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 טבלת מחירים

 טבלת מלאים
 המחירים במונחי דולר לטון  

 שערי דלקים ומטבעות נבחרים

  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

  

מלאי 
אחרון 
במונחי 

 טון 

שיעור 
שינוי 
 שבוע

שיעור 
שינוי 
 חודשי

שיעור 
שינוי 
 שנתי

שיעור 
שינוי 

מתחילת 
2222 

alum prim 531853 %9..4-  509304-  .39.54-  3891.4-  

alum allow 5800 89.%4 59.14-  809354 89.%4 

copper 853..3 .9334 593.4-  539034-  3593%4 

lead 5.%00 09554-  89314 %39%.4-  5.9..4-  

nickel 330.1 89334-  .9%34-  .893.4-  539834-  

tin 5353 098%4 819154 1.90%4 .39004 

zinc 15830 59334 393.4-  3.9054-  3195%4-  

steelhome China rebar .3.935 59854-  89334-  .9%54 8089854 

Steelhome China Hot Rolled Coil Total Inventory 580951 09384-  .9834 %9084-  539.34 

cobalt 503 09004 09%14-  5.9584-  8.9354-  

  

מחיר 
 אחרון

BID ASK 
שיעור 
שינוי 
 שבועי

שיעור 
שינוי 
 חודשי

שיעור 
שינוי 
 שנתי

שיעור 
שינוי 

מתחילת 
2222 

alum prim 55.5 55.0 5%03 59%.4-  859%84-  %9.34-  8%9814-  

alum allow 8%30 8%%3 8%30 589114-  839%.4-  559334-  589114-  

copper .3.0 .3.3 .3.% 809%14-  559154-  -8.95%4  559354-  

lead 8.5. 8.5. 8.1193 891.4 8890.4-  8%9834-  8%93%4-  

nickel 55335 58303 55333 190.4-  539%%4-  589%54 39534 

tin 53000 5%3.3 53800 .9.04-  509304-  589..4-  539%84-  

zinc 5..5 5..0 50.% 809014-  589%34-  59%%4 859554-  

lme steel rebar 313 318 3.0 89014-  .9%54-  .9314-  59034-  

cobalt 33%%3 3.300 33%30 8%95.4-  8195.4-  819134 8%9354-  

U.S. Midwest domestic Steel HRC .55 .50 .33 819054-  5090.4-  %19.54-  539314-  

Steel HRC FOB China 353 3%3 3%3 .9.34-  8%9354-  5193%4-  839.%4-  

  

מחיר 
 אחרון

BID ASK 
שיעור 
שינוי 
 שבוע

שיעור 
שינוי 
 חודשי

שיעור 
 שינוי שנתי

שיעור 
שינוי 

מתחילת 
2222 

brent crude 800933 800935 80093% 859554-  839354-  5.90.4 5.9%04 

light crude .191. .19%. .1935 809534-  8.9%.4-  539%34 509..4 

usdils 59%.%3 59%11 59%1.5 09014-  %9%54 393.4 859%.4 

eurils 593311 5933.3 5933005 59154-  09%34-  .9.%4-  09.14 
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

 

ביולי,   %שבוע המסחר במדדים המובילים בזירה הגלובלית התחיל במגמה מעורבת9 ביום שני לא התקיים המסחר בארה"ב עקב חגיגות  

לעומת   09%4נק', ירידה בשיעור של    3.915.,50מדד הדאו ג'ונס ירד לרמת    .0390יום העצמאות של המדינה9 בתום יום המסחר של  

עלה  P500 &ַS  -לעומת שבוע שעבר ומדד ה   89134נק', עליה בשיעור של    .9...,88נסחר ברמת    800שבוע שעבר, מדד הנאסד"ק  

האנגלי נסחר ברמת   800לעומת הרמות בהן סגר בשבוע שעבר9 מדד הפוטסי    0954נק', עליה בשיעור קל של    .5,15895לרמת   

נק', ירידה בשיעור של כ  %08950,85לעומת שבוע שעבר, מדד הדאקס הגרמני נסחר ברמה של   5904נק', ירידה בשיעור של  .0539%,.

 ביחס לשבוע שעבר9 5954 -

   –ארצות הברית 

העלייה החדה במחירים ובהמשך נסיקת הריבית הצטרפו לרצף נתונים כלכליים חלשים שפורסמו בארה"ב באירופה ובאסיה9 נתונים 

המורים על האטה בפעילות הכלכלית9 היציאה מהסגרים והחזרה לפעילות חידשה את פעילות שרשרת האספקה אולם כעת הנסיקה 

כאשר הבשר לבדו   884מתקציב ההוצאה במשפחה אמריקאית ואשר התייקר בשנה האחרונה בממוצע ב   854 -במחיר המזון שתופס כ

מתקציב   504  -, הוצאה התופסת כ   34  -, הדלקים שזינקו לשיא לצד התייקרות ההחזר במשכנתאות שנסקו בכ 834  -התייקר בכ 

 המשפחה האמריקאית, פגעו בהכנסה הפנויה וביקושים9  

 

נקודות ובכך אותת על גלישה להאטה9 הציפיות ל"נחיתה רכה"   30מדד התעסוקה במגזר הלא יצרני ירד חדות אל מתחת לרף ה  

מעלים חשש בקרב כלכלנים ומוסדות פיננסיים כי   09.34בפעילות הכלכלית ומנגד העלייה הצפויה בסוף החודש של ריבית הדולר ב  

שנים אל עבר   80למיתון9 החשש ממיתון תומך בירידת התשואה באג"ח ממשלתי דולרי ל    5055הכלכלה האמריקאית גולשת בשנת  

שנים משמשת   80ובכך גרר למימושים בשוקי המניות9 תשואת האג"ח ל    5934לאחר שרשם לאחרונה תשואה של כ    591%4רמת ה  

כסמן חשוב באשר לפעילות בשוק המניות על רקע ההשלכות של ריבית זו על רכש עצמי של מניות ועל חלוקת דיווידנדים9 צמצום 

לעומת הרמות שנרשמו בחודש   504הביקושים והחשש מגלישה למיתון גררו לירידה במחירי התובלה אשר רשמו עד כה ירידה של כ  

יולי שנה שעברה9 רכבת ההרים ממשיכה לדהור כאשר ציפיות שליליות באשר לפעילות הכלכלית הצפויה או על גובה האינפלציה, כמו גם 

שילוב השנים משפיע על רמות המחירים ועל החלטת הריבית של הפד האמריקאי9 חברי הפד המשיכו לפרסם אמירות ניציות בנוגע 

 לאינפלציה, בהם גרסו שניתן להמשיך את צעדי העלאות הריבית מבלי שהכלכלה תגלוש למיתון9  

בשווקים ממתינים לנתוני הכנסות והוצאות הצרכנים, נתוני הייצור התעשייתי לחודש יוני ונתוני האינפלציה הצפויים השבוע, כמו כן, 

 באוגוסט עם פרסום הדוחות הכספיים אנו עשויים לראות שוב את הפגיעה בתחזיות החברות יחד עם אפקט הגידול במלאים9  

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

יו"ר הבנק המרכזי האמריקאי, מר ז'רום פאוול צפוי להמשיך עם מדיניות העלאת הריבית, כאשר היעד לנוע לעבר רמת מינימום של 

 עד לסוף השנה9   59%4

 אירועים משמעותיים קרובים

 0.9.פרסום נתוני היבוא והיצוא לצד המאזן המסחרי : 

 019.פרסום נתוני התעסוקה, האבטלה, שכר ממוצע, שיעור ההשתתפות בשוק העבודה : 

  
  – אירופה

רצף נתונים חלשים לצד החשש הגובר באשר לפעילות הכלכלית בצל משבר האנרגיה פוגע בשער האירו הצונח לעבר רמות שפל9 

ההחלטה בהולנד לאפשר "זיהום אקולוגי" באמצעות שימוש מחדש בפחם כצעד חרום לקראת החורף והצניחה באספקת גז ודלק מרוסיה 

תופסים את מרכז השיח9 גרמניה נערכת להשבתת תעשיות לא הכרחיות,  איסור חימום בריכות שחיה והגבלות בשימוש באנרגיה כל אלו 

מעלים חשש כי אירופה צפויה למשבר כלכלי חמור9 ריבית האירו הנמוכה בשעה שריביות עולות בעולם תורמות לחוסנו של הדולר 

מיליארד אירו לצד הירידה ביצור התעשייתי בגרמניה   8591וחולשת האירו9 נתוני מאזן הסחר הצרפתי הצפויים להורות על ירידה של כ  

מלמדים על עומק השבר9 דבריה של הגב' קריסטין לגארד באמירות ניציות שאם ניראה את האינפלציה ממשיכה לעלות לא נחשוש 

להעלות את הריבית, ומנגד, הניסיון להרגיעה את החששות ממיתון מלמדים שאירופה טרם הפנימה את עומק המשבר בכך שהיא נמנעת 

מלעלות את הריבית ומשאירה לאינפלציה לשרוף כל חלקה טובה9 החשש מגלישה למיתון גורר לירידה במחיר חומרי הגלם בכלל 

והמתכות והדלקים בפרט9  נתון חשוב הממשיך להדאיג את האירופאים הוא הקיפו העצום של החוב בו נמצאות המדינות, לרבות איטליה 

אשר סובלת מחוב גבוה ואינפלציה גובה9 פערי הנתונים בין החברות יוצרים עיוותים בתשואות ובצעדים הנדרשים בכך ניצב האיחוד בפני 

משבר פנימי המאיים על זהות האינטרסים של חבריו כאשר החלטות אשר עשויות להועיל לגרמניה וצרפת קובעות הטון באיחוד עשויות 

 לפגוע במדינות החלשות יותר באיחוד דבר הבא לידי ביטוי בפער התשואות הגבוה שבין האג"ח האיטלקי לגרמני9  

כפי שכתבנו בעבר, החודש הינו חודש משמעותי בבחינת המדיניות שכן נתוני הצמיחה והאינפלציה הצפויים ישמשו כבסיס לתכנון פעולות 

רבעונים יאוששו את החשש ממיתון ומנגד האטה בפעילות הכלכלית   5ויותר9 האטה בקצב הצמיחה במהלך    5055לחצי השני של שנת  

כמו גם החשש מגל קורונה באסיה תורמים לירידות מחירים בדגש על התובלה וחומרי הגלם מהלך הצפוי למתן לחצים אינפלציוניים 

 ולסייע בבלימת העלייה באינפלציה, לצד צעדי הבנק המרכזי הצפוי לעלות את ריבית האירו ולספק בלם נוסף בבלימת האינפלציה9  

 אירועים משמעותיים קרובים

 0.9. –  פרסום נתוני היצור התעשייתי בגרמניה ופרסום המדיניות המוניטרית שלECB9 

 019. – 9פרסום נתוני החשבון השוטף בצרפת ונתוני היצור התעשייתי באיטליה 

  –ישראל 

לדולר9 העלאות ₪    5935-5933התמתנות ההצעים בשוקי המניות, החשש מגלישה להאטה תמכו במימושים נרחבים בקרבת רמת  

בסוף   59%4בדרכה לעבר    5934-ביוני והצפויה ביולי יביאו את ריבית הדולר כבר החודש לרמת ה   09.34הריבית בארצות הברית ב  

רמת היעד עליה פירטנו רבות בעבר אולם נתוני האטה   5934שנים אל עבר רמת    80-השנה, תומכות בעליית התשואה באגרות החוב ל 

שנים   980 כפי שפירטנו העלייה בתשואת האג"ח ל  59134בפעילות הכלכלית הגלובלית גוררים לעודפי ביקוש ולירידת התשואה לעבר  

צפויה לפגוע בשוק המניות האמריקאי ולעודד את הביקוש המוסדי בארץ לדולר במסגרת ה"טייס האוטומטי"   54-אל מעל לרמת ה 

לצמצום החשיפה המטבעית והתאמתה להיקף ההשקעות9 פער הריביות החיובי של הדולר אל מול המטבעות המרכזיים תומך בחוסנו של 

 הדולר9

ואותת על   89534לעבר    0934בנק ישראל פעל כצפוי כששמר את פער הריבית החיובי של הדולר אל מול השקל, העלה את הריבית ב  

9 על רקע החשש הגובר מהתפרצות אינפלציונית 59.34לעבר רמת    8934כוונתו להמשיך לעלות את הריבית בשנה הקרובה בעוד  

בבנק ישראל יפעלו במהירות ובשיעור גבוה מבעבר במאבקם באינפלציה באמצעות העלאת ריבית השקל9   8-54החורגת מהיעד של  

 9  09534לדעתנו בנק ישראל יעלה את הריבית גם בחודש אוגוסט 
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

רכבת ההרים של שער הדולר אל מול השקל עשויה עד להתייצבות האינפלציה בארצות הברית דבר הצפוי לקראת הרבעון הרביעי,  

 שקל לדולר9   .5935-593והדולר עשוי להערכתנו לשוב ולהתחזק אל עבר רמת  להמשך

( ושולי הרווח %04כפי שפרטנו בעבר, במבט לטווח ארוך ועל רקע המשקל הגובר של תעשיית ההייטק בייצוא הישראלי )מעל ל  

 והעלויות השיקליות כמו גם השקעות הזרים יתמכו בהערכתנו כי עודפי הצע מט"ח יתמכו בשקל שישוב ויתחזק באופן משמעותי9

 59%3999, ובהמשך בקרבת 59%130ביקושי מט"ח משמעותיים צפויים בתחום במדרגות בקרבת רמת 

 ויותר9   5935יצואנים יבקשו למכור את הדולר כאמור לעייל עם הפיחות אל עבר רמת   59%0-59%5 

 שוק המתכות

המצב בו בשווקים שורר מחסור מובנה בחלק מחומרי גלם, שכן רמות מלאים בחלק מהמוצרים נמוכות עוד טרם תקופה מגפת הקורונה 

ובמיוחד לאחר משבר הקורונה9 מצב זה יוצר לחצי ביקושים התומכים בטווח הקצר בתנודות מחירים9 להערכתנו כפי שפרטנו בעבר ניתן 

לצפות כי הממשל בסין לצד המאבק המחודש בקורונה, ירכז מאמץ לעידוד הפעילות הכלכלית באמצעות צעדים המרחיבים את 

הביקושים, עד כה צעדיו לא מנעו את הפגיעה בזירה הגלובלית9 במבט לטווח ארוך, צעדי עידוד הפעילות הכלכלית הגלובלית בכלל, 

באירופה ובארה"ב בפרט, אשר נפגעו עם צמצום ההרחבה הכמותית והנסיקה באינפלציה עשויים לעבור "חישוב מסלול מחדש" במצב 

מצב אפשרי בחצי השני של שנת   –בו יכנסו השווקים להאטה ולבלימה בשל אפקט הנסיקה החדה בריביות, במחירי חו"ג והסגרים  

מלמד על עלייה ברמת אי הוודאות כאשר מחיר חומרי גלם שמקורם המרכזי בזירת המדינות הנתונות   95055 מבט מהיר לשנת  5055

בלחימה כמו אלו הפועלות בתחום כניקל, פחם, גז וכו' לצד שלל המוצרים המסופקים מנמלי ההסגר באסיה והקפי מלאים מוגבלים 

יפגעו מלחצי ביקוש ותנודות מחירים9 מנגד, הרחבת תפוקות בשוק האנרגיה כגון מצד סעודיה ומדינות נוספות צפויים לתמוך בירידת 

 מחירים בשוק האנרגיה ובלימת לחצים לעליות מחירים בשווקים כשוק המתכות התלויים ישירות במחירי האנרגיה9

לעומת   5914  -נק', ירידה בשיעור של     5,3.391על רמת     .0390-בבורסת המתכות בלונדון עמד בסיום יום המסחר ב  LME  -מדד ה 
   שבוע שעבר ובכך המשיך את המגמה של ירידות מחירים משבועות הקודמים9

 WTIמחירי הנפט במהלך המסחר של יום הרביעי האחרון ותיקנו מעט את הירידות החדות של יום המסחר הקודם, כאשר המחיר של  

דולר לחבית על רקע הגברת החששות לגלישת הכלכלה העולמית למיתון9 בתחילת יום המסחר ביום רביעי   800ירד מתחת לרמת  

ירדו ביום הקודם בשיעור חד מאז חודש מרץ   WTI  -ו   brentדולר לחבית9 שני החוזים של נפט    800האחרון שבו המחירים מעל לרמת  

האחרון מהחשש לגלישה מהירה יותר למיתון של הכלכלה העולמית בעקבות תהליך מואץ של העלאות הריבית על ידי נגידי הבנקים 

המרכזים, כאשר מגמה שלילית בשווקים הפיננסים תרמה אף היא להגברת המגמה השלילית9 דבר נוסף אשר תרם לירידה חדה 

במחירי הנפט הינה התחזקות שער הדולר בזירה הגלובלית אל מול המטבעות המובילים, כאשר הדולר נסחר סביב הרמות החזקות של 

השנים האחרונות מול האירו וסביב רמות שיא של החודשים האחרונים מול רוב המטבעות בזירה גלובלית9 "דולר חזק" מייקר את   50

הנפט למדינות אשר מטבע שלהם נחלש, אשר נאלצות לשלם יותר במטבע מקוני עבור כל חבית נפט, דבר אשר צפוי אף הוא לפגוע 

בהיקפי הביקושים באותן מדינות9 מקרים חדשים של קורונה מתגלים בסין, דבר אשר מעלה אפשרות לסגרים חדשים בסין, אשר נוהגת 

במדיניות של "אפס הידבקות", דבר אשר אף הוא עלול לתרום לרידת הביקושים במדינה ל"זהב השחור"9 השביתות בשדות הנפט 

 המובילות בנורבגיה צפויים להסתיים, דבר אשר יתרום לעלית תפוקת הנפט העולמית9  

למרות ירידת המחירים החדה במהלך שבוע המסחר האחרון, האנליסטים מערכים כי בטווח הקצר מחירי הנפט צפוים להיסחר סביב 

 דולר לחבית9   800רמות הגהות של התקופה האחרונה מעל לרמת 

-COPPER  דולר לטון,   1,03.93עמד המחיר על רמת    .0390  -מחיר הנחושת ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

עמדו המלאים על   .0390-לעומת הרמה בשבוע שעבר9 רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב   5954ירידה בשיעור של  

  לעומת הרמות בשבוע שעבר9 914. -כ  טון, עליה בשיעור של %00,853

 

ZINC-   דולר לטון, ירידה בשיעור של   5,835עמד על    .0390  -מחיר האבץ ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה

 15,830על רמת    .0390-לעומת הרמה בשבוע שעבר9 רמת המלאים עלתה במהלך שבוע המסחר, כאשר מלאי האבץ עמדו ב   0914

 לעומת הרמות בשבוע שעבר9  09%4טון, עליה בשיעור של 

NICKEL-    דולר לטון, עליה   30.,55עמד המחיר על    .0390-מחיר הניקל עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ב

טון   33,55%עמדו המלאים על רמת    .0390  -לעומת שבוע שעבר9 רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב   0954בשיעור של  

 לעומת הרמות בשבוע שעבר9 0954 -ירידה בשיעור של כ

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
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  צור קשר לפרטים נוספים: 

 

 

 

 BDIגרף מדד ההובלה הימית 

 גרף הדולר/שקל

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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 אבץ

 בדיל

חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של בדיל ל

 בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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 ניקל

חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של ניקל ל

 בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

 עופרת

חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של עופרת ל

 בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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 (ALLOYאלומיניום )

חודשים , סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3( לALLOYמצורפים גרפים של אלומיניום )

 המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

 Bloombergמקור: 

 (PRIMאלומיניום )

חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3( לPRIMמצורפים גרפים של אלומיניום )

 המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

  צור קשר לפרטים נוספים: 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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 Bloombergמקור: 

 נחושת

 (Cobaltקובלט )

חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת  LME 3 -חודשים, גרף מדד ה  3מצורפים גרפים של קובלט ל

 והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

  צור קשר לפרטים נוספים: 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
https://www.prico.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 HOT ROLLED COIL STEEL -גרף ה 

 REBARגרף פלדה מסוג 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
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  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 LME INDEXגרף מדד 

 נירוסטה -גרף ה 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
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  צור קשר לפרטים נוספים:  Bloombergמקור: 

 גרף הליתיום

 LIGHT CRUDE -גרף ה 

https://www.prico.co.il/צור-קשר/
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אין לראות במידע המופיע בסקירה משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע 
המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש 

עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי  -כלשהו 
 משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק 
  אנליסטים בפריקו.

 20-0707272בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 
 /https://www.prico.co.ilסקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו  

 אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
 למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

  צור קשר לפרטים נוספים: 

 20-0707272לגידור חשיפות וביצוע, צרו קשר 

https://www.prico.co.il/
https://www.prico.co.il/צור-קשר/
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