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לארשי תנידמ םינפה דרשמ )'א חפסנ( תימוקמ תושר לש ליגרה ביצקתה תעצהימוקמ ןוטלשל להנמה 2018 תנשל ביצקת א'גיה-לא ובא בכואכ )ןוערג( ףדוע ביצקת יקרפ יפל תורשמו רכש-4 הלבט תויללכו הלהנה 2018 תנשל ביצקת תרגסמ2017 לעופב עוציב2017 ביצקתקרפה םש רכש תויולעתורשמ רפסמרכש תויולעתורשמ רפסמרכש תויולעתורשמ רפסמ 172217151682םירחבנ 2.54252.254412.5420יללכ להנמ 4.51,2094.51,12451,146יפסכ להנמ 82,3567.752,2808.52,248תויללכו הלהנה כ"הס םיימוקמ םיתוריש 339234373419האורבת 118312061198ןוחטיבו הרימש 0.51530.51510.5151ריע ןינב ןונכת 443944594463םיירוביצ םיסכנ םינוש םיינוריע םיתוריש ינוריע חוקיפ םייאלקח םיתוריש 8.51,1678.51,2538.51,231םיימוקמ םיתוריש כ"הס םייתכלממ םיתוריש 50.88,12351.878,72452.878,737ךוניח 11.351,59711.351,60011.351,474תוברת 0.4480.4510.451תואירב 4.67664.68894.6877החוור תד היילע תטילק הביבסה תוכיא רחא כ"הס 67.1410,53468.2211,26469.2211,139םייתכלממ םיתוריש םימםילעפמ םייחבטמ יתב םיסכנ הרובחת בויב ילעפמ רחא םילעפמ כ"הס 5.58155.58585.5852םיאלמג 89.1414,87289.9715,65591.7215,470יללכ כ"הס 2018 תנשל ביצקת תרגסמ2017 לעופב עוציב2017 ביצקתקרפה םשיללכ עדימ רכש תויולעתורשמ רפסמרכש תויולעתורשמ רפסמרכש תויולעתורשמ רפסמ 130613161296"ךוניח" ךותמ ךוניח להנימ כ"הס םירחא םידרשמ י"ע תונמוממה תורשמ כ"הס "ךוניח" - םיימעפ דח השירפ תויולעו ייוציפ תויולע "החוור" - םיימעפ דח השירפ תויולעו ייוציפ תויולע "ילפיצינומ" - םיימעפ דח השירפ תויולעו ייוציפ תויולע םיימעפ דח השירפו םייוציפ תויולע כ"הס
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