
 טופס הזמנת ציוד 
 
 

 
 מחיר כמות רשימת הציוד  

בד פוטר לחליפה 
 1-6ראשונה לגיל 

לאחר גזירת הבד לא 
 ניתן להחליף צבע

  36.00 מ' 1 :את הצבע הרצוירשמי  1
 *   
 8.00 ס"מ 20 :את הצבע הרצויפטנט רשמי  2
 *   

 

 מחיר כמות רשימת הציוד  
בד פוטר לחליפה 

שניה למידה 
גדולה (ממידה 

 ומעלה) 36
לאחר גזירת הבד לא 

 ניתן להחליף צבע

  72.00 מ' 2 :את הצבע הרצוירשמי  3
 *   
 12.00 ס"מ 30 :את הצבע הרצויפטנט רשמי  4
 *   

 

 מחיר כמות רשימת הציוד  
רציף עם חורים עבור שרטוט  נייר 5 כללי

 הגזרות
 12.00 גר' 600

 9.00  ס"מ 33באורך  קלסר רגיל פוליו 6
 10.00  ס"מ 33באורך  פוליוקלסר משרדי  7
+ דפי ס"מ 33באורך ניילוניות פוליו  8

 דפים 2 - מדבקות
 18.00 יח' 50

 14.00 יח' 20 שמיניות בריסטול 9
 12.00  ס"מ 50סרגל  10
 4.00  קופסת פלסטיק (לאחסון האביזרים) 11
 13.00  פרים סיכות 12
 11.00  ממ' 38 מגנט 13
 4.00  גיר 14
 16.00  לורד נעלם לבדים (מומלץ) 15
 6.00  סרט מידה 16
 12.00  פורם 17
 67.00  מספרי בד 18
 12.00 מ' 3 20גומי מס'  19
 4.00  משחיל גומי 20
 15.00 יח' 3 ליחידה ₪ 5חוט אחד  21
 20.00 יח' 10 מחטים למכונה 22

 
 

  שם הסניף/מקוון  פרטי המזמינה  
  שם התלמידה 
  תעודת זהות 
  נייד 



 

 
 
 

 מחיר כמות רשימת הציוד  
 11.00 ס"מ 50 בד טריקו 23 כללי

 12.00  ערכת סרטים 24
 25.00 יח' 5 מחט סטרצ' 25
 10.00 1 בידמחטים לתפירה  26
 15.00 1 מחט כפולה 27

 22.00 1 מחט כפולה סטרצ' 28 
 28.00 מ' 1.10 בד אריג לשמלות 29 
 

 מחיר כמות רשימת הציוד  
 8.00 ס"מ 20 בד פטנט 31 ערכת בדים

 17.00 ס"מ 70 בד אריג 32
 22.00 מ' 1 בד טריקו 33
 22.00 מ' X 2( 1ס"מ  50בד טריקו ( 34

 

 מחיר כמות הציוד רשימת  
ערכת קפוצ'ון עד 

 מבד פוטר 6גיל 
לאחר גזירת הבד לא 

 ניתן להחליף צבע
 

  36.00 מ' 1 :את הצבע הרצוירשמי  35
 *   

 8.00 ס"מ 20 :את הצבע הרצויפטנט רשמי  36
 *   

 7.00 1 רוכסן 37
 5.00 1 חוט 38
 1.00 מ' 1 שרוך 39
 4.00 יח' 2 סוגרים 40

 

 640 סה"כ תשלום (עבור כל הציוד) 41
 60 דמי משלוח עד הבית 
 700 סה"כ כולל משלוח 

 

 

 

 

  שם הסניף/מקוון  פרטי המזמינה
  שם התלמידה 
  תעודת זהות 
  נייד 




	רשימת ציוד
	תצבעים

