
מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

Z לולסמו 03-21 לולסמ םוקיש
 

24/12/2017 זרכמ
דף מס':     001 Z ו 03-21 םילולסמ םוקיש

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ י ד ק מ  ת ו ד ו ב ע  00 ק ר פ       

      

ן ו ח ט י ב ו  ר ו ד י ג  10.00 ק ר פ  ת ת       

      
לש יוניפו קוריפ הקזחא הבצה הלבוה הקפסא     00.01.0010

                150000.00 םוי/י ןבל םודאב העיבצ ללוכ JN תוקעמ  
      
לש יוניפו קוריפ הקזחא הבצה הלבוה     00.01.0015

                150000.00 ןבל םודאב העיבצ ללוכ JN תוקעמ רטמ   
      
יוניפו קוריפ הקזחא הנקתה הלבוה הקפסא     00.01.0020

                 5000.00 תוילתלת שולשמ היונב תילתלת רדג לש רטמ   
      
לש יוניפו קוריפ הקזחא הבצה הלבוה הקפסא     00.01.0030

                    3.00 למשחל רוביח ללוכ טרפמ י"פע רמוש ןתיב 'חי   
      
ןתיב לש יוניפו קוריפ הקזחא הבצה הלבוה     00.01.0035

                    3.00 למשחל רוביח ללוכ טרפמ י"פע רמוש 'חי   
      
לש יוניפו קוריפ הקזחא הבצה הלבוה     00.01.0040

                    2.00 למשחל רוביח ללוכ טרפמ י"פע הרימש לדגמ 'חי   
      
לש יוניפו קוריפ הקזחא הבצה הלבוה הקפסא     00.01.0050

                    4.00 טרפמ י"פע רורט םוסחמ 'חי   
      
םוסחמ לש יוניפו קוריפ הקזחא הבצה הלבוה     00.01.0055

                    4.00 טרפמ י"פע רורט 'חי   
      
לש יוניפו קוריפ הקזחא הבצה הלבוה הקפסא     00.01.0060

                15000.00 םוי/י ןבל םודא םיעובצ רטמ 1 הבוגב םיסונוק  
      
יוניפו קוריפ הקזחא הבצה הלבוה הקפסא     00.01.0070

                 2000.00 X ילמשח טלש ע"ש   
      
לש יוניפו קוריפ הקזחא הבצה הלבוה הקפסא     00.01.0080

                    4.00 ןבלב עובצ 54*9.0 תודימב עקרקל עבוקמ X 'חי   

ןוחטיבו רודיג 10.00 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תומידקמ תודובע 00 כ"הס          

קובץ: 12-30   .../002 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

24/12/2017

דף מס':     002 Z ו 03-21 םילולסמ םוקיש

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

8 ק ר פ  80 ק ר פ       

      

1.8 ק ר פ  ת ת  10.80 ק ר פ  ת ת       

      
הדודר תינבלמ "םיאנש זוכיר" תחוש תקפסא     08.01.0010
יפל ,006E סמועל A1 תמגודכ תודימב      

                    1.00 )דרפנב םידדמנ הסכמו תרגסמ( תינכות 'חי   
      
06*031 יתכתמ ינבלמ הסכמו תרגסמ תקפסא     08.01.0020
ת"שר לומיס םע 006E ןוט 06 סמועל מ"ס      

                    1.00 ל"נה תוחושל -עבטומ 'חי   
      
י"ת מ"מ 57 רטוק ןליתאילופ רוניצ תקפסא     08.01.0030

                 2000.00 6 גרד 994 י"ת וא 5.31 ע"קי 1351 רטמ   
      
016 קמוע 61" לולסמ תרואת תיבח תקפסא     08.01.0040
,מ"מ 57 רוניצל םיחתפ 6 ,הנוילע תעבט, מ"מ      

                   40.00 םח ץבאב תנבלוגמ 'חי   
      
יבועב םח ץבאב ןבלוגמ הדלפ הסכמ תקפסא     08.01.0050

                   40.00 61" לולסמ תרואת תיבחל מ"מ  01 'חי   
      
יבועב םח ץבאב ןבלוגמ ההבגה ןגוא תקפסא     08.01.0060

                   15.00 21"-61" תויבחל מ"מ 01 דע 'חי   
      
05 דע ךרואב "8/3 8-81דלח לא גרוב תקפסא     08.01.0070

                  250.00 מ"מ 'חי   
      
םח ץבאב ןבלוגמ ההבגה ןוראווצ תקפסא     08.01.0080

                   15.00 21"-61" תיבחל מ"ס 02 דע הבוגב 'חי   
      
דדובמ ר"ממ 01 תשוחנ הקראה ךילומ תקפסא     08.01.0090

                  300.00 .יס.יו.יפ רטמ   
      
אלל ר"ממ 53 תשוחנ הקראה ךילומ תקפסא     08.01.0100

                  800.00 .יס.יו.יפ הטעמ םע וא רטמ   
      
.לסופ תטישב טוויח ץירחל דחוימ לבכ תקפסא     08.01.0110
6 ךתח ,V006 ,סויזלצ תולעמ 051 ,ןווג לכב      
יפ לעו דחוימה ינכטה טרפמה יפל ,ר"ממ      
סחייתמ ריחמה( חקפמה לש םדקומ רושיא      
תשיכר ;ללוכו רטמ 000,01 תילמינימ הנמזהל      
,תולמע, ל"וחמ חולשמה תואצוה לכ ,לבכה      
ןלבקה לש הרוקמ הככסב ןוסחיא ,'בויכו חוטיב      

                51000.00 ) ןלבק חוור ,ג"בתנב רטמ   
      
תויבח ןיב תרנצל מ"ס 04 דע בחורב הלעת     08.01.0120
רוסינ ;תוברל ,םייק טלפסא לושב ,הרואת      
02-ב ןוטב יולימ ,ר'צנרטב הריפח וא טלפסאה      

                  800.00 MSLC וא רטמ   
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 12-30   .../003 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

24/12/2017

דף מס':     003 Z ו 03-21 םילולסמ םוקיש

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

'מ 8.1 דע קמועב,עצמ וא רפע ילושב הלעת     08.01.0130
יטרסו רזוח יולימ,םי לוח תפיטע ;תוברל,      

                  200.00 הרהזא ק"מ   
      
םי לוח ,MSLC ,02-ב ןוטב רוזיפו תקפסא     08.01.0140
תורוניצה לעמ יולימו הפיטעכ, 4% טנמוצמ      
ריחמב לולכל רבעמ קר ,תוחושל ביבסמו      
תשירד יפל קר -םינושה םיפיעסה לש הדיחיה      

                   85.00 חקפמה ק"מ   
      
5-4 יבועב 4/3" טלפסא תבכש עוציבו תקפסא     08.01.0150
תולעתה יולימ לעמ מ"ס 57 דע בחורבו מ"ס      

                  800.00 ל"נה רטמ   
      
םידי תדובעב ק"תת םינקתימל ךומסב הריפח     08.01.0160

                   50.00 םתפישח ללוכ ק"מ   
      
A1  תינבלמ "םיאנש זוכיר" תחוש תנקתה     08.01.0170
ביבסמ MSLC יולימ , הריפחה ;תוברל הדודר      
,החושל תחתמ ןייוזמ ןוטב חטשמ ,החושה      

                    1.00 הסכמהו תרגסמה תנקתה 'חי   
      
י"ת מ"מ 57 רטוק ןליתאילופ רוניצ תנקתה     08.01.0180
תקפסא+ 6 גרד 994 י"ת וא 5.31 ע"קי 1351      

                 2000.00 הכישמ לבח רטמ   
      
ןוטב תפיטע ללוכ  21" וא 61" תיבח תנקתה     08.01.0190

                   40.00 ןויז םע 04-ב 'חי   
      
61" הדלפמ סיסב תטלפ וא הסכמ תנקתה     08.01.0200

                   40.00 ינמז הסכמ קורפ ללוכ מ"מ 01 יבועב 'חי   
      
הרואת תיבחו ןוטב תפיטע ןפודב רוח חודיק     08.01.0210
מ"מ 57 דע רטוקב רוניצ רוביחו םוקמ לכב      

                   30.00 םוטיא ללוכ 'חי   
      
הרואת תיבחו ןוטב תפיטע ןפודב רוח חודיק     08.01.0220
ללוכ מ"מ 23 רטוקב רוניצ רוביחו םוקמ לכב      

                  400.00 םוטיא 'חי   
      
מ"מ 006*0031 ינבלמ ןוראווצ הבוג תמאתה     08.01.0230
,הקיצי תפסות וא הביצח ללוכ ,תמייק החושל      
07 הבוג דע ,הסכמו תרגסמ הנקתהו קוריפ      

                    8.00 'פמוק מ"ס  
      
03 םח ץבאב ןבלוגמ ליפורפ תנקתהו תקפסא     08.01.0240

                   20.00 ץרוחמ Z רטמ   
      
      
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 12-30   .../004 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

24/12/2017

דף מס':     004 Z ו 03-21 םילולסמ םוקיש

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

תכתורמ הדלפ תשר תנקתהו תקפסא     08.01.0250
,מ"מ 5 טוחה רטוק ,םח ץבאב תנבלוגמו      

                   10.00 מ"ס 4*01 תוצבשמ ר"מ   
      
טלשל ימורט 04-ב ןייוזמ ןוטב חטשמ/סיסב     08.01.0260
תוילנימונ תודימ יפל( ,לולסמ ילושב ראומ      
רוצי תינכות ;תוברל )תינכותב תוינוציח      
בוצייהו הריפחה ,רוטקורטסנוק י"ע תרשואמ      
תקפסא( םילבכל תורוניצ ,ןויז תדלפ ,ביבסמ      
י"ע לולסמ תרואת תיבחו טלשל ןוגיע יגרב      

                   12.00 .)דרפנב תדדמנ וא ת"שר רטמ   
      
ךילומ לש רזוח שומישל הפילש וא הנקתה     08.01.0270

                  800.00 ר"ממ 05-52 ךתחב דודיב ילב וא םע הקראה רטמ   
      
לבכ לש רזוח שומישל הפילש וא הנקתה     08.01.0280
וא ,GWA 8-6 דיחי ךילומ לעב לולסמ תרואת      
, GWA 21 םיכילומ 2 לעב לולסמ תרואת לבכ      

                 3000.00 ר"ממ 01 דדובמ הקראה ךילומ וא רטמ   
      
תיבח ןגואב רובש וא סופת גרוב תאצוה     08.01.0290

                   60.00 השדח הזרבה עוציבו 'חי   
      
תריגס ןומיס ןקתימ לש הלעפהו רוביח הבצה     08.01.0300
םוקמל ת"שר ןסחממ הלבוה ; תוברל ,לולסמה      

                    2.00 'פמוק תודובעה םויסב ןסחמל הרזחו הבצהה  
      
ןומיס ןקתימ לש תפטוש הקוזחתו לועפת     08.01.0310

                   12.00 תורונ תפלחהו תקפסא ללוכ לולסמ תריגס שדוח  
      
תועצמאב 21"-61, תמייק תיבח לש ההבגה     08.01.0320
תדדמנ ותקפסאש ההבגה ןוראווצ ךותיר      

                   30.00 דרפנב 'חי   
      
תמייק החושב םילבכה לש ימינפ רודיסו יוקינ     08.01.0330

                    8.00 'פמוק השירד יפל - ק"מ 5 דע ימינפה החפנש  
      
דע ימינפה החפנש תמייק החושמ םימ תביאש     08.01.0340

                    8.00 'פמוק השירד יפל - ק"מ 5  
      
וא טושפ לעופ עוציבב י'זר תטיש יפל הדובע     08.01.0350

                  100.00 הדובעה לוהינ תרוקת תוברל,רזוע יאלמשח ע"ש   
      
וא יעוצקמ לעופ עוציבב י'זר תטיש יפל הדובע     08.01.0360

                  100.00 הדובעה לוהינ תרוקת תוברל,יאמצע יאלמשח ע"ש   
      
יעוצקמ לזרבמ היצקורטסנוק עוציבו תקפסא     08.01.0370
םח ץבאב תנבלוגמ ,םייתיישעת םיליפורפ וא      

                  100.00 תיטטסורטקלא הטישב העובצ וא ג"ק   
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 12-30   .../005 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

24/12/2017

דף מס':     005 Z ו 03-21 םילולסמ םוקיש

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

לפקתמ וא עובק תורש םלוס תנקתהו תקפסא     08.01.0380
תחושב ןקתומ ,דלח-לא תדלפ יושע ,הרקתל      

                    1.00 םילבכ 'חי   
      
יפל ןורפחמ  תועצמאב תונוש תודובע עוציב     08.01.0390

                    2.00 ליעפמה רכש תוברל ,חקפמה תייחנה ע"י   
      
ףונמ תיאשמ  תועצמאב תונוש תודובע עוציב     08.01.0400

                    2.00 ליעפמה רכש תוברל ,חקפמה תייחנה יפל ע"י   

1.8 קרפ תת 10.80 כ"הס          

      

2.8 ק ר פ  ת ת  20.80 ק ר פ  ת ת       

      
לולסמה תעסמב 8" דודר סיסב תנקתהו חודיק     08.02.0010
,ךומנ חתמ ילבכ יוליג תוברל ,תינכת יפ לע      
הקראה ךילומ רוביח ,דודרה סיסבל םתסנכה      
-)ת"שר י"ע קפוסי דודרה סיסבה( . םוטיא,      

                  380.00 'פמוק ח"ש 377 לע הלעי אל ןלבקה אלמיש ריחמה  
      
תעסמב 21" דודר סיסב תנקתהו חודיק     08.02.0020
חתמ ילבכ יוליג תוברל ,תינכת יפ לע לולסמה      
ךילומ רוביח ,דודרה סיסבל םתסנכה ,ךומנ      
י"ע קפוסי דודרה סיסבה(  . םוטיא, הקראה      
לע הלעי אל ןלבקה אלמיש ריחמה -)ת"שר      

                   13.00 'פמוק ? 966  
      
,חודיק תועצמאב םייק 8" דודר סיסב תפילש     08.02.0030
טלפסא קודיהו יולימ ללוכ חקפמה תויחנה יפל      
תויחנהו 15 יללכה טרפמל םאתהב - חדקב      

                  350.00 'פמוק ).טלפסאה תקפסא תוברל ,חקפמה  
      
,חודיק תועצמאב םייק 21" דודר סיסב תפילש     08.02.0040
טלפסא קודיהו יולימ ללוכ חקפמה תויחנה יפל      
תויחנהו 15 יללכה טרפמל םאתהב - חדקב      

                   13.00 'פמוק .טלפסאה תקפסא תוברל ,חקפמה  
      
,ןוטב וא טלפסא תבכש לכב טוויח ץירח עוציב     08.02.0050
;תוברל ,תינכת יפ לע ר"ממ 6 םיכילומ 3 םע      
,םיכילומה תנקתה ,שוביי ,הפיטש ,רוסינ      
םוטיא ,תיבחל הרידח ,דודרה סיסבל הרידח      
- .תלזבה תקבדהו םיקבדה תקיצי ,תורידחה      

                 5000.00 ח"ש 77 לע הלעי אל ןלבקה אלמיש ריחמה רטמ   
      
,ןוטב וא טלפסא תבכש לכב טוויח ץירח עוציב     08.02.0060
;תוברל ,תינכת יפל ר"ממ 6 םיכילומ 6-5 םע      
,םיכילומה תנקתה ,שוביי ,הפיטש ,רוסינ      
םוטיא ,תיבחל הרידח ,דודרה סיסבל הרידח      
- .תלזבה תקבדהו םיקבדה תקיצי ,תורידחה      

                 2500.00 ח"ש98 לע הלעי אל ןלבקה אלמיש ריחמה רטמ   

20.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 12-30   .../006 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

24/12/2017

דף מס':     006 Z ו 03-21 םילולסמ םוקיש

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

,ןוטב וא טלפסא תבכש לכב טוויח ץירח עוציב     08.02.0070
;תוברל ,תינכת יל ר"ממ 6 םיכילומ 9 םע      
,םיכילומה תנקתה ,שוביי ,הפיטש ,רוסינ      
םוטיא ,תיבחל הרידח ,דודרה סיסבל הרידח      
-.תלזבה תקבדהו םיקבדה תקיצי ,תורידחה      

                 1800.00 ח"ש 801 לע הלעי אל ןלבקה אלמיש ריחמה רטמ   
      
ר"ממ 6 ךתח ,V006  טוויח לבכ תנקתה     08.02.0080

                10000.00 מ"מ 57 דע רטוקב רוניצב רטמ   
      
WU etercnoC gniruoP-sdC לש הקפסא     08.02.0090
'דכו םידודר םיסיסב תקבדהל )"ליגר"(      
םירמוח ,ןוטב וא טלפסא תעסמב םיחדקב      
    B+A  - 07 לע הלעי אל ןלבקה אלמיש ריחמה  

                 2700.00 ? ג"ק   
      
WU relliF tnioJ elbaC-sdC לש הקפסא     08.02.0100
טלפסא תעסמב טוויח יצירח יולימל )"ליגר"(      
ןלבקה אלמיש ריחמה - B+A םירמוח ,ןוטב וא      

                 7500.00 ? 28 לע הלעי אל ג"ק   
      
ןלבקה לש תוגזוממ תולוכמב םירמוח ןוסחיא     08.02.0110

                    1.00 'פמוק ג"בתנב  

2.8 קרפ תת 20.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8 קרפ 80 כ"הס          
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מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

24/12/2017

דף מס':     007 Z ו 03-21 םילולסמ םוקיש

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל ו ל ס מ ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       

      

ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       

      
רחאל םימייק םילולסמ תרואת תויבח קורפ     51.01.0050
סלפמהמ מ"ס 03 קמועל ףוצריקה      
קוליס ללוכ תיבחה תיראש יוקינ ןנכותמה      
תיבחה תרתי יולימ רשואמ הכיפש םוקמל      
ב ןנכותמה סלפמהמ מ"ס -22 סלפמל רובהו      
    MSLC מ"מ 3 יבועב תינמוטיב העירי תנקתה  
תוגרדמ תנכה , םיקדס תופקתשה תעינמל      
תובכש רוזיפו מ"ס 5-7 יבועב טלפסא תובכשל      

                   50.00 .טלפסאה 'חי   
      

                40000.00 מ"ס 5 לש קמועל ףוצריק ר"מ  51.01.0090
      

                110000.00 מ"ס 01 לש קמועל ףוצריק ר"מ  51.01.0110

קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס          

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       

      
                17000.00 רופחה רמוחה קוליסו חטשב הריפח ק"מ  51.02.0010

      
ילגר שבכמב תיתסרח עקרקב תיתש קודיה     51.02.0060

                75000.00 שבכ ר"מ   

רפע תודובע 20.15 כ"הס          

      

ם י ע צ מ  ת ו ד ו ב ע  30.15 ק ר פ  ת ת       

      
ללוכ הנתשמ וא דיחא יבועב 'א גוס עצמ     51.03.0010
02 דע לש תובכשב קדוהמ םיילוש תמלשה      

                 1000.00 מ"ס ק"מ   
      

                55000.00 םייק ףצרוקמ רמוח/עצמ קודיהו דוביע ר"מ  51.03.0020

םיעצמ תודובע 30.15 כ"הס          

      

ם י ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40.15 ק ר פ  ת ת       

      
0.1 רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     51.04.0010

                40000.00 ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
3.0 רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     51.04.0020

                220000.00 ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
00.2 רועישב תינמוטיב היסלומא סוסיר     51.04.0030

                130000.00 ףצרוקמ רמוח לע ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
גוריד תפופצ 4/3"  תרשקמ תבורעתמ הבכש     51.04.0140

                110000.00 מ"ס 5 יבועב GP-86 ןמוטיבה גוס ר"מ   
      

40.15 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 12-30   .../008 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

24/12/2017

דף מס':     008 Z ו 03-21 םילולסמ םוקיש

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

ילמיסקמ ריגרג םע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב     51.04.0160
                150000.00 מ"ס 5 יבועב GP-07 ןמוטיבה גוס "4/3 ר"מ   

      
                  600.00 הרואת יפוג חודיקב טלפסא תמלשה 'חי  51.04.0320

      
                75000.00 מ"ס 51 דע יבועב ףצרוקמ רמוח קודיהו רוזיפ ר"מ  51.04.0330

םיטלפסא תודובע 40.15 כ"הס          

      

ה ע י ב צ ו  ר ו ר מ ת  ,ט ו ל י ש  70.15 ק ר פ  ת ת       

      
בחורב ןבל עבצב 03-21 לולסמ ריצ תעיבצ     51.07.0010
ןומיסה י"פע תיכוכז תוירודכ ללוכ מ"ס 09      

                 1900.00 םייקה רטמ   
      
בחורב ןבל עבצב 03-21 לולסמ לוש תעיבצ     51.07.0020
ןומיסה י"פע תיכוכז תוירודכ ללוכ מ"ס 54      

                 3800.00 םייקה רטמ   
      
בחורב בוהצ עבצב העסה לולסמ ריצ תעיבצ     51.07.0030
ןומיסה י"פע תיכוכז תוירודכ ללוכ מ"ס 54      

                 1300.00 םייקה רטמ   
      
בחורב בוהצ עבצב העסה לולסמ לוש תעיבצ     51.07.0040
ןומיסה י"פע תיכוכז תוירודכ ללוכ מ"ס 54      

                 5000.00 םייקה רטמ   
      
ללוכ בחורב ןבל עבצב םיחטשמ תעיבצ     51.07.0050

                 3300.00 םייקה ןומיסה י"פע תיכוכז תוירודכ ר"מ   
      
ללוכ בחורב בוהצ עבצב םיחטשמ תעיבצ     51.07.0060

                 1000.00 םייקה ןומיסה י"פע תיכוכז תוירודכ ר"מ   

העיבצו רורמת ,טוליש 70.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םילולסמו םישיבכ תלילס 15 כ"הס          

קובץ: 12-30   .../009 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

Z לולסמו 03-21 לולסמ םוקיש
 

24/12/2017 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     009 Z ו 03-21 םילולסמ םוקיש

  

כ"הס  

תומידקמ תודובע 00 קרפ   
  
ןוחטיבו רודיג 10.00 קרפ תת    
  
תומידקמ תודובע 00 כ"הס   

  
8 קרפ 80 קרפ   
  
1.8 קרפ תת 10.80 קרפ תת    
  
2.8 קרפ תת 20.80 קרפ תת    
  
8 קרפ 80 כ"הס   

  
םילולסמו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
  
קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
  
רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
  
םיעצמ תודובע 30.15 קרפ תת    
  
םיטלפסא תודובע 40.15 קרפ תת    
  
העיבצו רורמת ,טוליש 70.15 קרפ תת    
  
םילולסמו םישיבכ תלילס 15 כ"הס   

 

  

כ"הס  

 יללכ כ"הס   

מ"עמ %71    

מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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