
מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

ה ל מ ר  ר .מ .ת  ד י ג א ת 
2 ה נ ב מ  ,ד ו ל מ ר  ה ב י א ש  ת נ ח ת  ל ש  ם ו ר י ח  ג ו ר ד ש 

מס' פרויקט 07107
 

05/06/2019 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     001

דולמר הביאש תנחת גורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2 'ס מ  ה נ ב מ  ת מ י י ק  ש "ת  75 ק ר פ       
      
ת מ י י ק  ש "ת  ך ו ת ב  ת ו ד ו ב ע  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
דוסי לש ןויזה תוטומ ךותיחו תותיס קוריפ     57.1.010
הדמעו תומייק תובאשמל תחתמ ,ןיוזמ ןוטב      
תלבגה אלל השרומ רתאל תלוספ יוניפו ,היונפ      

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק .)תודיחי 3( קחרמ  
      
יחטשב 03 -ב ןוטבמ םידדוב תודוסי עוציב     57.1.020

  8,750.00 2,500.00     3.50 ר"מ 5.0 דע םינוש ךתח ק"מ   
      
הדלפ תוטומ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסה     57.1.030
,ןוטבב ןויזל םיכרואהו םירטוקה לכב םילוגע      

  3,000.00 6,000.00     0.50 תמייק ןוטב תפציר לא קוזיח ללוכ ןוט   
      
םוקמב 04-ב ןוטב רובע ןוטב ריחמל תפסות     57.1.040

    140.00    40.00     3.50 03-ב ןוטב ק"מ   
      
וקל( 02" רטוקב הדלפמ םייק רוויע ןגוא קוריפ     57.1.050

    300.00   300.00     1.00 .)3 'סמ הבאשמ - הקיני 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 .81" רטוקב לבא ,ל"נכ 'חי  57.1.060
      
רטוק רבעמ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסה     57.1.070

 45,000.00 15,000.00     3.00 .L613 מ"בלפ רוניצמ 02"/61" ירטנסקא 'חי   
      
שימג רבחמ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסה     57.1.080
מ"בלפמ םיידגנ םינגוא ללוכ 61" רטוקב ןגואמ      

 36,000.00 12,000.00     3.00 .)הקיני יווק( םימטאו םיגרב ,L613 'חי   
      
מ"בלפמ ןגוא לש הבכרהו הנקתה ,הקפסה     57.1.090
    L613 NID, 61NP  םימטאו םיגרב ללוכ  

 27,000.00 9,000.00     3.00 .02" רטוקב 'חי   
      

 24,000.00 8,000.00     3.00 .)הקיני יווק( 61" רטוקב לבא ,ל"נכ 'חי  57.1.100
      
מ"בלפ רוניצ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסה     57.1.110
    L613 805 רטוק( .)הקיני יווק( 02" רטוקב  

 10,000.00 2,500.00     4.00 .)מ"מ 45.5 .ד.ע מ"מ רטמ   
      
      

161,390.00 1.75.10 קרפ תתב הרבעהל
002/...   Rm-402-6 :קובץ 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

05/06/2019
דף מס':     002

דולמר הביאש תנחת גורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
161,390.00 מהעברה      

      
      
.ד.ע מ"מ 46.04 רטוק( .61" רטוקב לבא ,ל"נכ     57.1.120

  8,000.00 2,000.00     4.00 .)מ"מ 91.4 רטמ   
      
דע םייק ףוגממ( תומייק הקיני תוכרעמ קוריפ     57.1.130
,תוולנה תושרדנה תודובע לכ ללוכ )הבאשמ      
קחרמ תלבגה אלל השרומ רתאל תלוספ יוניפו      
שי ,חקפמה י"ע שרדיו הדימב .)תודיחי 3(      
םוחתב םוקימל ורושיאבו תרנצה תא קלסל      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק .הלמר ,ריעה  
      
)תודיחי 2( תומייק תובאשמ קוליסו קוריפ     57.1.140
םוחתב ,בתכב רושיאבו חקפמה תויחנה י"פע      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .הלמר ריעה  
      
הדלפמ ןגוא לש הבכרהו הנקתה ,הקפסה     57.1.150
ללוכ ,רונתב יולק יסקופאב עובצ 21" רטוקב      

  9,000.00 1,000.00     9.00 .)לוגס עבצ( NID, 61NP םימטאו ,םיגרב 'חי   
      

 45,000.00 2,500.00    18.00 .81" רטוקב לבא ,ל"נכ 'חי  57.1.160
      
ינוק רבעמ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.170
.רונתב יולק יסקופאב עובצ ,הדלפמ 21"/81"      

  9,000.00 3,000.00     3.00 .)לוגס עבצ ץוחו םינפ( 'חי   
      
שימג רבחמ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.180
םינגוא העיבצ ללוכ 21" רטוקב ,ןגואמ      

 10,500.00 3,500.00     3.00 .)לוגס עבצ( רונתב יולק יסקופאב 'חי   
      
תולעמ 09 תיווז לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.190
יסקופאב העיבצ 2/1" .ד.ע 81" רטוקב הדלפמ      

  9,000.00 3,000.00     3.00 .)לוגס עבצ ץוחו םינפ( רונתב יולק 'חי   
      
ןגואמ רזוח לא לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.200
םע רשואמ ע"ש וא I.R.A 'בח לש 81" רטוקב      
לובג קפסהו תלוקשמ ,עורז ללוכ ןוילע חתפ      

276,000.00 92,000.00     3.00 .SF040-RN םגדמ ,החיתפ 'חי   
      
זירט ףוגמ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.210
םעו ןוסלירב ץוחו םינפ יופיצ םע 81" רטוקב      
'בח לש ימלוג בויבל םימיאתמה םיקלח לכ      
הלעפהל םיאתמה ,רשואמ ע"ש וא "בכוכה"      

 90,000.00 30,000.00     3.00 .תילמשח 'חי   
      
      

635,890.00 1.75.10 קרפ תתב הרבעהל
003/...   Rm-402-6 :קובץ 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

05/06/2019
דף מס':     003

דולמר הביאש תנחת גורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
635,890.00 מהעברה      

      
      
ילמשח ליעפמ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.220
תודובע לכו םישרדנה םירזיבאה לכו ריגה ללוכ      
רשואמ ע"ש וא ,"קרוטור" 'בח לש תוולנה      
I םגד )81" רטוקב ףוגמ רובע(      

 66,000.00 22,000.00     3.00 Q25M+IBS F14B000100ROTORK 'חי   
      
ךרוצל תומייקה תובאשמה תלועפ תקספה     57.1.230
םייק הקינס וק לע 81" רטוקב ףוגמ רוביח      
4( תוולנהו תושורדה תודובעה לכ ללוכ      
ךרוצל תוולנהו תושורדה תודובע םגו )תודיחי      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק .תובאשמה לש 81" רטוקב םיפקז ןוקיר  
      
ןגואמ רבחמ  לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.240
ינוציחו ימינפ יסקופא יופיצ םע 81" רטוקב      

 18,600.00 6,200.00     3.00 .םימטאו םימא ,םיגרב ללוכ 'חי   
      
הדלפ רוניצ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.250
יולק יסקופאב עובצ 2/1" .ד.ע 21" רטוקב      

  4,800.00   600.00     8.00 .)לוגס עבצ ץוחו םינפ(.רונתב רטמ   
      

  9,000.00   750.00    12.00 .)לוגס עבצ( 81" רטוקב לבא ל"נכ רטמ  57.1.260
      

  3,600.00   300.00    12.00 .)לוגס עבצ( 8" רטוקב לבא ל"נכ רטמ  57.1.270
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .המיגד תכרעמ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא 57.1.280
      
ללוכ ריחמה .תמייק הפיטש תכרעמ קוריפ     57.1.290
6" רטוקב םיפוגמ ,6" רטוקב תורוניצ קוריפ      
רתאל תלוספ יוניפו ילמשח ליעפמ תלעפה םע      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .)תודיחי 2( קחרמ תלבגה אלל השרומ  
      
זירט ףוגמ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.300
לכ םעו ןסלירב ץוחו םינפ יופיצ םע 8" רטוקב      
'בח לש ימלוג בויבל םימיאתמה םיקלחה      
הלעפהל םיאתמה ,רשואמ ע"ש וא ,"בכוכה"      

 10,500.00 3,500.00     3.00 .תילמשח 'חי   
      
ילמשח ליעפמ  לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.310
תודובע לכו םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ      
רשואמ ע"ש וא "קרוטור" תרבח לש תוולנה      
0000B 001F 3  םגד )8" ףוגמ רובע(      

 39,000.00 13,000.00     3.00 6RPM .ROTORK IQ 19 FMF10 'חי   
      
      

813,390.00 1.75.10 קרפ תתב הרבעהל
004/...   Rm-402-6 :קובץ 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

05/06/2019
דף מס':     004

דולמר הביאש תנחת גורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
813,390.00 מהעברה      

      
      
ןגואמ רבחמ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.320
ע"ש וא "סוארק" 'בח אמגודל( 8" רטוקב      

  3,000.00 1,000.00     3.00 .)רשואמ 'חי   
      
תרצות הבאשמ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.330
עונמ TN-076-547-2133 םגד הידבש טגילפ      
    WK052 תוצצופתה ןגומ עונמה ,ד"לס 099 -כ  
,SAM םגד תונגה 'עמ E DXE E הגרד      
ךתחב 'מ 52 ךרואב םיילמשח םיככוסמ םילבכ      
תישאר הנזהל ליבקמב םירבוחמ ,דחא לכ 021      
םידיג 42 ךתחב ךכוסמ תונגה לבכ .עונמה לש      
תיוז םע תקפוסמ הבאשמה .תונגהה 'עמל      
תכתמ תטלפו ,ילרגטניא יוקינ חתפ םע הקיני      
ע"ש וא ,ןוטבה תודוסי לע הבאשמה תבשוהל      

1,072,500.00 357,500.00     3.00 'פמוק .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה .רשואמ  
      
תרצות לברעמ תבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.340
עונמ ,RS-0464 םגד הידבש טגילפ תרבח      
ןגומ הטסורינמ הנבמ ,WK 5.2 ילמשח      
.e dXE E יאפוריאה ןקתה יפל תוצצופתה      
תכרע ,סאכ ינימ םגד תו לבכ :ללוכ לברעמה      
6 ךרואב ליבומ טומ ,הביאשה את ךותב ןוגיע      
081 דודיצל ןותחת ,ןוילע םאתמ ללוכ רטמ      
ףונמ .לברעמל הטסורינ תרשרש ,תולעמ      
-ב דודיצל סיסב ללוכ ןוולוגמ לברעמה תמרהל      
052 לקשמל תינדי תננכ ללוכ תולעמ 063      
טרפמב טרופמכ לכה .רשואמ א"ש וא ,ג"ק      

 38,500.00 38,500.00     1.00 'פמוק .דחוימה  
      
זוקינ תכרעמ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.350
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצמ      
    )E.P.D.H(, יולימב/היומס/היולג הנקתהב  
061 ,מ"מ 011 ,מ"מ 05 םירטקב םיחפס ללוכ      
ריווא ימותסש לש תודיחי 4 רובע( מ"מ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .(D-023NS)  
      
ש"ת ךותב )ץוח( םימייק  תורוניצ תעיבצ     57.1.360

    200.00    25.00     8.00 .ינכט טרפמ יפל 6" רטוקב לוגס עבצב ,תמייק רטמ   
      

    120.00    30.00     4.00 21". רטוקב לבא ,ל"נכ רטמ  57.1.370
      

    140.00    35.00     4.00 61" רטוקב לבא ,ל"נכ רטמ  57.1.380
      

    600.00    40.00    15.00 81" רטוקב לבא ,ל"נכ רטמ  57.1.390
1,933,450.00 1.75.10 קרפ תתב הרבעהל

005/...   Rm-402-6 :קובץ 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

05/06/2019
דף מס':     005

דולמר הביאש תנחת גורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,933,450.00 מהעברה      

      
      

    540.00    45.00    12.00 42" רטוקב לבא ,ל"נכ רטמ  57.1.400
      
,הקפסה ללוכ תמייק זוקינ תבאשמ תפלחה     57.1.410
תרצותמ זוקינ תבאשמ לש הבכרהו הנקתה      
עונמ HS-2013-FN-552 םגד הידבש "טגילפ"      
    WK2.4, עמ ללוכ 'מ 01 ךרואב ילמשח לבכ'  
.שימג רוניצל 3"  האיצי ,סאכ ינימ םגד תונגה      
E DXE E הגרדב תוצצופתה תנגומ הבאשמה      
ע"ש וא ,האיצי רוניצ םע תקפוסמ הבאשמה      

 20,900.00 20,900.00     1.00 'פמוק .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה .רשואמ  
      
ןגואמ זירט ףוגמ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסה     57.1.420
ללוכ ,61NP,NID ןוסלורב ץוחו םינפ יופיצ םע      
לכ תאו הבכרהל רזע ירמוחו םיגרב םימטא      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .3" רטוקב וז הדובע תמלשהל שרדנה 'חי   
      
רזוח-לא םותסש לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.430
םגד ןוסלור יופיצ ךרואמ ריצו ןוילע חתפ םע      
    SF040-N,  61NP,NID  שרדנה לכ תא ללוכ  

  3,600.00 3,600.00     1.00 .3" רטוקב וז הדובע תמלשהל 'חי   
      
תלוקשמ רובע רזוח-לא םותסשל ריחמ תפסות     57.1.440

    450.00   450.00     1.00 .3"-4" רטוקב רזוח לא םותסשל 'חי   
      
,לובג קספמ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.450
תאו 2"-4" רטוק רזוח-לא םותסש לע הבכרהל      

  1,000.00 1,000.00     1.00 .וז הדובע תמלשהל שרדנה לכ 'חי   
      
הדלפמ ןגוא לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.460
ללוכ ,רונתב יולק יסקופאב עובצ 8" רטוקב      

  7,650.00   850.00     9.00 .)לוגס עבצ( NID, 61NP םימטאו ,םיגרב 'חי   
      
תולעמ 09 תיוז תבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.470
יסקופאב עובצ ,61/7" .ד.ע ,8" רטוקב הדלפמ      

  2,550.00   850.00     3.00 .ץוחו םינפ לוגס עבצב ,רונתב יולק 'חי   
      
הדלפמ  תופעתסה תבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.480
יולק יסקופאב עובצ ,61/7" .ד.ע ,8"/8" רטוקב      

  4,000.00 2,000.00     2.00 .ץוחו םינפ לוגס עבצב ,רונתב 'חי   
      
      
      
      
      

1,976,640.00 1.75.10 קרפ תתב הרבעהל
006/...   Rm-402-6 :קובץ 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

05/06/2019
דף מס':     006

דולמר הביאש תנחת גורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,976,640.00 מהעברה      

      
      
תופעתסה לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.490
.ד.ע ,מ"מ 4.604רטוקב L613 מ"בלפ רוניצמ      
לפינ ללוכ,מ"ס 46.04 ךרואב מ"מ 91.4      
5 .ד.ע ,מ"מ 05 רטוקב L613 מ"בלפ רוניצמ      

 13,500.00 4,500.00     3.00 .לעפמב דבועמ ,מ"מ 'חי   
      
מ"בלפמ ןגוא לש ,הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.500
    L613 NID 61NP, םיגרב ללוכ 2" רטוקב  

  1,500.00   500.00     3.00 .םימטאו 'חי   
      
רוויע ןגוא לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.510
ללוכ 2" רטוקב ,L613 NID 61NP מ"בלפמ      

  1,500.00   500.00     3.00 .םימטאו םיגרב 'חי   
      
זירט ףוגמ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.520
אובי ,2" רטוקב ,L613 NID 61NP מ"בלפמ      

  5,400.00 1,800.00     3.00 .רשואמ ע"ש וא בכוכה תרבח ידי לע 'חי   
      
תופעתסה לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.530
ךרואב ,2/1" .ד.ע ,21" רטוקב הדלפ רוניצמ      
2" רטוקב הדלפ רוניצמ לפינ ללוכ ,"ס 23      
,רונתב יולק ,יסקופאב עבצ םע לעפמב דבועמ      

    900.00   300.00     3.00 .ץוחו םינפ לוגס עבצב 'חי   
      
רצק זירט ףוגמ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.540
לכ םעו ןוסלירב ץוחו םינפ יופיצ םע ,2" רטוקב      
'בח לש ימלוג בויבל םימיאתמה םיקלחה      

  7,500.00 2,500.00     3.00 .רשואמ ע"ש וא "בכוכה" 'חי   
      
הדלפמ ןגוא לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.550
ללוכ ,רונתב יולק יסקופאב עובצ ,2" רטוקב      

    600.00   200.00     3.00 .)לוגס עבצ( NID, 61NP םימטאו ,םיגרב 'חי   
      

    600.00   200.00     3.00 .2" רטוקב הדלפמ רוויע ןגוא לבא ל"נכ 'חי  57.1.560
      
רוניצמ לפינ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.570
,מ"ס 621 ךרואב 2/1" .ד.ע 81" רטוקב הדלפ      
לפינו 3 2/1" רטוקב דוח :םיאבה םירבדה ללוכ      
מ"ס 02 ךרואבו 3 2/1" רטוקב הדלפ רוניצמ      
רוניצמ לפינו 8 8/5" רטוקב רוח .וילא ךתורמה      
ךתורמה מ"ס 02 ךרואב 8 8/5" רטוקב הדלפ      
העיבצ ללוכ לעפמב דבועמ לכה .וילא      

 25,500.00 8,500.00     3.00 .ץוחו םינפ לוגס עבצ .רונתב יולק יסקופאב 'חי   
      

2,033,640.00 1.75.10 קרפ תתב הרבעהל
007/...   Rm-402-6 :קובץ 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

05/06/2019
דף מס':     007

דולמר הביאש תנחת גורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,033,640.00 מהעברה      

      
      
הדלפ רוניצ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.580
העיבצ ללוכ 23/7" .ד.ע 3 2/1" רטוקב      
לוגס עבצ ,ץוחו םינפ רונתב יולק יסקופאב      

    300.00   300.00     1.00 .ריווא ימותסש לש םירוביח 4 רובע רטמ   
      
תולעמ 09 תיוז לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.590
ללוכ 23/7" .ד.ע 3" רטוקב  הדלפ רוניצמ      
עבצב ץוחו םינפ רונתב יולק יסקופאב העיבצ      

    750.00   250.00     3.00 .לוגס 'חי   
      
הדלפמ ןגוא לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.600
    61NP NID יולק יסקופאב עובצ 3" רטוקב  

    750.00   250.00     3.00 .לוגס עבצב רונתב 'חי   
      
רצק ,זירט ףוגמ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.610
NID 61 ןסלירב ץוחו םינפ יופיצ םע ןגואמ      
    NP, הבכרהל רזע רמוחו םיגרב ,םימטא ללוכ  

  7,500.00 2,500.00     3.00 .3" רטוקב וז הדובע תמלשהל ,שרדנה לכ תאו 'חי   
      
ריווא םותסש לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.620
תרבח לש 3" רטוקב ןגואמ ,SN 320-D בויבל      
רטוקב זוקינ רוניצ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא .י.ר.א      

 27,000.00 9,000.00     3.00 "3. 'חי   
      
וק לש 02" רטוקב םייק זירט ףוגמ  קוריפ     57.1.630
תודובעה לכו ילמשח ליעפמ ללוכ הקיני      
.וז הדובע תמלשה ךרוצל תוולנהו תושרדנה      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .)חקפמה רושיאב קר ,תודיחי 4 רובע(  
      
םע ,ןגואמ רצק זירט ףוגמ תבכרהו הנקתה     57.1.640
ללוכ ,NID 61 NP ןסלירב ץוחו םינפ יופיצ      
הבכרהל רזע ירמוחו ץויח םע םיגרב ,םימטא      
רטוקב וז הדובע תמלשהל שרדנה לכ תאו      
רושיאב קר ,ילמשח ליעפמל םאותמ .02"      

 12,000.00 4,000.00     3.00 .)רשואמ ע"ש וא בכוכ 'בח( ,חקפמה 'חי   
      
,ילמשח ליעפמ לש הבכרהו הנקתה הקפסא     57.1.650
תודובעה לכו םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ      
רשואמ ע"ש וא ,"קרוטור" תרבח לש תוולנה      
I KROTOR םגד )02" רטוקב ףוגמ רובע(      

 75,000.00 25,000.00     3.00 .חקפמה רושיאב קר ,001000B 52F04-Q 'חי   
      
      
      

2,166,940.00 1.75.10 קרפ תתב הרבעהל
008/...   Rm-402-6 :קובץ 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

05/06/2019
דף מס':     008

דולמר הביאש תנחת גורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,166,940.00 מהעברה      

      
      
םילגופירטנצ ריווא יחופמ לש הנקתהו הקפסא     57.1.660
52 דגנ ש"קמ 0009 ריווא תקיפסל גגה לע      
ןגומ .ןשע יוניפ ןקתל םיאתמ  ,םימ דמוע מ"מ      
ןקת וא APFN 028 ןקת יפל תוצצופתה      
תרבחמה תרנצה תפלחה ,  edxEE יאפוריאה      
מ"מ 004 רטוק תורונצה לא םיחופמה תא      
לכ םע ,ןוטבה תודוסי תמאתה ,םייכנאה )61"(      
םימייק םיחופמ קוריפ ללוכ םירזיבאה      
שרדנה לכו דיגאתה ינסחמל םתרבעהו      

 50,000.00 25,000.00     2.00 'פמוק .תמלשומ הנקתהל  
      
וא ש"מצמ םייושע הנחתה רוויאל תורוניצ     57.1.665
    CVP םינושה םירדחהו םיחופמה ןיב 01 גרד  
לכה .תוסיוו יעצמאו םיסירת ללוכ הנחתה לש      

 80,000.00 80,000.00     1.00 'פמוק .חקפמה רושיא יפ לע  
      
ררוואמ לש הסינכה תמוקב הנקתהו הקפסא     57.1.670
ןקתל םיאתמ ,יזאפ תלת עונמ םע 42" יריצ      
028  ןקת יפל תוצצופתה ןגומ . ןשע יוניפ      
    APFN יאפוריאה ןקת וא edxEE , תקיפס םע  
מ"מ 6 םימ דמוע דגנ ש"קמ 0045 ריווא      
קוריפ ללוכ . ןשע יוניפ ןקתל םיאתמ.      
דיגאתה ינסחמל םתרבעהו םימייק םיררוואמ      

 34,000.00 8,500.00     4.00 'פמוק . תמלשומ הנקתהל שרדנה לכו  
      
רובע ילמשח ליעפמ תבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.690
"KROTOR" תמגוד האיצי וא הסינכ רגס      
    OOOB00102QI םילבכל םימטא ללוכ,  
לוורשו )41F )0125 OSI ןגוא תבשות      
הסינכ דוקיפ םגו םמורתמ ריצ לעמ קיטסלפ      
ע"ש וא תוצצופתה ןגומ ,.Am 4-02 לש האיציו      

 25,000.00 25,000.00     1.00 .רשואמ 'חי   
      
תנחתב הליל תודובעל תפסות בצקה     57.1.760

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק .הביאשה  
2,405,940.00 תמייק ש"ת ךותב תודובע 1.75 כ"הס  

      
ת מ ר ה ל  ן ר ו ג ע  ת פ ל ח ה  2.75 ק ר פ  ת ת       
ת ו ב א ש מ ה       
      
ריעה חטש םוחתמ םייק ןרוגע קוליסו קוריפ     57.2.010
תויחנה יפ"ע ,2 'סמ הנבמ ךותמ ,הלמר      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .בתכב רושיאבו חקפמה  
  5,000.00 2.75.10 קרפ תתב הרבעהל

009/...   Rm-402-6 :קובץ 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

05/06/2019
דף מס':     009

דולמר הביאש תנחת גורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,000.00 מהעברה      

      
      
הכימתה תוטומ רובע הנבמה גגב םירוח חודיק     57.2.020

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .ןרוגעה לש  
      
תמרהל שדח ןרוגע לש הבכרהו הקפסא     57.2.030
תכראה ללוכ ,ןוט 6  לש סמועל תובאשמה      
,הנבמל ץוחמ לא 'מ 5.2 -ל תאשונה הרוקה      
תוינוציח תוכימתו הנבמה גג לע תוכימת      

200,000.00 200,000.00     1.00 'פמוק .הנבמל ץוחמש הכראהל  
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .םמוטיאו גגבש םיחודיקה לכ תמיתס 57.2.040
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .גגבו הקעמב ןוטב ינוקית 57.2.050
      
הנבמ גג קוזיחל עוציב ןונכת רובע תפסות     57.2.060
תנקתה ךרוצל )2 'סמ הנבמ( הביאשה תנחת      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .שדח ןרוגע  
230,000.00 תובאשמה תמרהל ןרוגע תפלחה 2.75 כ"הס  

2,635,940.00 2 'סמ הנבמ תמייק ש"ת 75 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,635,940.00 דולמר הביאש תנחת גורדש כ"הס
010/...   Rm-402-6 :קובץ 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

05/06/2019
דף מס':     010

למשח תוכרעמב םוריח גורדש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ז כ ר מ  ל מ ש ח  ר ד ח ב  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
י ש א ר  ל מ ש ח  ח ו ל  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
חקפמה רושיאב הנתומ הז קרפ-תת עוציב      
      
'בח לש XAME םגד ישאר יטמוטוא ז"מ     01.1.010
    BBA, A000,2x3  םע ,ףלשנ  םיבטוק השלש  
יעגמ ,רזע יעגמ םע ,  V032-ל הקספה לילס      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק .תינורטקלא םרז תרתי  , הלקת  
      
קספמ תנקתהו םייק ישאר יטמוטוא ז"מ קוריפ     01.1.020
, ינכמ רגח רודיסב תומאתה ללוכ , שדח      
ילגעמל ,םימייק הריבצ יסל רוביחו םירוביחב      
שודיח ללוכ , אתה תלד חפב חתפל , דוקיפה      
ליעפמ םע םואית ללוכ ,המודכו תוזפ ינומיס      
ןלבקה לע .חולב חתמ תוקספהל הנחתה      
ועבקיש תועשב תודובע עוציב ןובשחב תחקל      
ללוכ ריחמה . הליל תועש ללוכ , דיגאתה י"ע      
הריבצ יספל םירבחמ ןוגכ םירזיבאו רזע ירמוח      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק . המודכו לבכ ילענ ,  
 22,000.00 ישאר למשח חול 1.10 כ"הס  
 22,000.00 יזכרמ למשח רדחב תודובע 10 כ"הס  

      
2 'ס מ  ה ב י א ש  ת נ ח ת  20 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ח ו ל  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
'בח לש XAME םגד ישאר יטמוטוא ז"מ     02.1.010
    BBA, A000,2x3  םע ,ףלשנ  םיבטוק השלש  
יעגמ ,רזע יעגמ םע ,  V032-ל הקספה לילס      
ףיעס עוציב .תינורטקלא םרז תרתי  , הלקת      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק . חקפמה רושיאב הנתומ הז  
      
חול לש  םייק ישאר יטמוטוא ז"מ קוריפ     02.1.020
יסל רוביחו םירוביחב תומאתה , הנחתה      
חפב חתפל , דוקיפה ילגעמל ,םימייק הריבצ      
,המודכו תוזפ ינומיס שודיח ללוכ , אתה תלד      
חתמ תוקספהל הנחתה ליעפמ םע םואית ללוכ      
תודובע עוציב ןובשחב תחקל ןלבקה לע .חולב      
הליל תועש ללוכ , דיגאתה י"ע ועבקיש תועשב      
ןוגכ םירזיבאו רזע ירמוח ללוכ ריחמה .      
. המודכו לבכ ילענ , הריבצ   יספל םירבחמ      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק . חקפמה רושיאב הנתומ הז ףיעס עוציב  
      
      

 22,000.00 1.20.20 קרפ תתב הרבעהל
011/...   Rm-402-6 :קובץ 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

05/06/2019
דף מס':     011

למשח תוכרעמב םוריח גורדש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 22,000.00 מהעברה      

      
      
,א"ק 53 ק"ז 'פמא 036x3 יטמוטוא יצח ז"מ     02.1.030
ע"ש וא ECAS BBA לש P3/036-N5T םגד      
,דמצמ םע רזע עגמו הקספה לילס םע ,רשואמ      

 16,500.00 5,500.00     3.00 'פמוק .תידיו ךיראמ  
      
,הבאשמ לש םייק ישאר יטמוטוא ז"מ קוריפ     02.1.040
הריבצ יספל רוביחו םירוביחב תומאתה      
ילגעמל תומאתה , שדח קספמ לש םימייק      
,המודכו תוזפ ינומיס שודיח ללוכ , דוקיפה      
חתמ תוקספהל הנחתה ליעפמ םע םואית ללוכ      
תודובע עוציב ןובשחב תחקל ןלבקה לע .חולב      
הליל תועש ללוכ , דיגאתה י"ע ועבקיש תועשב      
ןוגכ םירזיבאו רזע ירמוח ללוכ ריחמה .      

  6,000.00 2,000.00     3.00 'פמוק . המודכו לבכ ילענ , הריבצ יספל םירבחמ  
      
, CETAS HE031-MP םגד ,דדומ-בר רישכמ     02.1.050
לש הפלחה וא תושדח טוויחו הנקתה ללוכ       

 24,000.00 6,000.00     4.00 'פמוק .םייק  
      
ללוכ , A5/000,2,AV01, 5.0LC םרז הנשמ     02.1.060

  2,400.00   800.00     3.00 'פמוק .םייק לש הפלחה וא תושדח טוויחו הנקתה  
      
ללוכ , A5/0001,AV01, 5.0LC םרז הנשמ     02.1.070

  7,200.00   800.00     9.00 'פמוק .םייק לש הפלחה וא תושדח טוויחו הנקתה  
      
טוויחו הנקתה ללוכ , 2K-372S ת"מאמ     02.1.080

  1,400.00   350.00     4.00 'פמוק .םייק לש הפלחה וא תושדח  
      
רזע עגמ םע A5.2/526M עונמ ןגמ/ת"מאמ     02.1.090
וא תושדח טוויחו הנקתה ללוכ , BBA 'בח לש      

  1,600.00   400.00     4.00 'פמוק .םייק לש הפלחה  
      
רזע עגמ םע A3.6/526M עונמ ןגמ/ת"מאמ     02.1.100
וא תושדח טוויחו הנקתה ללוכ , BBA 'בח לש      

  4,000.00   400.00    10.00 'פמוק .םייק לש הפלחה  
      
לש רזע עגמ םע A61/526M עונמ ןגמ/ת"מאמ     02.1.110

  1,200.00   400.00     3.00 'פמוק שדח לברעמל לגעמ רובע BBA 'בח  
      
םע , טלוו 032 לילס  ט"ווק 4 יזפ-תלת ןעגמ     02.1.120
וא תושדח טוויחו הנקתה ללוכ , רזע יעגמ      

  3,200.00   400.00     8.00 'פמוק .םייק לש הפלחה  
      
      

 89,500.00 1.20.20 קרפ תתב הרבעהל
012/...   Rm-402-6 :קובץ 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

05/06/2019
דף מס':     012

למשח תוכרעמב םוריח גורדש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 89,500.00 מהעברה      

      
      
םע , טלוו 032 לילס  ט"ווק 5.7 יזפ-תלת ןעגמ     02.1.130

    400.00   400.00     1.00 'פמוק שדח לברעמל לגעמ רובע רזע יעגמ  
 89,900.00 למשח חול 1.20 כ"הס  

      
ר ק ב  ח ו ל  2.20 ק ר פ  ת ת       
      
רקבל תויטרקסיד תוסינכ 61 סיטרכ     02.2.010
    muimerP nocidoM   השדח הנקתה , שדח  

 14,000.00 3,500.00     4.00 'פמוק טוויח ללוכ , םייק תפלחה וא  
      
muimerP רקבמ  רסממ תואיצי 61 סיטרכ     02.2.020
    nocidoM   תפלחה וא השדח הנקתה , שדח  

  7,000.00 3,500.00     2.00 'פמוק טוויח ללוכ , םייק  
      
muimerP רקבל תויגולנא תוסינכ 8 סיטרכ     02.2.030
    nocidoM   תפלחה וא השדח הנקתה , שדח  

  8,000.00 4,000.00     2.00 'פמוק טוויח ללוכ , םייק  
      
muimerP רקבמ תויגולנא  תואיצי 4 סיטרכ     02.2.040
    nocidoM   תפלחה וא השדח הנקתה , שדח  

  8,000.00 4,000.00     2.00 'פמוק טוויח ללוכ , םייק  
      
בקע תנכותמ רקבל תמייק הנכותב יוניש     02.2.050
לברעמו םישדח םיריממ השולש תנקתה      
,חטשב הנעטה , ןכדועמ מ"פת יפל םייונישו      
םייונשו ןוכדע לוכ ,הריסמו הלעפה ,הצרה      

 22,000.00 22,000.00     1.00 'פמוק . סדנהמה תויחנה יפל הצרהה תפוקתב  
      
ללוכ BBA 'בח לש 144E םגד רתי חתמ ןגמ     02.2.060

  1,600.00   400.00     4.00 'פמוק ..םייק לש הפלחה וא תושדח טוויחו הנקתה  
      

  3,200.00   800.00     4.00 'פמוק יגולנא לגעמל א"מ 02-4/02-4 ץצוח 02.2.070
      
ללוכ , CAV032, OC3 לילס דוקיפ רסממ     02.2.080

  2,160.00   180.00    12.00 'פמוק .םייק לש הפלחה וא תושדח טוויחו הנקתה  
      
ללוכ CDV42, OC3 לילס דוקיפ רסממ     02.2.090

  2,160.00   180.00    12.00 'פמוק .םייק לש הפלחה וא תושדח טוויחו הנקתה  
      
הנקתה ללוכ, רפמא 01 ,יבטוק-דח דוקיפ ןצחל     02.2.100

    450.00    45.00    10.00 'פמוק .םייק לש הפלחה וא תושדח טוויחו  
      
      
      

 68,570.00 2.20.20 קרפ תתב הרבעהל
013/...   Rm-402-6 :קובץ 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

05/06/2019
דף מס':     013

למשח תוכרעמב םוריח גורדש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 68,570.00 מהעברה      

      
      
הנקתה ללוכ, רפמא 01 ,יבטוק-וד דוקיפ ןצחל     02.2.110

    550.00    55.00    10.00 'פמוק .םייק לש הפלחה וא תושדח טוויחו  
      
3 ,ספא + םיבצמ 3 טקאפ דוקיפ קספמ     02.2.120
וא תושדח טוויחו הנקתה ללוכ , םיבטק      

  1,950.00   325.00     6.00 'פמוק .םייק לש הפלחה  
      
2 ,ספא + םיבצמ 3 טקאפ דוקיפ קספמ     02.2.130
וא תושדח טוויחו הנקתה ללוכ , םיבטק      

  1,800.00   300.00     6.00 'פמוק .םייק לש הפלחה  
      
הסכמ םע ,DEL CAV032 ןומיס תרונמ     02.2.140
הפלחה וא תושדח טוויחו הנקתה ללוכ, ינועבצ      

  1,260.00    90.00    14.00 'פמוק .םייק לש  
      
ינועבצ הסכמ םע ,DEL CDV42 ןומיס תרונמ     02.2.150
לש הפלחה וא תושדח טוויחו הנקתה ללוכ ,      

  1,800.00    90.00    20.00 'פמוק .םייק  
 75,930.00 רקב חול 2.20 כ"הס  

      
ר ד ת  י ר י מ מ  3.20 ק ר פ  ת ת       
      
רטשמל  ט"ווק 052 רדת ריממ גוסמ ענתמ     02.3.001
לכ הקדל 051% לש הסמעה םע ליגר הדובע      
, תינוציח הנקתהל 55PI ןוגימ   ,תוקד 01      
יופיצב םינגומ םיינורטקלא םיסיטרכ      
A575-70-085SCA-4 םגד ,םייביזורוק-יטנא      
105L לודומ םע , רשואמ ע"ווש וא BBA 'בח      

 75,000.00 25,000.00     3.00 'פמוק . CDV42 תינוציח יוביג תנזהל  
      
הנקתה , W5.0/K7.4 , הלקס םע הנתשמ דגנ     02.3.002

  1,050.00   350.00     3.00 'פמוק למשח חולב  
 76,050.00 רדת יריממ 3.20 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  4.20 ק ר פ  ת ת       
      
רבעמ תספוק םע םימייק םילבכ קוריפו קותינ     02.4.010

  2,250.00   750.00     3.00 'פמוק תישאר הבאשמל  
      
חולל שדח ריממ ןיב תונגהו חוכ םילבכ תנקתה     02.4.020
ילענ ללוכ , תווצקה ינשב םירוביח , הנחתה      

  4,500.00 1,500.00     3.00 'פמוק םירזיבאה רתיו לבכ  
      

  6,750.00 4.20.20 קרפ תתב הרבעהל
014/...   Rm-402-6 :קובץ 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

05/06/2019
דף מס':     014

למשח תוכרעמב םוריח גורדש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,750.00 מהעברה      

      
      
הבאשמל שדח ריממ ןיב חוכ םילבכ תנקתה     02.4.030
ילענ ללוכ , תווצקה ינשב םירוביח , השדח      

  4,500.00 1,500.00     3.00 'פמוק םירזיבאה רתיו לבכ  
      
הבאשמ שארב תונגה ןיב דוקיפ ילבכ תנקתה     02.4.040
, למשח חולב השדח הרקב תדיחי ןיבל השדח      

  1,500.00   500.00     3.00 'פמוק םירזיבאה רתיו לבכ ילענ ללוכ , חולב םירוביח  
      
תקפוסמ - הבאשמ לש הרקב תדיחי תנקתה     02.4.050
, חולב םירוביח , למשח חולב , הבאשמה םע      
םואית ללוכ , םירזיבאה רתיו לבכ ילענ ללוכ      

  1,500.00   500.00     3.00 'פמוק הבאשמה קפס םע  
      
חולב שדחה  לברעמה תונגהו חוכ ילבכ רוביח     02.4.060
ילענ ללוכ , רבעמ קספמב םירוביח , למשח      
קפס םע םואית ללוכ , םירזיבאה רתיו לבכ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק לברעמה  
      
םע קפוסמ - לברעמ לש תונגה רסממ תנקתה     02.4.070
ללוכ , חולב םירוביח , למשח חולב  , לברעמ      
םע םואית ללוכ , םירזיבאה רתיו לבכ ילענ      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק לברעמה קפס  
      
ילמשח ליעפמ לש שדחמ רוביחו קותינ     02.4.080
םע םואית ללוכ , םירגס וא םיפוגמ תכרעמב      
רתיו לבכ ילענ ללוכ , םיליעפמה קפס      

  4,500.00   375.00    12.00 'פמוק םירזיבאה  
      
תכרעמב שדח ילמשח ליעפמ לש רוביח     02.4.090
קפס םע םואית ללוכ , םירגס וא םיפוגמ      

  2,400.00   400.00     6.00 'פמוק םירזיבאה רתיו לבכ ילענ ללוכ , םיליעפמה  
      
ללוכ , ףלחומ וא שדח דוקיפ רישכמ לש רוביח     02.4.100
רתיו לבכ ילענ ללוכ , רישכמה קפס םע םואית      

  3,200.00   400.00     8.00 'פמוק םירזיבאה  
      
יבטוק-דח ספא + בצמ טקאפ דוקיפ קספמ     02.4.110
דיל הנקתה .56PI םימ תנגומ אספוקב      
ןגומ .זוקינ תבאשמ , לברעמ , בויב תבאשמ      
ןקת וא APFN 028  ןקת יפל תוצצופתה      
לש הפלחה תודובע ללוכ , edxEE יאפוריאה      

  1,380.00   230.00     6.00 'פמוק . םייק רישכמ  
      
      

 26,680.00 4.20.20 קרפ תתב הרבעהל
015/...   Rm-402-6 :קובץ 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

05/06/2019
דף מס':     015

למשח תוכרעמב םוריח גורדש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 26,680.00 מהעברה      

      
      
'מ 31 לש ךרואב שימג לבכ םע קספמ ףוצמ     02.4.120
028  ןקת יפל תוצצופתה ןגומ.טגילפ תמגוד      
    APFN יאפוריאה ןקת וא edxEE , ללוכ  

  4,800.00   800.00     6.00 'פמוק . םייק רישכמ לש הפלחה תודובע  
      
, חופמ וא ררוואמ לש שדחמ רוביחו קותינ     02.4.130
לבכ ילענ ללוכ , דויצה קפס םע םואית ללוכ      

  2,250.00   375.00     6.00 'פמוק םירזיבאה רתיו  
      
, חופמ וא ררוואמ לש שדחמ רוביחו קותינ     02.4.140
לבכ ילענ ללוכ , דויצה קפס םע םואית ללוכ      

  2,250.00   375.00     6.00 'פמוק םירזיבאה רתיו  
      
, המירז רזוח קספמ לש שדחמ רוביחו קותינ     02.4.150
לבכ ילענ ללוכ , דויצה קפס םע םואית ללוכ      

  1,125.00   375.00     3.00 'פמוק םירזיבאה רתיו  
      
גוסמ הביאשה רובב םימ סלפמ דמ     02.4.160
לע ןקתויש )ןשייח( שגרמ יונב ,ינוס-הרטלוא      
,מ"בלפמ 'וו לע הילתב וא ורובע ןכויש רונצ      
רישכמל , rasluP תמגוד ,הרקב תספוקמו      
תואיצי 2 ןכ ומכו Am02-4 האיצי היהת      
דויצ ללוכ ריחמה . תודרפנ תונווכתמ םירסממ      
ןגומ .הרקבה תספוק ןיבל שגרה ןיב לבכהו      
ןקת וא APFN 028 ןקת יפל תוצצופתה      
לש הפלחה תודובע ללוכ , edxEE יאפוריאה      

  5,400.00 5,400.00     1.00 'פמוק . םייק רישכמ  
      
'בח לש 8802 םגד ינורטקלא ץחל דמ     02.4.170
    TNUOMESOR ללוכ 'מטא 6 הדובע ץחל  
לזונה ןיבל רישכמה ןיב רבעמ תנרבממ      
APFN 028  ןקת יפל תוצצופתה ןגומ .דדמנה      
תודובע ללוכ , edxEE יאפוריאה ןקת וא      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק . םייק רישכמ לש הפלחה  
      
56PI, A01x3 המוטא אספוקב טקאפ קספמ     02.4.180
    )3CA( םינבלוגמ הדלפ ןתיוז וא רונצמ לגר םע  

    800.00   200.00     4.00 'פמוק .ןבלוגמ חפמ ןוגג ללוכ ,גג חופמ דיל הנקתהל  
      
קותינ רובע ,חיטה לע הנקתה ךא ,ל"נכ     02.4.190
ןגומ .דוקיפל רזע עגמ םע ,םיררוואמ      
ןקת וא APFN 028  ןקת יפל תוצצופתה      

  7,200.00 1,200.00     6.00 'פמוק edxEE יאפוריאה  
      

 55,005.00 4.20.20 קרפ תתב הרבעהל
016/...   Rm-402-6 :קובץ 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

05/06/2019
דף מס':     016

למשח תוכרעמב םוריח גורדש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 55,005.00 מהעברה      

      
      
,תוכימת ,םיקוזיח ללוכ ,מ"בלפ תשר תלעת     02.4.200
04 בחור ,תוקראה רושיג ,םירבעמ ,תוניפ      

  7,200.00   180.00    40.00 .מ"ס רטמ   
      
,תוכימת ,םיקוזיח ללוכ ,מ"בלפ תשר תלעת     02.4.210
02 בחור ,תוקראה רושיג ,םירבעמ ,חויקפ      

  6,000.00   150.00    40.00 .מ"ס רטמ   
      
,תוכימת ,םיקוזיח ללוכ ,מ"בלפ תשר תלעת     02.4.220
01 בחור ,תוקראה רושיג ,םירבעמ ,חויקפ      

  6,000.00   100.00    60.00 .מ"ס רטמ   
      
ללוכ ,מ"בלפמ לכה , יוסיכ םע םילבכ םלוס     02.4.230
רושיג ,םירבעמ ,חויקפ ,תוכימת ,םיקוזיח      

 15,000.00   250.00    60.00 .מ"ס 01/03 ,תוקראה רטמ   
      
ללוכ ,מ"בלפמ לכה , יוסיכ םע םילבכ םלוס     02.4.240
רושיג ,םירבעמ ,חויקפ ,תוכימת ,םיקוזיח      

 13,200.00   220.00    60.00 .מ"ס 01/02 ,תוקראה רטמ   
      
ללוכ ,מ"בלפמ לכה , יוסיכ םע םילבכ םלוס     02.4.250
רושיג ,םירבעמ ,חויקפ ,תוכימת ,םיקוזיח      

  9,000.00   150.00    60.00 .מ"ס 01/41 ,תוקראה רטמ   
      
ןיוזמ ןוטבב מ"מ 061 רטוקב רבעמ חודיק     02.4.260

  6,800.00   850.00     8.00 'פמוק מ"ס 04 ריק יבוע דע םייק  
      
ןיוזמ ןוטבב מ"מ 001 רטוקב רבעמ חודיק     02.4.270

  6,000.00   750.00     8.00 'פמוק מ"ס 04 ריק יבוע דע םייק  
      
ןוטבב מ"מ 05 רטוק ללוכו דע רבעמ חודיק     02.4.280

  4,000.00   500.00     8.00 'פמוק מ"ס 04 ריק יבוע דע םייק ןיוזמ  
128,205.00 למשח תודובע 4.20 כ"הס  

      
ם י ל ב כ  5.20 ק ר פ  ת ת       
      
םירוביחו הנקתה תודובע ללוכ םילבכה ריחמ      
רזע ירמוח , לבכ ילענ , תווצקה ינשב      
םירזיבאו      
      

 39,600.00   220.00   180.00 .051x3 YX2N\07 לבכ רטמ  02.5.010
      

  7,000.00   100.00    70.00 .051x1 AYN לבכ רטמ  02.5.020
 46,600.00 5.20.20 קרפ תתב הרבעהל

017/...   Rm-402-6 :קובץ 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

05/06/2019
דף מס':     017

למשח תוכרעמב םוריח גורדש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 46,600.00 מהעברה      

      
      

  1,080.00    18.00    60.00 .5.2x5 YX2N לבכ רטמ  02.5.030
      

  5,600.00    35.00   160.00 'ץניא .5.1x41 YX2N לבכ 02.5.040
      

  2,000.00    20.00   100.00 .5.1x7 YX2N לבכ רטמ  02.5.050
      

  3,600.00    18.00   200.00 .5.1x5 YX2N לבכ רטמ  02.5.060
      

  1,500.00    10.00   150.00 .5.1x4 YX2N לבכ רטמ  02.5.070
      
ךכוסמו לתופמ תוגוז 2 הרקבו דוקיפ לבכ     02.5.080

  5,600.00    35.00   160.00 .1014002878RODLET םגד ,2)02#2( רטמ   
      
תמגוד הקלח תימינפ ןפוד םע ירושרש רוניצ     02.5.090

  4,000.00    40.00   100.00 מ"מ 001 רטוק הרבוק רטמ   
      
תמגוד הקלח תימינפ ןפוד םע ירושרש רוניצ     02.5.100

  5,000.00    25.00   200.00 מ"מ 05 רטוק הרבוק רטמ   
      
דע קמוע ,מ"ס 06 בחור המדאב למשח תלעת     02.5.110
רחאל לוח יוסיכ , לוח דופיר ללוכ , רטמ 00.1      
יוסיכו הרהזא טרס , ןגמ רוניצ וא לבכ תחנה      

  4,800.00    80.00    60.00 םינבא אלל תימוקמ המדאב רטמ   
      
קמוע , מ"ס 08 רטוק למשחל רבעמ תחוש     02.5.120
םע , ןוט 52-ל הרקתו הפצר םע , רטמ 00.1      

    320.00    80.00     4.00 'פמוק למשחל ןומיס  
      
שבי חרק תטישב 2 'סמ הנחתב םייק חול יוקינ     02.5.130
יפרגומרת םוליצ תכירע , קבא תביאש ללוכ ,      
. תענומ הקוזחת רחאל ףסונ םוליצ תכירע,      

  7,000.00   350.00    20.00 חולה תיזחב ר"מ - הדידמ תדיחי ר"מ   
 87,100.00 םילבכ 5.20 כ"הס  
457,185.00 2 'סמ הביאש תנחת 20 כ"הס  

      
ת ו י נ כ ת  ת נ כ ה ו  ר ו ז ח ש  ת ו ד ו ב ע  30 ק ר פ       
ע ו צ י ב       
      
ת ו י נ כ ת  ת ו מ י א ו  ר ו ז ח ש  1.30 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י י ק       
      
ישאר חול לש תומייק תוינכת תומיאו רוזחש     03.1.010

  1,500.00   150.00    10.00 יזכרמ למשח הנבמב ע"ש   
  1,500.00 1.30.20 קרפ תתב הרבעהל
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דף מס':     018

למשח תוכרעמב םוריח גורדש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,500.00 מהעברה      

      
      
'סמ הנחת חול , תומייק תוינכת תומיאו רוזחש     03.1.020

 11,250.00   150.00    75.00 . רקבו דוקיפ , חוכ , 2 ע"ש   
 12,750.00 תומייק תוינכת תומיאו רוזחש 1.30 כ"הס  

      
ה ד ו ב ע  ת ו י נ כ ת  ת נ כ ה  2.30 ק ר פ  ת ת       
ע ו צ י ב ל       
      
תובאשמ 3 בולישל הדובע תוינכת תנכה     03.2.010
סיסב לע - שדח ילמשח לברעמו תושדח      
ןתומיא רחאל תומייק דוקיפו למשח תוינכת      
ןתשגהו זרכמה תוינכתו  , ןלבקה ידי-לע      

 15,000.00   150.00   100.00 סדנהמה רושיאל ע"ש   
      
הנבמב למשח תונקתהל הדובע תוינכת תנכה     03.2.020
תדמעהל זרכמה תינכת סיסב לע םייקה      
לברעמו תובאשמ לש הנקתה תוינכתו םיריממ      

  4,500.00   150.00    30.00 סדנהמה רושיאל ןתשגהו ע"ש   
 19,500.00 עוציבל הדובע תוינכת תנכה 2.30 כ"הס  
 32,250.00 עוציב תוינכת תנכהו רוזחש תודובע 30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

511,435.00 למשח תוכרעמב םוריח גורדש כ"הס
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42" לש םייקה ןגואל שדחה הקינסה וק תורבחתה 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י י ק  42" ן ג ו א ל  ת ו ר ב ח ת ה  10 ק ר פ       
      
ם י י ק  42" ן ג ו א ל  ת ו ר ב ח ת ה  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
םע ועצובי ,םייעקרק לעה תרנצה יקלח לכ      
עבצב רונתב יולק ץוחו םינפ יסקופא יופיצ      
.לוגס      
      
ללוכ 4/1" .ד.ע 42" רטוקב הדלפ רוניצ יעטק     01.1.010
יולק ץוחו םינפ יסקופא יופיצ ,תודובעה לכ      

 30,000.00 2,000.00    15.00 .רונתב רטמ   
      
ללוכ ,04 לוידקס 42" לש רטוקב הדלפ תשק     01.1.020
יולק ץוחו םינפ יסקופא יופיצ ,תודובעה לכ      

 12,000.00 6,000.00     2.00 .רונתב 'חי   
      
42" לש רטוקב הדלפ תיכרד תלת תופעתסה     01.1.030
יסקופא יופיצ ,תודובעה לכ ללוכ ,04 לוידקס      

 28,000.00 14,000.00     2.00 .רונתב יולק ץוחו םינפ 'חי   
      
לש רטוקב הדלפ תיכרד תלת תופעתסה     01.1.040
    "63X"42X"63 תודובעה לכ ללוכ ,04 לוידקס,  

 18,000.00 18,000.00     1.00 .רונתב יולק ץוחו םינפ יסקופא יופיצ 'חי   
      
-ל מ"מ 0001 רטוקב EP - מ ינוויכ וד דמצמ     01.1.050

 20,000.00 20,000.00     1.00 .61 גרד FE 'חי   
      
ףצ ןגוא ללוכ 61 גרד FE -ל ןגוא םאתמ     01.1.060
יולק ץוחו םינפ יסקופא יופיצ םע הדלפמ      

 12,000.00 12,000.00     1.00 .מ"מ 0001 רטוקב רונתב 'חי   
      
יסקופא יופיצ ללוכ ,42" רטוקב הדלפמ םינגוא     01.1.070

 50,000.00 5,000.00    10.00 .רונתב יולק ץוחו םינפ 'חי   
      
3" חודיק ללוכ 42" רטוקב הדלפמ רוויע ןגוא     01.1.080

 10,200.00 5,100.00     2.00 .רונתב יולק ץוחו םינפ יסקופא י ופיצ 'חי   
      
,תודובעה לכ ללוכ ,63" רטוקב הדלפמ ןגוא     01.1.090

  6,000.00 6,000.00     1.00 .רונתב יולק ץוחו םינפ יסקופא יופיצ 'חי   
      
לכ ללוכ 63" רטוקב הדלפמ רוויע ןגוא     01.1.100

  6,200.00 6,200.00     1.00 .רונתב יולק ץוחו םינפ יסקופא יופיצ ,תודובעה 'חי   
      
,םינגוא םע ילמשח ליעפמ ללוכ 42" זירט ףוגמ     01.1.110

 68,000.00 68,000.00     1.00 .ע"ש וא krotoR תרצות 'חי   
      
      

260,400.00 1.10.30 קרפ תתב הרבעהל
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42" לש םייקה ןגואל שדחה הקינסה וק תורבחתה 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
260,400.00 מהעברה      

      
      

 18,000.00 9,000.00     2.00 3" רטוקב  SN32-D ריווא ימותסש 'חי  01.1.120
      

  6,000.00 3,000.00     2.00 םיידגנ םינגואו םינגוא םע 3" זירט ףוגמ 'חי  01.1.130
      
האיצי עוציבל 3" רטוקב םיכפסו םילפינ     01.1.140
ץוחו םינפ יסקופא יופיצ ללוכ ריווא ימותסשל      

    600.00   300.00     2.00 'פמוק .רונתב יולק  
      
תרצות הדלפמ 42" )רסרד( ןגואמ רבחמ     01.1.150
לכו ,םימטא ,םיגרב ללוכ ע"ש וא סוארק      

 20,000.00 10,000.00     2.00 .תושרדנה תודובעהו םירמוחה 'חי   
      
לדוגב םייק הקינס וקל תורבחתה רובע רצח     01.1.160
    5.2 X 0.5 ללוכ ,ןייוזמ ןוטב תפצר ללוכ 'מ  
ללוכ רטסמ לוענמו חתפמ ,שפשפ רעש ,תורדג      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .םירמוחהו תודובעה לכ  
      
ןנכתמ וק םע םייק הקינס וק לע תורבחתה     01.1.170
יוליג ללוכ הדלפ וקל הדלפ רוניצמ 42" רטוקב      
תושרדנה תודובעה לכו ןוקיר ,םייק וק      

 18,000.00 9,000.00     2.00 .תוולינהו 'חי   
      

100,000.00 10,000.00    10.00 .תיבויב י"ע הביאש תפסות ע"י  01.1.180
438,000.00 םייק 42" ןגואל תורבחתה 1.10 כ"הס  
438,000.00 םייק 42" ןגואל תורבחתה 10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

438,000.00 42" לש םייקה ןגואל שדחה הקינסה וק תורבחתה כ"הס
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דולמר הביאש תנחת רצח ךותב הקינס וק 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ת נ ח ת  ר צ ח  ך ו ת ב  ה ק י נ ס  ו ק  1.75 ק ר פ  ת ת       
ה ב י א ש       
      
הביאש תנחת רצח ךותב הקינס וק      
      
םע ועצובי ,םייעקרק לעה תרנצה יקלח לכ      
עבצב רונתב יולק ץוחו םינפ יסקופא יופיצ      
.רוגס      
      
23" רטוקב ןנכותמ הקינס וק תורבחתה     57.1.010
,הדלפמ םייק הקינס וק לא הדלפ רוניצמ      
לכו  ןוקיר ,םייק וק יוליג ללוכ 42" רטוקב      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .תוולינו תושרדנה תודובע  
      
רטוק רבעמ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.020
טלמב םינפ יופיצ םע 2/1" ד.ע הדלפ רוניצמ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 .23"/42" ץוח וירט יופיצו הנימולא בר 'חי   
      
רטוקב הקינס וק לש החנהו הנקתה ,הקפסא     57.1.030
םינפ יופיצ םע ,2/1" דע הדלפ רוניצמ 23"      
דע קמועב ץוח וירט יופיצו הנימולא בר טלמב      

 45,750.00 3,050.00    15.00 .רטמ 52.3 רטמ   
      
תולעמ 09 תיווז לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.040
יופיצ םע 2/1" .ד.ע 23" רטוקב הדלפ רוניצמ      

 10,000.00 10,000.00     1.00 .ץוח וירט יופיצו הנימולא בר טלמב םינפ 'חי   
      
תולעמ 54 תיווז לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.050
יופיצ םע 2/1" .ד.ע 23" רטוקב הדלפ רוניצמ      

 16,000.00 8,000.00     2.00 .ץוח וירט יופיצו הנימולא בר טלמב םינפ 'חי   
      
תופעתסה לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.060
עובצ 2/1" .ד.ע 23" רטוקב הדלפ רוניצמ      

 16,000.00 16,000.00     1.00 .לוגס עבצ ץוחו םינפ ,רונתב יולק יסקופאב 'חי   
      
הדלפמ ןגוא לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.070
יולק יסקופאב עובצ  NID 61NP 23" רטוקב      

 84,000.00 6,000.00    14.00 .)לוגס עבצ( רונתב 'חי   
      
גוז םע רוויע ןגוא לבא, 23" רטוקב ,ל"נכ     57.1.080

  6,500.00 6,500.00     1.00 .3" רטוקב םירוח 'חי   
      
      
      
      

193,250.00 1.75.40 קרפ תתב הרבעהל
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דולמר הביאש תנחת רצח ךותב הקינס וק 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
193,250.00 מהעברה      

      
      
הדלפ תורוניצ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.090
יולק יסקופאב עובצ 2/1" .ד.ע 23" רטוקב      

 37,500.00 2,500.00    15.00 .לוגס עבצב ץוחו םינפ רונתב רטמ   
      
רוניצמ םילפינ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.100
,'מ 3.0 ךרואב 23/7" .ד.ע 3" רטוקב הדלפ      
עבצב ץוחו םינפ( רונתב יולק יסקופאב עובצ      

  1,200.00   300.00     4.00 'פמוק )לוגס  
      
זירט ףוגמ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.110
'בח לש ןסלירב ץוחו םינפ יופיצ םע 3" רטוקב      

 12,000.00 3,000.00     4.00 .NID ,61NP רשואמ ע"ש וא בכוכה 'חי   
      
הדלפמ ןגוא לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.120
NID רונתב יולק יסקופאב עובצ 3" רטוקב      

  1,200.00   300.00     4.00 .לוגס עבצב,61NP, 'חי   
      
ריווא םותסש לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.130
'בח לש ,3" רטוקב ןגועמ SN620-D בויבל      

 36,000.00 9,000.00     4.00 .3" רטוקב זוקינ רוניצ ללוכ רשואמ .י.ר.א 'חי   
      
ללוכ תורוניצ תבשותל וא ןוגיעל ןיוזמ ןוטב שוג     57.1.140

 12,500.00 2,500.00     5.00 .ןויז ק"מ   
      
ץוחו םינפ יופיצ ללוכ 63" רטוקב הדלפ רוניצ     57.1.150

 30,000.00 3,000.00    10.00 .רונתב יולק יסקופא רטמ   
      
ללוכ "X 63 23" רטוקב הדלפמ רטוק רבעמ     57.1.160

  7,500.00 7,500.00     1.00 .רונתב יולק יסקופא ץוחו םינפ יופיצ 'חי   
      
םינפ יסקופא יופיצ ללוכ 63" רטוק תופעתסה     57.1.170

 38,000.00 19,000.00     2.00 .רונתב יולק ץוחו 'חי   
      
יופיצ ללוכ 63" רטוקב תולעמ 09  תיווז     57.1.180

 26,000.00 13,000.00     2.00 .רונתב יולק ץוחו םינפ יסקופא 'חי   
      
םינפ יסקופא יופיצ ללוכ 63" רטוקב הדלפ ןגוא     57.1.190

140,000.00 7,000.00    20.00 .רונתב יולק ץוחו 'חי   
      
יופיצ ללוכ 63" רטוקב רוויע הדלפ ןגוא     57.1.200

 22,500.00 7,500.00     3.00 .רונתב יולק ץוחו םינפ יסקופא 'חי   
      
      
      

557,650.00 1.75.40 קרפ תתב הרבעהל
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דולמר הביאש תנחת רצח ךותב הקינס וק 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
557,650.00 מהעברה      

      
      
יופיצ ללוכ 63" רטוקב רוויע הדלפ ןגוא     57.1.210
םירוח גוז ללוכ ,רונתב יולק ץוחו םינפ יסקופא      

  8,000.00 8,000.00     1.00 .3" רטוקב 'חי   
      
תרצות 63" רטוקב )רסרד( ןגואמ רבחמ     57.1.220
םינגוא ,םיגרב ,םימטא ללוכ ע"ש וא סואבק      

 15,000.00 15,000.00     1.00 .תושרדנה תודובעה לכו 'חי   
      
זירט ףוגמ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.1.230
ע"ש וא ORUGES 'בח לש 63" רטוקב      
000B 001 םגד ילמשח ליעפמ ללוכ ,רשואמ      

 96,000.00 96,000.00     1.00 ROTORE IQ35FM + IB6 F16. 'חי   
      
הנימולא יופיצ ללוכ 63" רטוקב הדלפ רוניצ     57.1.240

 21,000.00 3,500.00     6.00 .3 גרד ץוח וירט יופיצו םינפ רטמ   
      
הנימולא יופיצ ללוכ 63" רטוקב הדלפ תיווז     57.1.250

 12,000.00 12,000.00     1.00 .3 גרד ץוח וירט יופיצו םינפ 'חי   
      
םע 63" לעפמב לפינ עוציב רובע תפסות     57.1.260

  8,000.00 8,000.00     1.00 4." הדלפ רוניצל האיצי 'חי   
      
יסקופא יופיצ ללוכ 4/1" .ד.ע 4" הדלפ רוניצ     57.1.270

  1,200.00   600.00     2.00 .רונתב יולק ץוחו םינפ רטמ   
      
טלמ םינפ יופיצ ללוכ 4/1" .ד.ע 4" הדלפ רוניצ     57.1.280

  4,500.00   300.00    15.00 3. גרד וירט ץוח תפיטעו הנימולא רטמ   
      
יסקופא יופיצ ללוכ 04 לוידקס 4" הדלפ ףעסמ     57.1.290

  2,000.00 2,000.00     1.00 .רונתב יולק ץוחו םינפ 'חי   
      
יופיצ ללוכ 04 לוידקס הדלפמ תולעמ 09 תיווז     57.1.300

    500.00   500.00     1.00 3. גרד וירט ץוח תפיטעו הנימולא םינפ 'חי   
      

  2,400.00   800.00     3.00 4." רונתב יולק יסקופא הפוצמ הדלפ ןגוא 'חי  57.1.310
      
רונתב יולק יסקופא יופיצ םע רוויע הדלפ ןגוא     57.1.320

    500.00   500.00     1.00 "4. 'חי   
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 4." זירט ףוגמ 'חי  57.1.330
      
      
      
      

733,750.00 1.75.40 קרפ תתב הרבעהל
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דולמר הביאש תנחת רצח ךותב הקינס וק 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
733,750.00 מהעברה      

      
      
בויב תחושל 4" הדלפמ וק רוביח רובע תפסות     57.1.340
י"ע חתפ תנכה ,החושה ףושיח ללוכ תמייק      
תרזחהו שרדיו הדימב םוניטמ ןוקית חדקמ      

  5,600.00 5,600.00     1.00 .ותומדקל בצמה 'חי   
      
רוניצ רוביחל ביבוטיא רבחמ רובע תפסות     57.1.350

    600.00   600.00     1.00 .מ"מ 011 רטוקב תמייק החושל 'חי   
739,950.00 הביאש תנחת רצח ךותב הקינס וק 1.75 כ"הס  
739,950.00 בויב תודובע 75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

739,950.00 דולמר הביאש תנחת רצח ךותב הקינס וק כ"הס
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הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

דולמר הביאש תנחת גורדש 10 הנבמ     
    
2 'סמ הנבמ תמייק ש"ת 75 קרפ      
    

                           2,405,940.00 תמייק ש"ת ךותב תודובע 1.75 קרפ תת    
    

                             230,000.00 תובאשמה תמרהל ןרוגע תפלחה 2.75 קרפ תת    
    

              2,635,940.00 2 'סמ הנבמ תמייק ש"ת 75 כ"הס                
 2,635,940.00 דולמר הביאש תנחת גורדש 10 כ"הס                            

    
למשח תוכרעמב םוריח גורדש 20 הנבמ     
    
יזכרמ למשח רדחב תודובע 10 קרפ      
    

                              22,000.00 ישאר למשח חול 1.10 קרפ תת    
    

                 22,000.00 יזכרמ למשח רדחב תודובע 10 כ"הס                
    
2 'סמ הביאש תנחת 20 קרפ      
    

                              89,900.00 למשח חול 1.20 קרפ תת    
    

                              75,930.00 רקב חול 2.20 קרפ תת    
    

                              76,050.00 רדת יריממ 3.20 קרפ תת    
    

                             128,205.00 למשח תודובע 4.20 קרפ תת    
    

                              87,100.00 םילבכ 5.20 קרפ תת    
    

                457,185.00 2 'סמ הביאש תנחת 20 כ"הס                
    
עוציב תוינכת תנכהו רוזחש תודובע 30 קרפ      
    

                              12,750.00 תומייק תוינכת תומיאו רוזחש 1.30 קרפ תת    
    

                              19,500.00 עוציבל הדובע תוינכת תנכה 2.30 קרפ תת    
    

                 32,250.00 עוציב תוינכת תנכהו רוזחש תודובע 30 כ"הס                
   511,435.00 למשח תוכרעמב םוריח גורדש 20 כ"הס                            
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הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םייקה ןגואל שדחה הקינסה וק תורבחתה 30 הנבמ     
42" לש       
    
םייק 42" ןגואל תורבחתה 10 קרפ      
    

                             438,000.00 םייק 42" ןגואל תורבחתה 1.10 קרפ תת    
    

                438,000.00 םייק 42" ןגואל תורבחתה 10 כ"הס                
   438,000.00 םייקה ןגואל שדחה הקינסה וק תורבחתה 30 כ"הס                            

42" לש       
    
דולמר הביאש תנחת רצח ךותב הקינס וק 40 הנבמ     
    
בויב תודובע 75 קרפ      
    

                             739,950.00 הביאש תנחת רצח ךותב הקינס וק 1.75 קרפ תת    
    

                739,950.00 בויב תודובע 75 כ"הס                
   739,950.00 דולמר הביאש תנחת רצח ךותב הקינס וק 40 כ"הס                            

 
  

לכה ךס  
 4,325,325.00  יללכ כ"הס  

    735,305.25 מ"עמ %71  
  5,060,630.25 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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