
מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת

 

07/02/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     001 'ב בלש חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'ב בלש  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ע ה  00 ק ר פ       
      
הרעה      
      
תומלשהל סחייתמ הז תויומכ בתכ      
הנוילע טלפסא תבכש תלילס :      
תלילסו תוכרדמ חותיפ ,םישיבכב      
תעיבצ ,ןכ ומכ .םיינפוא יליבש      
.תוינכתה יפל שרדנכ ךרד ינומיס      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הרעה 00 כ"הס           
קובץ: 1160-3   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     002 'ב בלש חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'ב בלש  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  ,ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  1.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
      
אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהמ ערוג וניאו ,דבלב יתיצמת      
זרכמל דחוימה טרפמהו 80 ינכטה      
.הז      
      
ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו דויצ      
יטנוולרה ינכטה טרפמב טוריפ      
.הז זרכמל      
      
יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב ןייוצמה      
      
םיליבומ      
      
ללוכ הנכומ הריפחב תרנצה לכ      
יפל ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח      
.80 טרפמ      
      
למשח ילבכ רבעמל      
.רטוקו גוס לכב םיפיפכ\םיחישק      
      
תירושרש תרנצ      
      
08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.100
וז תרנצל תוידוחי תופומ ללוכ מ"מ      

17,952          13.20 1,360.00 רטמ .ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ  
      
םילוורש      
      
יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.1.165
ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוקב חישק      
ינקת ןומיס טרס ללוכ מ"מ 6.3      
תודוקנב אמייק רב יעקרק לע ןומיסו      
רבעמ רטמ 1 דע םילוורשה םויס      

 5,280          26.40   200.00 רטמ .שיבכה הצקל  
      
הרקב יאת      
      
      
      
      

1.80.10 קרפ תתב הרבעהל     23,232
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-3   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     003 'ב בלש חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'ב בלש  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         23,232  

      
      
הביצח/הריפח ללוכ ריחמה      
טלפמוק ינוניב גוסמ ןוטבמ הסכמה      
יפלו 282080 ףיעס 80 טרפמ יפל      
.עוציב טרפ      
      
08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.1.215
הסכמ ללוכ ,מ"ס 001 קמועב מ"ס      

11,537       1,153.70    10.00 פמוק 521B 984  י"ת יפל.  
      
רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.1.255
ןיממ הסכמו הרקית רובע מ"ס 08      
    052C למס ללוכ ,984 י"ת יפל  
תקיציב עובט תימוקמה תושרה      
51  םוינימולא תיקסיפ ג"ע הסכמה      

 3,106         310.60    10.00 פמוק .רטוק מ"ס  
      
יולימו תוריפח      
      
יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה      
ותומדקל חטשה תרזחה הריפחה      
.רוניצ ללוכ אל ,המדא יפדוע קוליסו      
      
ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
    .08014,08015  
      
הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ      
      
וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.1.325
םיידיב וא םילכב תרושקת תורוניצל      
הריפחו יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ      
קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,      
דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע      

52,800          44 1,200.00 רטמ .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 09  
      
םילבכ תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.1.340
מ"ס 001 קמועב םיידיב וא םילכב      

 4,840          48.40   100.00 רטמ .4"  לש םינק 4 תחנהל בחורו  
      
תודוסי      
      
,גוס לכמ רואמ ידומעל תודוסי      
דוסי תקראהו דוסי יגרב תוברל      
יטרפב שרדנכ רבעמ ילוורשו      
.עוציבה      
      
      
      
      

1.80.10 קרפ תתב הרבעהל     95,515
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קובץ: 1160-3   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     004 'ב בלש חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'ב בלש  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         95,515  

      
      
ח"ע עוציב ןונכת ללוכ ףיעסה      
סדנהמ יתורש תרכשה  ןלבקה      
רודמב םושר רוטקורטסנוקו סוסיב      
לש תודוסי ןונכתב ןויסינ לעב םינבמ      
ןקת לע םינותנה תא ,רואמ ידומע      
ןרצימ ןלבקה לבקי ילארשי      
.למשחה ןנכתמ ךרד םידומעה      
      
לש הביצחו הריפח ללוכ ריחמה      
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה      
םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות      
ראש לכו דוסי תקראה םיכתורמו      
םישורדה םירמוחהו תודובעה      
ףיעס 80 טרפמ יפל .טלפמוק      
.עוציב טרפ יפל .25080      
      
'מ 01-9 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.1.455
תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי      
תקראה ללוכ ,מ"ס 061/08/08      

27,561.60   1,020.80    27.00 פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
123,076.60 ץוח תרואתל תונכה 1.80 כ"הס  

      
ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  2.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל       
      
,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
      
אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהמ ערוג וניאו ,דבלב יתיצמת      
זרכמל דחוימה טרפמהו 80 ינכטה      
.הז      
      
ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו דויצ      
יטנוולרה ינכטה טרפמב טוריפ      
.הז זרכמל      
      
יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב ןייוצמה      
      
גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
ןרציה םעטמ C.O.C תדועת      
לש חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ      
      
ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
םינקתה      

2.80.10 קרפ תתב הרבעהל         
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קובץ: 1160-3   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     005 'ב בלש חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'ב בלש  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה               

      
      
לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.2.240
,"הננב" גוסמ ינוק לוגע ךתח      
ינש תאישנל דעוימ ,'מ 01 ההבוגב      
.)'מ01,'מ6( םינוש םיהבגב םיסנפ      
,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט      
,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח םע      
לכו ,םירזיבא יאת 2 הנכה      
תבצהל םישורדה םירזיבאה      
ףוג םע עורזה רוביחלו דומעה      

142,500       7,500    19.00 פמוק .דנז לווש תוברל ,רחבנה הרואתה  
      
לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.2.241
,"הננב" גוסמ ינוק לוגע ךתח      
ינש תאישנל דעוימ ,'מ 01 ההבוגב      
לובט . )'מ01( דיחא הבוגב םיסנפ      
םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב      
,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח      
לכו םירזיבא יאת 2 הנכה      
תבצהל םישורדה םירזיבאה      
ףוג םע עורזה רוביחלו דומעה      

56,700       8,100     7.00 פמוק .דנז לווש תוברל ,רחבנה הרואתה  
      
לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.2.243
,"הננב" גוסמ ינוק לוגע ךתח      
  תאישנל דעוימ ,'מ 01 ההבוגב    
ללוכ םח ץבאב לובט דיחי סנפ      
הטלפ ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבא יאת 2 הנכה ,דומעה ףוגל      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו ,      
ףוג םע עורזה רוביחלו דומעה      

 5,000       5,000     1.00 פמוק .דנז לווש תוברל ,רחבנה הרואתה  
      
העיבצ      
      
הרואתה ידומע לש רונתב העיבצ     08.2.520
דומעל תנבלוגמ הדלפמ תועורז/      
( LAR ןווגב 'מ01 דע הבוגב      
תמגודכ )תימי אל הריוואל העיבצה      
רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ      
העיצב ,תנבלוגמ הדלפ לע רוהט      
הדלפ לע העיבצל ילארשי ,ןקת יפל      
5 ל תוירחא תלבק תוברל תנוולוגמ      

13,899.60     514.80    27.00 'חי העיבצה לע בתכב םינש  
      
םיפצשב ןוטבה דוסי תעיבצ     08.2.545
לעמ טלובה קלחב תוגורעהו      
עבצב וא דומעה  עבצב עקרקל      

   999          37    27.00 פמוק .רחא  
219,098.60 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.80 כ"הס  
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קובץ: 1160-3   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     006 'ב בלש חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'ב בלש  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
      
אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהמ ערוג וניאו ,דבלב יתיצמת      
  80  למשח ינקתמל יללכה ינכטה    
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת      
.הז      
      
ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו דויצ      
יטנוולרה ינכטה טרפמב טוריפ      
.הז זרכמל      
      
יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב ןייוצמה      
      
גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
יפוג ןאובי/ןרצימ חולשמ תדועת      
יפוג תשיכר לע םידיעמ הרואתה      
זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת      
ןוכמ לש הקידב תדועת הז      
תדועתו םיקפוסמה םיפוגל םינקתה      
    C.O.C  ו- T.O.C  
      
ץוח תרואתל םיסנפ      
      
םישגמ      
      
יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.3.150
שאל  דימע  וילאמ הבכו  ךילומ      
יצח ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ      
א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא      
לודומ לעב(  ספא קותינ םע      
- 004 לש תורונ 1 ל דעוימ)דחא      
י"ת  יפל  םיעבצב  םיקדהמ טוו 07      
םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ      

   478.80     239.40     2.00 פמוק יטווחמו .ספ לע  
      
יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     08.3.155
א"ק 01 'א 01 יבטוק וד יטמוטוא      
לש תורונ - 2 ל ,ספא קותינ םע      

 5,734.20     301.80    19.00 פמוק .טלפמוק - טוו 07 - 004  
      
תשוחנ םילבכ      
      
      
      
      
      

3.80.10 קרפ תתב הרבעהל     6,213 
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קובץ: 1160-3   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     007 'ב בלש חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'ב בלש  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         6,213   

      
      
ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
YX2N גוסמ )EPLX( שימג וא      
רוניצב לחשומ -----*--- ךתחב      
ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ אל      
)הפפכ( םוחב תצווכתמתלצפמב      
קבד םע      
      
ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.3.220
  YX2Nגוסמ  )EPLX( שימג  וא    
יפל ל"נכ ר"ממ 61X5 ךתחב      

61,600          44 1,400.00 רטמ .071.3.80 הקעה  
      
הקראה      
      
תורעה      
      
.324080 ףיעס 80 טרפמ יפל      
      
דומעה לש ןוטבה סיסבל לחשוי      
וכותיח אלל  ולופיק י"ע לוורש ךרד      
ידי לע דלוודקב רוביח בייחי וכותיח      
. ןלבקה      
      
הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.3.485
עקרקב תורישי ןקתומ ר"ממ 53      
הרידח ללוכ תורוניצל ליבקמב      

30,800          22 1,400.00 רטמ .לוורש ללוכ םידומעל  
      
תחוש תללוכה הקראה תדורטקלא     08.3.510
םע 06 קמועב מ"ס 04 רטוקב ןוטב      
.984 י"ת יפל 521B ןוטיבמ הסכימ      
רטוקב ןוולוגמ הדלפ טומ תוברל      
ךילומו  ,רטמ 3  קמועב מ"מ 91      
רוביחל תשוחנ ר"ממ 05 תשוחנ      
וא ספא ליית ןיבל הדורטקלאה ןיב      
םע ךילומה( .תיליע תשרב הקראה      

 1,598         799     2.00 פמוק .)ספאל רוביחב רוחש CVP הטעמ  
      
תונוש      
      
2  הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.3.590
ףיעס  80  טרפמ יפל ,םילגד      
ומכ תכתמ התואמ רצוימ  555080      

 1,866.90      88.90    21.00 פמוק .טרפ יפל לכה דומעה  
      
      
      
      

102,077.90 3.80.10 קרפ תתב הרבעהל
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-3   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     008 'ב בלש חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'ב בלש  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
102,077.90 מהעברה      

      
      
יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.3.595
תוגורעב  רואמ ידומעב  דוסיה      
םסיסב רשאו העונת יא  ,םיפצש      
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב      
וא לוגע  היהי יוסכה . תיננגה      
ףונה לכירדא תויחנה יפל עבורמ      
  יוסכה דומעה  עבצב  רונתב  עבצו    
דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח      

 4,473         213    21.00 פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג ללוכ  
      
תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.3.600
תפסות  תוברל ןירושמ  עקת      
יבטוק וד יטמטוא יצח  םרז  קספמ      
לע דחא לודומ לעב א"ק 01 'א 61      
5.2X3 רוביח  לבכו םירזיבא שגמ      
עקת תיבל דעו שגמהמר"ממ      
י"ע  רוביחה  רוזא  םוטיא תוברל      
- .םשג ימ תרידח תעינמל ןוקיליס      

   265.80     132.90     2.00 פמוק טלפמוק  
      
הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.3.650
ש"בהשמ י"ע רשואמה קדוב י"ע      
ןקתמ תדימע לע ח"וד  תקפנהו      
- 1 'חי רואמה ןקתב הרואתה      

 2,662.90   2,662.90     1.00 'חי .3500  
      
תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.3.665
ןקתמה רושיא לע בותכ ח"וד      
רתיה ןתמו למשחה קוחב ותדימעו      

 2,839.80   2,839.80     1.00 פמוק .חתמ תסנכהל  
112,319.40 הרואת ירזיבא 3.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
sDEL 46 W 731 rehtorB סנפ     08.4.010

76,500       2,250    34.00 'חי Stork Little  
      
sDEL 61 W 72 rehtorB סנפ     08.4.020

42,750       2,250    19.00 'חי Stork Little  
      
םגד יביטרוקיד ןברוא-ירק     08.4.030
    YRAROPMETNOC םע רוחש  
דע לש קפסה םע K0004 רוא עבצ      

56,000       3,500    16.00 פמוק 67W  
      
      
      
      

4.80.10 קרפ תתב הרבעהל     175,250
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-3   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     009 'ב בלש חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'ב בלש  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         175,250  

      
      
הנבי םגד יביטרוקיד הרואית דומע      08.4.040
טרפמ יפל ע"ש וא ה.ל.פ תרצות      
ףיעסבש סנפ תנקתהל םאתמ םע      

67,200       4,200    16.00 פמוק 08.4.030  
תונוש 4.80 כ"הס     242,450  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

696,944.60 תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 כ"הס  
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
 

קובץ: 1160-3   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     010 'ב בלש חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'ב בלש  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.210
גוסמ עבצ ספסוחמ רמגב ,מ"ס      
, ע"וש וא 02/02 , 02/01 ,תינבלמ      

275,590          88.90 3,100.00 ר"מ .תינכת יפל  
      
8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.220
גוסמ עבצ ספסוחמ רמגב ,מ"ס      
, ע"וש וא 02/02 , 02/01 ,תינבלמ      

275,590          88.90 3,100.00 ר"מ .תינכת יפל  
      
7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.230
גוסמ ןבל תוברל םינווגב ,מ"ס      
יפל ,ע"ש וא "תתתוסמ וטנרט"      

2,635,620         141.70 18,600.00 ר"מ .תינכת  
      
7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.240
גוסמ ןבל תוברל םינווגב ,מ"ס      
יפל ,ע"ש וא "תתתוסמ וטנרט"      

2,635,620         141.70 18,600.00 ר"מ .תינכת  
      
6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.400
ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא גוסמ מ"ס      
תכמנהב )תוטילב םע( עבצ םע      
06 בחורב ,היצח ירבעמב ףוציר      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס      

15,488         140.80   110.00 ר"מ .דוסי  
      
םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.1.410
ןבל ןווג תוברל מ"ס 6/02/02 םיספ      

32,520         271   120.00 ר"מ .ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ   
      
6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.420
ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא גוסמ מ"ס      
תכמנהב )תוטילב םע( עבצ םע      
06 בחורב ,היצח ירבעמב ףוציר      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס      

15,488         140.80   110.00 ר"מ .דוסי  
      
םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.1.430
ןבל ןווג תוברל מ"ס 6/02/02 םיספ      

32,520         271   120.00 ר"מ .ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ   
      
םוחיתו ןג ,הפש ינבא      
      
םוחיתו ןג ,הפש ינבא      
      
      

1.04.10 קרפ תתב הרבעהל     5,918,436
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-3   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     011 'ב בלש חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'ב בלש  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         5,918,436  

      
      
םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     40.1.700
51/05/32 תודימב היצח רבעמב      
ללוכ ריחמה(   .רופא ןווגב מ"ס      

10,704          66.90   160.00 רטמ .)ןוטב תנעשמו דוסי  
      
יפל 02  - ב ןוטבמ היומס הרוגח     40.1.710

92,500          25 3,700.00 ק"מ טרפ  
      
יפל 02  - ב ןוטבמ היומס הרוגח     40.1.730

92,500          25 3,700.00 ק"מ טרפ  
      
רומיג רובע ןג ןבאל תפסות     40.1.750

116,000          29 4,000.00 רטמ .תירכרוכ/ ןוטסרקא  
      
רומיג רובע ןג ןבאל תפסות     40.1.770

116,000          29 4,000.00 רטמ .תירכרוכ/ ןוטסרקא  
      
תודימב עבורמ ץעל המוג םוחית     40.1.810
4 -מ יושע עבצ ןווגב ,021/021      
001  ימינפ רטוק תוימורט םינבא      

221,000         850   260.00 פמוק .מ"ס  
      
ללוכ ךרואב ץעל המוג םוחית ןבא     40.1.820

40,700         550    74.00 'חי 'מ 1 בחורו 'מ 2 לש  
      
תודימב עבורמ ץעל המוג םוחית     40.1.830
4 -מ יושע עבצ ןווגב ,021/021      
001  ימינפ רטוק תוימורט םינבא      

221,000         850   260.00 פמוק .מ"ס  
      
ללוכ ךרואב ץעל המוג םוחית ןבא     40.1.840

40,700         550    74.00 'חי 'מ 1 בחורו 'מ 2 לש  
1.04 קרפ 1.04 כ"הס     6,869,540  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

04 קרפ 04 כ"הס     6,869,540  
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
 

קובץ: 1160-3   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     012 'ב בלש חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'ב בלש  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
14 ק ר פ  14 ק ר פ       
      
1.14 ק ר פ  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
ביטמ  תימוקמ ןג תמדא יולימ     41.1.010
תומכב טסופמוק תפסותב הלועמ      
מ"ס 04 יבוע ,םנודל ק"מ 02  לש      
ללוכ ,)דחוימה טרפמה יפל וא(      
יפל ןוניגה חטשב רושייו רוזיפ      

76,500          51 1,500.00 ק"מ .םיננכותמ םיהבג  
1.14 קרפ 1.14 כ"הס     76,500  

      
2.14 ק ר פ  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח םג      
םירוביחה לכ תא םיללוכ      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו      
,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
תיעקרק תתהתרנצה ירוביח לכ      
אלו דמצמב ויהי תיעקרק לעו      
.ןש ירזיבאב      
      
41.2.065 מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ    

15,950          11 1,450.00 רטמ . 6 גרד  
      
41.2.070 מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ    

23,400          13 1,800.00 רטמ . 6 גרד  
      
41.2.075 מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ    

29,600          16 1,850.00 רטמ . 6 גרד  
      
41.2.080 מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ    

27,500          22 1,250.00 רטמ . 6 גרד  
      
41.2.120 מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ    

 3,000          25   120.00 רטמ . 01 גרד  
      
מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.2.140
6.1-3.2 ,ע"ש וא ןד ןענ וא םיפטנ      
םיבציימ ללוכ , 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל      

27,900           6 4,650.00 רטמ .עקרקל 'מ 2 לכ  
      
01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט     41.2.160

10,050          30   335.00 'חי .תופטפט  
      
םילוורש      
      
      

2.14.10 קרפ תתב הרבעהל     137,400
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-3   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     013 'ב בלש חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'ב בלש  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         137,400  

      
      
,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה תנמטה      
    .  
      
רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     41.2.265
תינכותל תמאות היפ ללוכ ע"ש וא      

   800         100     8.00 'חי .ומוקמל ריטממה רוביחו היקשהה  
      
ןענ לש ראטסינימ םגד החיג זתמ     41.2.275
היפ ללוכ ע"ש וא לארשי תרצות ןד      
רוביחו היקשהה תינכותל תמאות      

   300          50     6.00 'חי .ומוקמל ריטממה  
      
רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא     41.2.280

   320          40     8.00 'חי .1/2"-3/4"  
      
תכרעמ ישאר      
      
אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
תולועפהה תא ףיסוהל שי תולעפה      
.תינכותב רטוקה יפל      
      
2/11" רטוקב תכרעמ שאר     41.2.300
תולעפה אלל הרטמה וא ףוטפטל      
,תומכ יפל הייקשה רקב י"ע לעפומ      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ      
ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
,ץחל ןיטקמ,ןנסמ,רטמורדיה וא      
י.ר.א תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ      
4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש וא      
,הייזרב 4/3"זרב,דוקיפ ימל האיצי      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו      

12,102       4,034     3.00 פמוק ע"וש וא ןואסלפ  
      
רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.365
ףוגמ תללוכה 5.1" רטוקב הלעפה      
,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב      

10,290         686    15.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
      
זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     41.2.390
שארב הלעפה לע ןקתומ 2/1"      

   420         140     3.00 פמוק .תכרעמ  
      
      
      
      
      
      

2.14.10 קרפ תתב הרבעהל     161,632
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-3   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     014 'ב בלש חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'ב בלש  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         161,632  

      
      
0461/2 תכרעמ שארל ןורא     41.2.415
וא ,"ןגסלפ"/דראג םולב "טיילרוא"      
שאר לדוג יפל תודימ ,רשואמ ע"ש      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה      
וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
לכו לקוסל ןוטב תקיצי ,ןוראה ןקתוי      
,הנקתהל תושורדה תודובעה      

13,800       4,600     3.00 פמוק .רטסמ לוענמו  
      
רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.2.430
-דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 2" לש      
םימואית ,תרנצה יוליג ,הריפח ,םימ      
יפל לכה ,םיפוגמ ,םירושיא ,      

22,500       7,500     3.00 פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד  
      
RX  ויפרוקס םגד הייקשה בשחמ     41.2.445
    1-CD וא, הלורוטומ תרצות  
הנגה ןוראב ,ע"וש םגא לסיריא      
הלופכ הליענ לעב C - 45  גוסמ      
הייקשהה ןורא לע וא ןוטב תקיצי לע      

13,500       4,500     3.00 פמוק .םינש שמחל הללוס ללוכ ,  
      
08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     41.2.530
הייקשה בותיכ םע הסכמ ללוכ מ"ס      

40,860       1,362    30.00 פמוק .  
      

 7,950       2,650     3.00 'חי 5.1'' ח''זמ טרפ 41.2.550
      
ג''ע ידיג וד ,יכרד תלת דייאנלוס     41.2.560

 5,025         335    15.00 'חי CD/CA לגרס  
      
2 ללוכ יראלוס לנפ רובע תפסות     41.2.570

 5,970       1,990     3.00 'חי םירבצמ  
      
תינוציח הנטנא רובע תפסות     41.2.580
ללוכ יטוחלא הייקשה בשחמל      

 4,350       1,450     3.00 'חי םישורדה םירזיבאה לכו תורבחתה  
      
טלפ +5.1'' ימרז בר םימ דמ     41.2.590
ללוכ ,םימ רוקמב רוביחל ילמשח      

 5,130       1,710     3.00 'חי הנגה זגרא  
2.14 קרפ 2.14 כ"הס     280,717  
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קובץ: 1160-3   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     015 'ב בלש חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'ב בלש  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
3.14 ק ר פ  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
םיטרדנטס תרדגה" תרבוח      
ןויצע בקעי לש "יונו תוננג יליתשל      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב      
)מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
תונגגחמוצה תסדנהל הקלחמה      
.ףונו      
      
השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל םישדוח      
      
רובה תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.הנש 1-ל תוירחא ללוכ      
      
,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.3.040
חוחית ,מ"ס 52 קמועל שירח ללוכ      
שרדנה לכ ללוכ ריחמה ,רושייו      
םילכב שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל      

15,300           4.50 3,400.00 ר"מ .'וכו םיינכמ  
      
וא תופוע וא תורפ לבז ,ינגרוא ןשד     41.3.050
טסופמוק גוסמ םהלש תבורעת      
לש תומכב ןוניגה יחטשל אטוחמ      
רושיא איצמהל שי .םנודל ב"וק 02      
טסופמוקה קפס לש  יוטיחה לע      
תעגה ינפל חקפמל וריבעהלו      
לכ ללוכ ריחמה .רתאל טסופמוקה      
שומיש ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה      

10,200           3 3,400.00 ר"מ .ןושיד ירמוחו םיינכמ םילכב  
      
אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     41.3.071
םולפספ וא ןברד וא ורוטלא ןזמ      
שי .חקפמה / ןנכתמה י"ע שרדנה      
רוקמ לע חקפמהמ רושיא לבקל      
לכ תא ללוכ ריחמה .אשדה      
- הליתש םורט םישרדנה םילופיטה      
שאר ינשד ,עקרק יקיזמ תרבדה      
םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל      
,הליגעמב קודיה - הליתש רחאל      

 1,980          22    90.00 ר"מ .הצרמה ינושידו םיסוסיר  
      
3 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.3.100

58,000           8 7,250.00 'חי .לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב לכימ ,  
      
4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.3.110

20,000          16 1,250.00 'חי .תיקש וא  ,רטיל 3 חפנב לכימ ,  
      
םיצע תעיטנ      
      

3.14.10 קרפ תתב הרבעהל     105,480
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קובץ: 1160-3   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     016 'ב בלש חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'ב בלש  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         105,480  

      
      
- 8 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.3.160
מ"ס 02 דודמ 5.2-2'' עזג רטוק      
הבוג ,עקרקהמ עזגה הלעמב      
לכיממ .הפיו חתופמ ,'מ 2 ילמינימ      
וא ,תוחפל רטיל 05 חפנב      

100,500         300   335.00 'חי .ריחמ ותואב עקרקהמ  
      
ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     41.3.310
מ"ס 04-02 עזג רטוקב םייק רגוב      
תושרה םוחתב 'מ 3 לעמ הבוגבו      
  י"פע תושרדנה תונכהה לכ ללוכ    

 1,600         800     2.00 'חי .ףרוצמה טרפמה  
      
ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     41.3.320
מ"ס 04 לעמ עזג רטוקב םייק רגוב      
תושרה םוחתב 'מ 3 לעמ הבוגבו      
י"פע תושרדנה תונכהה לכ ללוכ      

 1,400       1,400     1.00 'חי .ףרוצמה טרפמה  
      
רתאל םזגה יוניפ ללוכ םיצע םוזיג     41.3.325

 2,400         200    12.00 'חי רשואמ תלוספ  
      

 5,000       1,250     4.00 'חי םיצע רומיש 41.3.330
3.14 קרפ 3.14 כ"הס     216,380  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

14 קרפ 14 כ"הס     573,597  
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קובץ: 1160-3   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     017 'ב בלש חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'ב בלש  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
24 ק ר פ  24 ק ר פ       
      
1.24 ק ר פ  1.24 ק ר פ  ת ת       
      
,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
הז קרפב םיטרופמה לכו תולוגרפ      
ץעה ,עקרקל ןוגיעו סוסיב םיללוכ      
םג לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ      
תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ      
.רונתב העובצו      

1.24 קרפ 1.24 כ"הס           
      
2.24 ק ר פ  2.24 ק ר פ  ת ת       
      
לזרב תקצי סיסב םע ןג לספס     42.2.040
תמגודכ עובצו בצועמ ץע יבלשו      
וא אכירא םחש תרצות איבל םגד      

37,400       1,100    34.00 'חי .ע"וש  
2.24 קרפ 2.24 כ"הס     37,400  

      
3.24 ק ר פ  3.24 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות איבל םגד םוסחמ דומע     42.3.031
ןטובמו ןגועמ ע"וש וא אכירא םחש      

10,620         531    20.00 'חי .עקרקב  
      
תרצות איבל םגד םינפוא ןקתמ     42.3.032
ןטובמו ןגועמ ,ע"וש וא אכירא םחש      

14,400         900    16.00 'חי .עקרקב  
3.24 קרפ 3.24 כ"הס     25,020  

      
4.24 ק ר פ  4.24 ק ר פ  ת ת       
      
םגד תמגודכ ץעו תכתממ ןותפשא     42.4.025

66,980       1,970    34.00 'חי . ע"וש וא אכירא םחש תרצות איבל  
4.24 קרפ 4.24 כ"הס     66,980  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

24 קרפ 24 כ"הס     129,400  
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קובץ: 1160-3   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     018 'ב בלש חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'ב בלש  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
44 ק ר פ  44 ק ר פ       
      
1.44 ק ר פ  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפ תכתממ הכלוה הקעמ     44.1.015
דע הבוג רונתב העובצו תנוולוגמ      
עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללוכ , מ"ס 001      

34,500         345   100.00 רטמ . תוריקל וא  
      
יבועב 'מ 2 הבוגב תירוכסיא רדג     44.1.120
םינגועמ םידומע ללוכ מ"מ 8.0      
לש תדחוימ השקב יפל עקרקל      

14,910          99.40   150.00 רטמ .ןימזמה  
1.44 קרפ 1.44 כ"הס     49,410  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

44 קרפ 44 כ"הס     49,410  
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קובץ: 1160-3   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     019 'ב בלש חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'ב בלש  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  1.15 ק ר פ  ת ת       
      

10,000         100   100.00 ק"מ רשואמ רתאל תלוספ יוניפ 51.1.025
      
,םיצע ימדג לש הריקע וא/ו התירכ     51.1.050

 1,728         216     8.00 'חי .קוליסו יוניפ ללוכ םישרוש תוברל  
1.15 קרפ 1.15 כ"הס     11,728  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

15 קרפ 15 כ"הס     11,728  
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קובץ: 1160-3   .../020 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     020 'ב בלש חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'ב בלש  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו ב כ ש  1.25 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס י מ ב  ת ו י ט ל פ ס א       
      
טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     52.1.180
ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג סג      

756,000          27 28,000.00 ר"מ .PG70-10  
תוכרדמו תועסימב תויטלפסא תובכש 1.25 כ"הס     756,000  

      
ת ו נ ו ש  2.25 ק ר פ  ת ת       
      
2.1-8.0 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר     52.2.010

 6,400           1.60 4,000.00 ר"מ .ר"מ/ג"ק  
      
רועישב החאמ ןמוטיב סוסיר;     52.2.020

24,000           1 24,000.00 ר"מ .ר"מ/ג"ק 5.0-3.0  
      
םייק טלפסא תורבחתה קשימ     52.2.040

 4,400          22   200.00 רטמ .רוסינ ללוכ שדח טלפסאל  
תונוש 2.25 כ"הס     34,800  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

טלפסא תודובע 25 כ"הס     790,800  
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קובץ: 1160-3   .../021 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     021 'ב בלש חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'ב בלש  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
75 ק ר פ  75 ק ר פ       
      
2.75 ק ר פ  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ , C.V.P תורוניצמ לוורש     57.2.050
    "8-NS" י"ת יפל ,מ"מ  011 רטוקב  
דע קמועב עקרקב םיחנומ ,488      

141,350         128.50 1,100.00 רטמ מ"ס 08  
2.75 קרפ 2.75 כ"הס     141,350  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

75 קרפ 75 כ"הס     141,350  
9,262,769.60 'ב בלש  כ"הס
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קובץ: 1160-3   .../022 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     022 'ב בלש חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

'ב בלש  10 הנבמ     
    
הרעה 00 קרפ      
    

הרעה 00 כ"הס                                       
    
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ      
    

                          123,076.60 ץוח תרואתל תונכה 1.80 קרפ תת    
    

                          219,098.60 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.80 קרפ תת    
    

                          112,319.40 הרואת ירזיבא 3.80 קרפ תת    
    

                          242,450.00 תונוש 4.80 קרפ תת    
    

              696,944.60 תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 כ"הס               
    
04 קרפ 04 קרפ      
    

                        6,869,540.00 1.04 קרפ 1.04 קרפ תת    
    

            6,869,540.00 04 קרפ 04 כ"הס               
    
14 קרפ 14 קרפ      
    

                           76,500.00 1.14 קרפ 1.14 קרפ תת    
    

                          280,717.00 2.14 קרפ 2.14 קרפ תת    
    

                          216,380.00 3.14 קרפ 3.14 קרפ תת    
    

              573,597.00 14 קרפ 14 כ"הס               
    
24 קרפ 24 קרפ      
    

1.24 קרפ 1.24 קרפ תת                                        
    

                           37,400.00 2.24 קרפ 2.24 קרפ תת    
    

                           25,020.00 3.24 קרפ 3.24 קרפ תת    
    

                           66,980.00 4.24 קרפ 4.24 קרפ תת    
    

              129,400.00 24 קרפ 24 כ"הס               
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קובץ: 1160-3   .../023 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     023 'ב בלש חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

44 קרפ 44 קרפ      
    

                           49,410.00 1.44 קרפ 1.44 קרפ תת    
    

               49,410.00 44 קרפ 44 כ"הס               
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                           11,728.00 1.15 קרפ 1.15 קרפ תת    
    

               11,728.00 15 קרפ 15 כ"הס               
    
טלפסא תודובע 25 קרפ      
    

                          756,000.00 תועסימב תויטלפסא תובכש 1.25 קרפ תת    
תוכרדמו            
    

                           34,800.00 תונוש 2.25 קרפ תת    
    

              790,800.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס               
    
75 קרפ 75 קרפ      
    

                          141,350.00 2.75 קרפ 2.75 קרפ תת    
    

              141,350.00 75 קרפ 75 כ"הס               
9,262,769.60 'ב בלש  10 כ"הס                          

 
  

לכה ךס  
9,262,769.60  יללכ כ"הס  

 1,574,670.83 מ"עמ %71  
 10,837,440.43 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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