
  -  2019 באכל תילארשיה הדוגאה סנכ םיריחמ תלבט

2020 +  2019   םינשל רבח ימד ומלישש הדוגא ירבחל

הליבחה גוס תורעה    
 דבל( דיחיל *הדוגא רבחל סנכה לכ

)רדחב  
 שולש ,העגהב לייטקוק ,סנכה ךרוא לכל ץר הפק ,תוחורא שש ,הניל 1,775

.סנכב תיתרבחהו תיעדמה תוליעפה לכו הגועו הפק םימעפ  
 תב/ןב םע  *הדוגא רבחל סנכה לכ

הדוגאב םירבח םניא רשא גוז  
 שולש ,העגהב לייטקוק ,סנכה ךרוא לכל ץר הפק ,תוחורא שש ,הניל 2,570

.סנכב תיתרבחהו תיעדמה תוליעפה לכו הגועו הפק םימעפ  
)תיעדמ תוליעפ ללוכ וניא גוזה תב/ןבל(  

 רדח קלוחה *הדוגא רבחל סנכה לכ
ףסונ הדוגא ה/רבח םע  

 שולש ,העגהב לייטקוק ,סנכה ךרוא לכל ץר הפק ,תוחורא שש ,הניל 1,020
.סנכב תיתרבחהו תיעדמה תוליעפה לכו הגועו הפק םימעפ  

 
 רדחב 12-2 יאליגב דליל תפסות

סנכה לכל םירוהה  
 שולש ,העגהב לייטקוק ,סנכה ךרוא לכל ץר הפק ,תוחורא שש ,הניל 520

.סנכב תיתרבחה תוליעפה לכו הגועו הפק םימעפ  
 

 דיחיל *הדוגא רבחל ןושאר הליל
)רדחב דבל(  

 םיימעפ ,העגהב לייטקוק ,'ד + 'ג םימיב ץר הפק ,תוחורא שולש ,הניל 1,175
.'ד + 'ג םימיב תיתרבחהו תיעדמה תוליעפהו הגועו הפק  

 דיחיל  *הדוגא רבחל ינש הליל
)רדחב דבל(  

 תוליעפהו הגועו הפק ,'ה + 'ד םימיב ץר הפק ,תוחורא עברא ,הניל 1,205
.'ה + 'ד םימיב תיתרבחהו תיעדמה  

'ג םויב הניל אלל רבח תופתתשה  תויוליעפה לכ ללוכ ,ברע תחורא ,ץר הפק ,הגועו הפק ,לייטקוק 445 
.ישילש םויב סנכב תויתרבחהו תויעדמה  

'ד םויב הניל אלל רבח תופתתשה  תויוליעפה לכ ללוכ ,ץר הפק ,ברע תחורא ,םיירהצ תחורא ,הגועו הפק 505 
.יעיבר םויב סנכב תויתרבחהו תויעדמה  

'ה םויב הניל אלל רבח תופתתשה  תויעדמה תויוליעפה לכ ללוכ ,ץר הפק ,םיירהצ תחורא ,הגועו הפק 370 
.ישימח םויב סנכב תויתרבחהו  

סנכה לכל הניל אלל רבח תופתתשה ברע תחוראו ץר הפק ,הגועו הפק ,לייטקוק ישילש םויב 1,250   
ברע תחוראו ץר הפק ,םיירהצ תחורא ,הגועו הפק יעיבר םויב  

ץר הפקו םיירהצ תחורא ,הגועו הפק ישימח םויב  
.סנכב תיעדמהו תיתרבחה תוליעפה לכ תא ללוכ  

 דיחיל עובשה ףוסל ןולמב חוריא
ןויסנפ יצחב )רדחב דבל(  

 תחורא ,ישיש םויב ברעו רקוב תחורא ,ישימח םויב ברע תחורא ,הניל 2,240
.תבש םויב רקוב  

 יצחב עובשה ףוסל ןולמל חוריא
 ףסונ ףתוש םע ףתתשמל ןויסנפ

רדחב  

 תחורא ,ישיש םויב ברעו רקוב תחורא ,ישימח םויב ברע תחורא ,הניל 1,345
.תבש םויב רקוב  

 יצחב עובשה ףוסל ןולמל חוריא
גוז תב \ןב םע ףתתשמל ןויסנפ  

 תחורא ,ישיש םויב ברעו רקוב תחורא ,ישימח םויב ברע תחורא ,הניל 2,670
.תבש םויב רקוב  

 רדחב 12-2 יאליגב דליל ריחמ
ןויסנפ יצחב עובשה ףוסל םירוהה  

 תחורא ,ישיש םויב ברעו רקוב תחורא ,ישימח םויב ברע תחורא ,הניל 650
.תבש םויב רקוב  

 דיחיל עובשה ףוסל ןולמב חוריא
רקוב תחוראו הנילב )רדחב דבל(  

.תבש םויב רקוב תחורא ,ישיש םויב רקוב תחורא ,הניל 2,085  

 ףתתשמל עובשה ףוסל ןולמל חוריא
 תחוראו הנילב רדחב ףסונ ףתוש םע

רקוב  

.תבש םויב רקוב תחורא ,ישיש םויב רקוב תחורא ,הניל 1,200  

 ףתתשמל עובשה ףוסל ןולמל חוריא
 תחוראו הנילב רדחב גוז תב \ןב םע

רקוב  

.תבש םויב רקוב תחורא ,ישיש םויב רקוב תחורא ,הניל 2,400  

 רדחב 12-2 יאליגב דליל ריחמ
 תחוראו הנילב עובשה ףוסל םירוהה

רקוב  

.תבש םויב רקוב תחורא ,ישיש םויב רקוב תחורא ,הניל 540  



הדוגא -  ירבח םניאש ימל   2019   באכל תילארשיה הדוגאה סנכ םיריחמ תלבט

הליבחה גוס תורעה    
)רדחב דבל( דיחיל סנכה לכ  שולש ,העגהב לייטקוק ,סנכה ךרוא לכל ץר הפק ,תוחורא שש ,הניל 2,775 

.סנכב תיתרבחהו תיעדמה תוליעפה לכו הגועו הפק םימעפ  
 גוז תב/ןב םע ףתתשמל סנכה לכ

הדוגאב םירבח םניא רשא  
 שולש ,העגהב לייטקוק ,סנכה ךרוא לכל ץר הפק ,תוחורא שש ,הניל 3,570

.סנכב תיתרבחהו תיעדמה תוליעפה לכו הגועו הפק םימעפ  
)תיעדמ תוליעפ ללוכ וניא גוזה תב/ןבל(  

 םע רדח קלוחה ףתתשמל סנכה לכ
ףסונ ףתתשמ  

 שולש ,העגהב לייטקוק ,סנכה ךרוא לכל ץר הפק ,תוחורא שש ,הניל 2,020
.סנכב תיתרבחהו תיעדמה תוליעפה לכו הגועו הפק םימעפ  

 
 רדחב 12-2 יאליגב דליל תפסות

סנכה לכל םירוהה  
 שולש ,העגהב לייטקוק ,סנכה ךרוא לכל ץר הפק ,תוחורא שש ,הניל 520

.סנכב תיתרבחה תוליעפה לכו הגועו הפק םימעפ  
 

)רדחב דבל( דיחיל ןושאר הליל  םיימעפ ,העגהב לייטקוק ,'ד + 'ג םימיב ץר הפק ,תוחורא שולש ,הניל 1,675 
.'ד + 'ג םימיב תיתרבחהו תיעדמה תוליעפהו הגועו הפק  

)רדחב דבל( דיחיל ינש הליל  תוליעפהו הגועו הפק ,'ה + 'ד םימיב ץר הפק ,תוחורא עברא ,הניל 1,705 
.'ה + 'ד םימיב תיתרבחהו תיעדמה  

'ג םויב הניל אלל תופתתשה  תויוליעפה לכ ללוכ ,ברע תחורא ,ץר הפק ,הגועו הפק ,לייטקוק 445 
.ישילש םויב סנכב תויתרבחהו תויעדמה  

'ד םויב הניל אלל תופתתשה  תויוליעפה לכ ללוכ ,ץר הפק ,ברע תחורא ,םיירהצ תחורא ,הגועו הפק 505 
.יעיבר םויב סנכב תויתרבחהו תויעדמה  

'ה םויב הניל אלל תופתתשה  תויעדמה תויוליעפה לכ ללוכ ,ץר הפק ,םיירהצ תחורא ,הגועו הפק 370 
.ישימח םויב סנכב תויתרבחהו  

סנכה לכל הניל אלל תופתתשה ברע תחוראו ץר הפק ,הגועו הפק ,לייטקוק ישילש םויב 1,250   
ברע תחוראו ץר הפק ,םיירהצ תחורא ,הגועו הפק יעיבר םויב  

ץר הפקו םיירהצ תחורא ,הגועו הפק ישימח םויב  
.סנכב תיעדמהו תיתרבחה תוליעפה לכ תא ללוכ  

 דיחיל עובשה ףוסל ןולמב חוריא
ןויסנפ יצחב )רדחב דבל(  

 תחורא ,ישיש םויב ברעו רקוב תחורא ,ישימח םויב ברע תחורא ,הניל 2,240
.תבש םויב רקוב  

 יצחב עובשה ףוסל ןולמל חוריא
 ףסונ ףתוש םע ףתתשמל ןויסנפ

רדחב  

 תחורא ,ישיש םויב ברעו רקוב תחורא ,ישימח םויב ברע תחורא ,הניל 1,345
.תבש םויב רקוב  

 יצחב עובשה ףוסל ןולמל חוריא
גוז תב \ןב םע ףתתשמל ןויסנפ  

 תחורא ,ישיש םויב ברעו רקוב תחורא ,ישימח םויב ברע תחורא ,הניל 2,670
.תבש םויב רקוב  

 רדחב 12-2 יאליגב דליל ריחמ
ןויסנפ יצחב עובשה ףוסל םירוהה  

 תחורא ,ישיש םויב ברעו רקוב תחורא ,ישימח םויב ברע תחורא ,הניל 650
.תבש םויב רקוב  

 דיחיל עובשה ףוסל ןולמב חוריא
רקוב תחוראו הנילב )רדחב דבל(  

.תבש םויב רקוב תחורא ,ישיש םויב רקוב תחורא ,הניל 2,085  

 ףתתשמל עובשה ףוסל ןולמל חוריא
 תחוראו הנילב רדחב ףסונ ףתוש םע

רקוב  

.תבש םויב רקוב תחורא ,ישיש םויב רקוב תחורא ,הניל 1,200  

 ףתתשמל עובשה ףוסל ןולמל חוריא
 תחוראו הנילב רדחב גוז תב \ןב םע

רקוב  

.תבש םויב רקוב תחורא ,ישיש םויב רקוב תחורא ,הניל 2,400  

 רדחב 12-2 יאליגב דליל ריחמ
 תחוראו הנילב עובשה ףוסל םירוהה

רקוב  

.תבש םויב רקוב תחורא ,ישיש םויב רקוב תחורא ,הניל 540  

 


