
 

 

 ב"פשת ל"הנש 'א התכל דויצו םירפס תמישר

 
 הוולנ דויצ קר תונקל םישקבתמ םירפס תלאשה תינכותל ופרטצהש םידימלת

 
 תורעה האצוה תרבוח /רפסה םש ריחמ עוצקמ

  הפש
23.3 
27.6 
26.8 
29.3 
27.2 

 
18.2 

 
 
 

 הרודהמ  םירבחו םסק תורבוח זראמ
 םירפסה תא תוללוכה תשדוחמ
  :םיאבה
  תויתואה תרכה םירבחו םסק-
 1 תרבוח םירבחו םסק-
 2 תרבוח םירבחו םסק-
 3 תרבוח םירבחו םסק-
 םסק תרדס – םירופיסו םיריש-
 םירבחו
  בתכה תויתוא – םירבחו םסק-

 םסק םע םיארוק

 

 

  ח"טמ

 

 

 

 11.8 היגולונכטו עדמ
11.8 
11.8 
11.8 
11.8 

 םישוח-1 ,'א עבט אלפ
  הביבס-2 ,'א עבט אלפ
 םיחמצ-3 ,'א עבט אלפ
 םייח ילעב-4 ,'א עבט אלפ
 םדאה-5 ,'א עבט אלפ

  ח"טמ

 24.5 ןובשח

32.3 

28.1 

26.1 

 

19.5 

19.2 

 1 קלח "סולפ םיליבש"

 2 קלח "סולפ םיליבש"

 3 קלח "סולפ םיליבש"

 הירטמואיג יקרפ םיליבש

 

 םירזיבא זראמ סולפ םיליבש

 הירטמואג םירזיבא זראמ םיליבש

 

 

 

 ח"טמ

 

 

  רומל תאצוה ינומצע יתסא/ ךרד ינמיס 27.70 ב"הז

  טרופס ילענו טרופס יסנכמ ,ס"יב תצלוח   ג"נח

 

  סיקרוס יכדרמ ש"ע יתליהקו ישיא חותיפל רפס תיב
חילצהל .זעהל .םולחל  



 
 
 
 .ויצפחמ דחא לכ לע דימלתה לש ומש תא קיבדהל/םושרל אנ
 

 .ס"היב למס םע הדיחא תשובלת שוכרל שי •
 .םיסקטל ןבל עבצב תינוילעו רפס תיב למס םע הצלוח שוכרל שי •
  .ל"הנש ךלהמב דויצ וא/ו דומיל ירפס לש תופסונ תושיכר ונכתיי •
  .דב תיפמ וא ריינמ תויפמ ,)ןוליינ תויקש אלל( תוימעפ בר תואספוקב -לכוא •

     
 

 
 הנהמו תחלצומ תידומיל תנש תכרבב

 סיקרוס" ס"יב תחפשמ

  :דויצ
  .הנטק תצבושמ המכח תרבחמ  :ןובשח *
  .)הלוחכ הפיטע( הנטק הליגר תוצבשמ תרבחמ :הירטמואיג *
  ,)הפוקש הפיטע( תורוש 10 תונטק תומכח תורבחמ 2 :הפש *
  ,)הפוקש הפיטע( תויתוא – הנטק הקלח תרבחמ             
 םיפדרמש 10+ יעובשה רופיסל הלינמ רסלק             
  .)הפוקש הפיטע( הנטק תורוש 10 תרבחמ :ב"הז *
 )הפוקש הפיטע( הנטק תורוש 10 תרבחמ :םייח ירושיכ *
 )הפוקש הפיטע( הנטק תורוש 10  תרבחמ :ב"לה חתפמ *
 םידומילה תנש תליחתב רסמית דויצ תמישר :תונמוא *
 הנטק ףד 40 תורוש תרבחמ :םייח ירושיכ *
 .הבוטה הלימה תרבחמ – ףד 16 הנטק תורוש תרבחמ ,ףד 40 הנטק תורוש תרבחמ :ב"לה חתפמ *
 
 :הוולנ דויצ
 .)הלינמ( הפוקש הכירכ םע םיקד םירסלק 5 *
  . םיפדרמש תליבח*
 .םיפד ןוסחאל )קיטסלפ( ימוג םע תייקית *
 )רסלק לדוג דע היהי חולה לדוגש קודבל אנ( חולל שוט+ ןטק קיחמ חול*
 .)רשק תרבחמ( המוח הפיטע הנטק תורוש 10 ףד 40 תרבחמ*
 

 :ובו רמלק
                         .םידדוחמ תונורפע  3*
    .םינבל םיקחמ 2*
                             .םיירפסמ*
                  .)תרוסנל( לכימ + דדחמ*
      )דבלב םירטמיטנס םע( .ןטק קיטסלפ לגרס*
                    רפרפ יעבצ תליבח*
                         .לודג קיטס קבד*
 םיעבצ /םיינועבצ תונורפע / םישוט תליבח*
    )םירקרמ( םישיגדמ םישוט*
 
 


