסירואולפ .ת.ג     08.7.070
תמגודכ יטמזירפ יוסיכ ללוכ הרקתב      

                    7.00 .חטשב םייקה 'חי   
.הרואת יפוג 7.80 כ"הס          

      
      
      
      

תילמשח היצלטסניא 80 כ"הס          
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17/06/2015
דף מס':     007 תילמשח היצטסניא-דועו הקיטובור תונשדח הדבעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

שא יובכ/יולג 'עמ 43 קרפ      
      
.שא יובכ/יולג 'עמ 1.43 קרפ תת      
      
לכ יריחמ-1 ******************************      
הנקתהו הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה      
לש ונוצר תועיבשל דויצה לש תמלשומ      
תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה-2 .ןנכתמה      
יריחמב יוניש אלל םיפיעס לטבל וא/ו לידגהל      
אלו הריחב יפל דויצה תא קפסל וא/ו הדיחיה      
לכ-3 .תועיבת וא רועריע םוש ןלבקל אהת      
יללכה טרפמה יפ"ע עצובת הדובעה      
0221 ילארשיה ןקתהו ,80 קרפ ידרשמניבה      
ריחמ-4  .םירחא םיטנוולר םירחא םינקתו      
רושיאל עוציבל תוינכות תנכה ללוכ ןקתימה      
***************************** .ןנכתמה      
      
לכ יריחמ-1 ******************************      
הנקתהו הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה      
לש ונוצר תועיבשל דויצה לש תמלשומ      
תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה-2 .ןנכתמה      
יריחמב יוניש אלל םיפיעס לטבל וא/ו לידגהל      
אלו הריחב יפל דויצה תא קפסל וא/ו הדיחיה      
לכ-3 .תועיבת וא רועריע םוש ןלבקל אהת      
יללכה טרפמה יפ"ע עצובת הדובעה      
0221 ילארשיה ןקתהו ,80 קרפ ידרשמניבה      
ריחמ-4  .םירחא םיטנוולר םירחא םינקתו      
רושיאל עוציבל תוינכות תנכה ללוכ ןקתימה      
***************************** .ןנכתמה      
      

                    6.00 ירטקלאוטופ יגולנא ןשע יאלג 'חי  34.1.040
      

                    6.00 ןומיס תירונ 'חי  34.1.060
      
BD09 המצועב ימינפ בתוכמ הקעזא רפוצ     34.1.080

                    2.00 ץנצנ ללוכ 'חי   
      
הטעמ לעב לבכב םירוזש םיטוח תוגוזב טוויח     34.1.130

                    1.00 'פמוק .דויצה לכ רובע לופכ  
      

                    1.00 'פמוק תכרעמה ללכל םינקתה ןוכמ תקידב 34.1.160
.שא יובכ/יולג 'עמ 1.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שא יובכ/יולג 'עמ 43 כ"הס          
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17/06/2015
דף מס':     008 תילמשח היצטסניא-דועו הקיטובור תונשדח הדבעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ךומנ חתמ תוכרעמ 53 קרפ      
      
.םורח תזירכ תכרעמ 1.53 קרפ תת      
      
לכ יריחמ-1 ******************************      
הנקתהו הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה      
לש ונוצר תועיבשל דויצה לש תמלשומ      
תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה-2 .ןנכתמה      
יריחמב יוניש אלל םיפיעס לטבל וא/ו לידגהל      
אלו הריחב יפל דויצה תא קפסל וא/ו הדיחיה      
לכ-3 .תועיבת וא רועריע םוש ןלבקל אהת      
יללכה טרפמה יפ"ע עצובת הדובעה      
םינקת ילארשיה ןקתהו ,80 קרפ ידרשמניבה      
ללוכ ןקתימה ריחמ-4 .םירחא םיטנוולר םירחא      
.ןנכתמה רושיאל עוציבל תוינכות תנכה      
    *****************************  
      

                    6.00 יביטרוקד לירג ללוע W6/8" הרקתל לוקמר 'חי  35.1.100
      
CVP לבכב םילוקמרה תכרעמל אלמ טוויח     35.1.110

                    1.00 'פמוק 8.0X2 ר"ממ.  
.םורח תזירכ תכרעמ 1.53 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.ךומנ חתמ תוכרעמ 53 כ"הס          
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17/06/2015 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     009 תילמשח היצטסניא-דועו הקיטובור תונשדח הדבעמ

  
כ"הס  

תילמשח היצלטסניא 80 קרפ   
  
.תויללכ תורעה 0.80 קרפ תת    
  
םילבכו םיליבומ 1.80 קרפ תת    
  
.תוקראה 2.80 קרפ תת    
  
.םירזיבאו תודוקנ 3.80 קרפ תת    
  
.למשח תוחול 4.80 קרפ תת    
  
יללכ 5.80 קרפ תת    
  
.הרואת יפוג 7.80 קרפ תת    
  
תילמשח היצלטסניא 80 כ"הס   
  
שא יובכ/יולג 'עמ 43 קרפ   
  
.שא יובכ/יולג 'עמ 1.43 קרפ תת    
  
שא יובכ/יולג 'עמ 43 כ"הס   
  
.ךומנ חתמ תוכרעמ 53 קרפ   
  
.םורח תזירכ תכרעמ 1.53 קרפ תת    
  
.ךומנ חתמ תוכרעמ 53 כ"הס   

 
  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %81    
מ"עמ ללוכ כ"הס    
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