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 םידבוע 1-19
 תומכ טירפה םש

 ריחמ רסוחה תשרדנ
 תורעה 'חי

 ימצע לופיטל ןקתמל םידעוימ םיטירפ – ׳א קלח
    25 מ״ס 4x4 לילגב יליריטס ןיניגלמ םידפ
    2 רטמ ךרואב מ״ס 1.5 תינלפסא
    25 יוטיחל רועיבס תסימת
    10 םיבאכ דגנ תוילבט

 הנושאר הרזע קיתל םידעוימ םיטירפ – ׳ב קלח
    10 מ״ס 7.5x7.5 תיליריטס הזגמ םידפ
    1 רטמ 1 ךרואב מ״ס 1.5 תינלפסא
    10 מ״ס 2 בחורב תינלפסא
    7 מ״ס 7-ו 5 בחורב םידגא
    2 תישיא תשובחת
    5 דב ישלושמ
    5 םינוש םילדגב ןוחטיב תוכיס
    10 םיבאכ דגנ תוילבט
 ק״מסב תומכה   25 יוטיחל רועיבס תסימת
    1 ימוגמ םיקרוע םסוח
    1 םיירפסמ

 תדיינ הכרעל םידעוימ םיטירפ – ׳ג קלח
    10 מ״ס 7.5x7.5 תיליריטס הזגמ םידפ
    2 רטמ 1 ךרואב מ״ס 1.5 תינלפסא
    5 מ״ס 2 בחורב תינלפסא
    5 מ״ס 7-ו 5 בחורב םידגא
    2 תישיא תשובחת
    3 דב ישלושמ
    5 םינוש םילדגב ןוחטיב תוכיס
    10 םיבאכ דגנ תוילבט
 ק״מסב תומכה   50 יוטיחל רועיבס תסימת
    1 םינטק םיירפסמ



 
 
 
 
 
 

 םידבוע 20-49
 תומכ טירפה םש

 ריחמ רסוחה תשרדנ
 תורעה 'חי

 ימצע לופיטל ןקתמל םידעוימ םיטירפ – ׳א קלח
    50 מ״ס 4x4 לילגב יליריטס ןיניגלמ םידפ
    3 רטמ ךרואב מ״ס 1.5 תינלפסא
    50 יוטיחל רועיבס תסימת
    25 םיבאכ דגנ תוילבט

 הנושאר הרזע קיתל םידעוימ םיטירפ – ׳ב קלח
    15 מ״ס 7.5x7.5 תיליריטס הזגמ םידפ
    2 רטמ 1 ךרואב מ״ס 1.5 תינלפסא
    15 מ״ס 2 בחורב תינלפסא
    10 מ״ס 7-ו 5 בחורב םידגא
    3 תישיא תשובחת
    7 דב ישלושמ
    7 םינוש םילדגב ןוחטיב תוכיס
    15 םיבאכ דגנ תוילבט
 ק״מסב תומכה   50 יוטיחל רועיבס תסימת
    1 ימוגמ םיקרוע םסוח
    1 םיירפסמ

 תדיינ הכרעל םידעוימ םיטירפ – ׳ג קלח
    10 מ״ס 7.5x7.5 תיליריטס הזגמ םידפ
    2 רטמ 1 ךרואב מ״ס 1.5 תינלפסא
    5 מ״ס 2 בחורב תינלפסא
    5 מ״ס 7-ו 5 בחורב םידגא
    2 תישיא תשובחת
    3 דב ישלושמ
    5 םינוש םילדגב ןוחטיב תוכיס
    10 םיבאכ דגנ תוילבט
 ק״מסב תומכה   50 יוטיחל רועיבס תסימת
    1 םינטק םיירפסמ



 
 
 
 

 
 

 םידבוע 50-99
 תומכ טירפה םש

 ריחמ רסוחה תשרדנ
 תורעה 'חי

 ימצע לופיטל ןקתמל םידעוימ םיטירפ – ׳א קלח
    75 מ״ס 4x4 לילגב יליריטס ןיניגלמ םידפ
    5 רטמ ךרואב מ״ס 1.5 תינלפסא
    100 יוטיחל רועיבס תסימת
    45 םיבאכ דגנ תוילבט

 הנושאר הרזע קיתל םידעוימ םיטירפ – ׳ב קלח
    20 מ״ס 7.5x7.5 תיליריטס הזגמ םידפ
    3 רטמ 1 ךרואב מ״ס 1.5 תינלפסא
    20 מ״ס 2 בחורב תינלפסא
    15 מ״ס 7-ו 5 בחורב םידגא
    4 תישיא תשובחת
    10 דב ישלושמ
    10 םינוש םילדגב ןוחטיב תוכיס
    20 םיבאכ דגנ תוילבט
 ק״מסב תומכה   75 יוטיחל רועיבס תסימת
    1 ימוגמ םיקרוע םסוח
    1 םיירפסמ

 תדיינ הכרעל םידעוימ םיטירפ – ׳ג קלח
    10 מ״ס 7.5x7.5 תיליריטס הזגמ םידפ
    2 רטמ 1 ךרואב מ״ס 1.5 תינלפסא
    5 מ״ס 2 בחורב תינלפסא
    5 מ״ס 7-ו 5 בחורב םידגא
    2 תישיא תשובחת
    3 דב ישלושמ
    5 םינוש םילדגב ןוחטיב תוכיס
    10 םיבאכ דגנ תוילבט
 ק״מסב תומכה   50 יוטיחל רועיבס תסימת
    1 םינטק םיירפסמ



 
 
 
 
 
 

 םידבוע 100-150
 תומכ טירפה םש

 ריחמ רסוחה תשרדנ
 תורעה 'חי

 ימצע לופיטל ןקתמל םידעוימ םיטירפ – ׳א קלח
    100 מ״ס 4x4 לילגב יליריטס ןיניגלמ םידפ
    7 רטמ ךרואב מ״ס 1.5 תינלפסא
    150 יוטיחל רועיבס תסימת
    65 םיבאכ דגנ תוילבט

 הנושאר הרזע קיתל םידעוימ םיטירפ – ׳ב קלח
    25 מ״ס 7.5x7.5 תיליריטס הזגמ םידפ
    4 רטמ 1 ךרואב מ״ס 1.5 תינלפסא
    25 מ״ס 2 בחורב תינלפסא
    20 מ״ס 7-ו 5 בחורב םידגא
    5 תישיא תשובחת
    12 דב ישלושמ
    15 םינוש םילדגב ןוחטיב תוכיס
    25 םיבאכ דגנ תוילבט
 ק״מסב תומכה   100 יוטיחל רועיבס תסימת
    1 ימוגמ םיקרוע םסוח
    1 םיירפסמ

 תדיינ הכרעל םידעוימ םיטירפ – ׳ג קלח
    10 מ״ס 7.5x7.5 תיליריטס הזגמ םידפ
    2 רטמ 1 ךרואב מ״ס 1.5 תינלפסא
    5 מ״ס 2 בחורב תינלפסא
    5 מ״ס 7-ו 5 בחורב םידגא
    2 תישיא תשובחת
    3 דב ישלושמ
    5 םינוש םילדגב ןוחטיב תוכיס
    10 םיבאכ דגנ תוילבט
 ק״מסב תומכה   50 יוטיחל רועיבס תסימת
    1 םינטק םיירפסמ


