
הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
0698399-80:סקפ 8598399-80:לט בגנה .נ.ד
 

15/11/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 םערזי ןימלע תיב תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ר י ק  10 ק ר פ       
      
ת ו א ס נ ו ל כ  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
סנולכ א"מל םניה ןלהלש תואסנולכה יריחמ       
תולע( ןויזה תסנכה ,סנולכה חודיק תוברל      
יוניפ ,ןוילע ןגמ רוניצ ,)דרפנב תדדמנ ןויזה      
.ותקיציו ןוטבה תולע ,חודיקהמ הריפח יפדוע      
      
05 רטוק הקיציו חודיק 03-ב ןוטב תואסנולכ     01.1.010
ןויזה תסנכה תוברל 'מ 01 דע קמועבו מ"ס      

122,760.00     186.00   660.000 הריפח יפדוע יוניפו רטמ   
      
םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     01.1.020

 69,750.00   5,580.00    12.500 תואסנולכב ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
192,510.00 תואסנולכ 1.10 כ"הס  

      
ת ד ו ס י  2.10 ק ר פ  ת ת       
      
בחורב 'דכו רשק תורוק ,דוסי תורוקל הריפח     01.2.010

 29,920.00      68.00   440.000 'מ 1 לע הלוע וניאש קמועל מ"ס 03 ק"מ   
      
02,51 הבוגב ףצקומ ןריטסילופ יזגרא עצמ     01.2.020
03 תורוקה בחור ,דוסי תורוקל תחתמ מ"ס      

 14,520.00      33.00   440.000 מ"ס ר"מ   
      
ךמות ריקל -03 ב ןוטבמ רבוע דוסי     01.2.030
קודיה ,הריפח ,ןויז ללוכ ןהשלכ תודימב רדגו      
מ"ס 5 הזר ןוטבו ןליטאילופ תעירי,תיתש      

145,000.00   1,450.00   100.000 טרפ יפל לכהו .קדוהמ רפע תרזחהו ק"מ   
189,440.00 תדוסי 2.10 כ"הס  

      
ך מ ת  ר י ק  3.10 ק ר פ  ת ת       
      
רמג , 03 -ב ןיוזמ ןוטבמ רדג/ךמות ריק     01.3.010
,והשלכ הבוגבו מ"ס 03 דע יבועב קלח יולג      
לכ תוטשפתה רפת ,ןויז לזרב ,לוגע ריק ללוכ      
, 09 רטוקב תוריקב זוקינל תונכה,רטמ 6      
קלחה .ותומדקל חטשה תרזחהו רפע תודובע      
תכתמ תוינבתב עצובי ריקה לש יולגה      
ללוכ תושדח קלח טקיד תוינבת וא תושעותמ      

480,000.00   2,400.00   200.000 .תומוטק תוניפ ק"מ   
480,000.00 ךמת ריק 3.10 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 19.07.51.02   .../002 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
0698399-80:סקפ 8598399-80:לט בגנה .נ.ד
 

15/11/2022
דף מס':     002 םערזי ןימלע תיב תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  4.10 ק ר פ  ת ת       
      
הלוע וניאש קמועל חטשב יללכ יולימ/הריפח     01.4.010
קודיהו רתאה חטשב רוזיפ תוברל 'מ 2 לע      

 19,250.00      55.00   350.000 תובכשב ק"מ   
 19,250.00 רפע תודובע 4.10 כ"הס  
881,200.00 חותיפ ריק 10 כ"הס  

      
ח ו ת י פ  20 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ל י ב ש  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
דע חטש רושי( המדא יולימ וא תריפח     02.1.002
המדא יוניפ ללוכ רקובמ קודיהב )מ"ס 05      
ךפש רתאל חוקיפה תוארוה פ"ע תפדוע      

 30,400.00      38.00   800.000 .רשואמ ק"מ   
      
03-ב ןוטבמ םוקמב םיקוצי תוכרדימו םיליבש     02.1.022
8 רטוק תכתורמ  לזרב תשר ,מ"ס 02 יבועב      
ללוכ ןוטבה ינפ תקלחהו ,מ"ס 02/02 לכ      
עצמ ,תיתש קודיה , תוניפ םוטיק ללוכ םיקשימ      
אל( מ"ס 02 יבועב תובכשב קדוהמ 'א גוס      
תוינבתלו םיליבשל ףיעס- )םיחתפ ומלושי      

294,000.00     280.00 1,050.000 הרובק ר"מ   
      
רושיאב םי לוחב יולימו חטשה חותיפל הריפח     02.1.032

 18,720.00      90.00   208.000 דבלב חוקיפה ק"מ   
343,120.00 ןוטב ליבש 1.20 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  2.20 ק ר פ  ת ת       
      
02 לש תובכשב קודיהו רוזיפ ללוכ 'א גוס עצמ     02.2.010

 68,320.00     122.00   560.000 וש . א. א .דומ %89 תופיפצל מ"ס  ק"מ   
      
רוזיפ תוברל )'ג גוס( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     02.2.020

 50,400.00      60.00   840.000 קודיהו מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
118,720.00 םיעצמ 2.20 כ"הס  

      
ת ו נ כ ה  3.20 ק ר פ  ת ת       
      
טרפה יפ לע םיטנמלא תחנהו םירבק תריפח     02.3.010

123,750.00     450.00   275.000 טלפמוק תויחנה יפל רבקה יוסיכ תוברל  'חי   
      
תרצות דוד םגד םיטנמלא לש הנקתהו הקפסא     02.3.020
רושיאב -טרפה יפ לע ע"עש וא עלס ןבא      

 77,000.00     280.00   275.000 דבלב חוקיפה 'חי   
200,750.00 תונכה 3.20 כ"הס  

קובץ: 19.07.51.02   .../003 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
0698399-80:סקפ 8598399-80:לט בגנה .נ.ד
 

15/11/2022
דף מס':     003 םערזי ןימלע תיב תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ כ ה  4.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןוסחאו 'מ 2 הבוגב הבכרהו תמייק רדג קוריפ     02.4.010

  9,000.00      45.00   200.000 חקפמה הרויש םוקמב רטמ   
      
םגד השק הדלפ יטוחמ תכתורמ תשר רדג     02.4.020
הבוגב ע"ש וא "ןולייא" וא "ןמש" וא "ןוריל"      
5.4/05/051 תוצבשמ ,עקרקה ינפמ 'מ 00.2      
2/06/06 ליפורפמ םידומעו הדלפ טוחמ מ"מ      
רוביח ירזיבאו תופיכ תוברל ,'מ 0.3 לכ מ"מ      

 25,900.00     370.00    70.000 םידדוב ןוטב תודוסיו הטסורינמ רטמ   
 34,900.00 תונכה 4.20 כ"הס  
697,490.00 חותיפ 20 כ"הס  

      
ם י מ  30 ק ר פ       
      
ם י מ  ו ק  1.30 ק ר פ  ת ת       
      
36 רטוק ןליתאילופ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     03.1.010
,מ"מ 36 רטוק ןליתאילופ רוניצמ םייק וקל מ"מ      
זוקינ ,םייקה וקה יוליגל הריפח תודובע תוברל      
רבעמ ,ךותיר תועצמאב םייקה וקל רוביח ,וקה      
אל ,)דמצמ( ילמשח ךותירל הפומ/תשק/רטוק      
םירזיבאהו תודובעה תוברל ,תופעתסה ללוכ      
בצמה תרזחהו ,םלשומ רוביחל םישרדנה      

  2,560.00   1,280.00     2.000 ותומדקל 'חי   
      
תמגוד ,מ"מ 57 רטוק חישק C.V.P תורוניצ     03.1.020
ללוכ אל ,235 י"ת יפל ע"ש וא 01 גרד "םירמ"      
קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס      
תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע      

 12,600.00     105.00   120.000 רזוח יולימו לוח רטמ   
      

  1,000.00     250.00     4.000 םירוביחה לכ תוברל 3\4 ןג גרב 'חי  03.1.030
 16,160.00 םימ וק 1.30 כ"הס  
 16,160.00 םימ 30 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  ,ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  :8 ק ר פ  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
      

1.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 19.07.51.02   .../004 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
0698399-80:סקפ 8598399-80:לט בגנה .נ.ד
 

15/11/2022
דף מס':     004 םערזי ןימלע תיב תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םיליבומ      
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב תרנצה לכ      
.80 טרפמ יפל ינקת ןומיס טרסו      
      
גוס לכב םיפיפכ\םיחישק למשח ילבכ רבעמל      
.רטוקו      
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.100
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

  2,880.00      36.00    80.000 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
הרקב יאת      
      
ןוטבמ הסכמה הביצח/הריפח ללוכ ריחמה      
ףיעס 80 טרפמ יפל טלפמוק ינוניב גוסמ21      
.עוציב טרפ יפלו 282080      
      
קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.1.215

    833.00     833.00     1.000 .984  י"ת יפל 521B הסכמ ללוכ ,מ"ס 001 'חי   
      
תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.1.325
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקת      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפחו יולימ ,לוח      
09 דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו      

  2,800.00      35.00    80.000 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס רטמ   
      
ןוטבמ קוצי 'מ 7-6 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.1.445
תקראה ללוכ ,מ"ס 08/07/07 תודימב   03-ב      

  2,904.00     726.00     4.000 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.1.485
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

  2,800.00      35.00    80.000 .לוורש ללוכ םידומעל הרידח רטמ   
 12,217.00 1.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 19.07.51.02   .../005 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
0698399-80:סקפ 8598399-80:לט בגנה .נ.ד
 

15/11/2022
דף מס':     005 םערזי ןימלע תיב תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,217.00 מהעברה      
      
      
ךרד לבכה תרדחה ללוכ םייק דומעל תורבחתה     08.1.625
הריפח תוברל םירזיבאה אתל  דעו  דוסיה      
מ"מ  08  ףסונ ירושרש לוורש תסנכה הביצח      
ת"מאמ תפסותו ןוטב ינוקיתו םייק דוסיב רטוק      
לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזפ תלת      
חטשב םידרוי תופעתסהבו  הדימ( רתוי ןטקה      

    504.00     504.00     1.000 'פמוק .) לבכה ךתח  
 12,721.00 ץוח תרואתל תונכה 1.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  2.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקת הרואת דומע      
דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט גרודמ      
יאת 2 הנכה,ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיחו      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכ,םירזיבא      
טרפמ,תינכות יפל .ושארב עורזהביחלו דומעה      
הקראה יגרב 2 ללוכ .125080 ףיעס 80      
תורשפאו מ"ס 03 דע דנז לוורש תוברל ,זילפמ      
דיגב דומעל םירזיבאה את הסכמ רוביח      
דוחמ תשוחנ      
      
      
      

2.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 19.07.51.02   .../006 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
0698399-80:סקפ 8598399-80:לט בגנה .נ.ד
 

15/11/2022
דף מס':     006 םערזי ןימלע תיב תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקת הרואת דומע      
םח ץבאב לובט 'מ 6 הבוגב 5" רוניצמ דיחא      
ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיחו דוסי תטלפ ללוכ      
םירזיבא יאת 2ל הנכה ,דומעה      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדםירזיבאהו      
ףיעס 80 טרפמ,תינכות יפל .ושארב עורזה      
תורשפאו מ"ס 03 דע דנז לוורש תוברל 080      
דיגב דומעל םירזיבאה את הסכמ רוביח      
דדוחמ תשוחנ      
      
רטוקב דיחא ךתחב לוגע הדלפמ הרואת דומע     08.2.136
תריחבל ןותנ 'מ 9-7 הבוגבו 5"      
לכ ללוכ רונתב העיבצ ללוכ ןימזמה/חקפמה      
רוביחל עקש ללוכ םייביטרוקדה םירזיבאה      

 11,200.00   2,800.00     4.000 םלשומ עוציבל  למשח 'חי   
      

    391.00      97.75     4.000 לופכ םילגד קיזחמ 'חי  08.2.137
      
הרואת ףוג רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     08.2.138
קותינ םע ז"אמ תוברל טוו 004 דע הרונ םע      
רוביחו,הקראה גרוב,קפסה יקדהמ,ספא      
הרואתה ףוגל שגמה ןיב רוביח ילבכ,הקרא      

    986.00     246.50     4.000 טלפוק טרופמכ 'חי   
      
66PI ,SDEL84  יביטרוקד ץוח תרואתל סנפ     08.2.141
רביירד םע, טאו 002 דע קפסהב ,      
    ILAD הנכות רקב ללוכ,לופכ דודיב FR  
    FHU הרואתה יפוג לע הטילש תנכות םע  
DEL וא IHCERG תרצות BL KROTS םגד,      
    TEERTS תרצות SSIWEG, רשואמ ע''ש וא  
הלעפהל םישורדה םירזאה לכו ןימזמה י''ע      
שגממ רוביח ר"ממ X3 5.2 לבכ ללוכ .הניקת      
אלל ,ןימזמה תשירד יפל רומיג .סנפל דעו      

 20,800.00   2,600.00     8.000 .טלפמוק- ריחמ תפסות 'חי   
      
תועורז      
      
לזרב רוניצמ היושע מ"ס 051 ךרואב  עורז      
תריחב יפ לע ןווגב רונתב עובצו ןבלוגמ      
הרואתה ףוגלו דומעל םאתומ רטוקב ןימזמה      
80 טרפמ יפל הרואת דומעל תרבוחמו רחבנה      
.פ יפל 155080 ףיעס      
      
ךרואב 583.2.8 הרעה יפל ל"נכ הדיחי עורז     08.2.390

    444.00     444.00     1.000 . מ"ס 051 'חי   
 33,821.00 2.80 קרפ תתב הרבעהל
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 33,821.00 מהעברה      
      
      
לכמ 'מ 5.1 ךרואב דומעל הלופכ עורז ךא ל"נכ     08.2.391

  1,224.00     408.00     3.000 דצ 'חי   
      
העיבצ      
      
תועורז/ הרואתה ידומע לש רונתב העיבצ      
'מ_01_ דע הבוגב דומעל תנבלוגמ הדלפמ      
)תימי אל הריוואל העיבצה ( LAR ןווגב      
רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ תמגודכ      
,ןקת יפל העיצב ,תנבלוגמ הדלפע רוהט      
תוברל תנוולוגמ הדלפ לע העיבצל ילארשי      
העיבצה לע בתכב םינש 5 ל תוירחא תלבק      
      

  2,340.00     585.00     4.000 'פמוק . 'מ 01 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.2.520
      
5.2 דעו 'מ 1  - מ  ךרואב תועורז לש  העיבצ     08.2.530

    888.00     222.00     4.000 'פמוק .תועבורמ וא תושלושמ תולופכ תודיחי. 'מ  
 38,273.00 ץוח הרואתל תועורזו םידומע 2.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמ הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפמה      
      
ץוח תרואתל םיסנפ      
      

3.80 קרפ תתב הרבעהל          
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דף מס':     008 םערזי ןימלע תיב תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תשוחנ םילבכ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
אל ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ      
קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמצפמב      
      
רטוקב ןוטב תחוש תללוכה הקראה תדורטקלא     08.3.180
521B ןוטיבמ הסכימ םע 06 קמועב מ"ס 04      
רטוקב ןוולוגמ הדלפ טומ תוברל .984 י"ת יפל      
05 תשוחנ ךילומו  ,רטמ 3  קמועב מ"מ 91      
ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל תשוחנ ר"ממ      
ךילומה( .תיליע תשרב הקראה וא ספא ליית      

  1,000.00   1,000.00     1.000 'פמוק .)ספאל רוביחב רוחש CVP הטעמ םע  
      
גוסמ יעקרק תת יטסלפ ומרט למשח לבכ     08.3.245
    EPLX גוסמ YX2N 61 ךתחבx5 תשוחנ  
ללוכ,תוחפל מ"מ 4 הדלפ לבכ לע ןקתומ      
וא ,תינמז הרואתל םידומעה ןיב החיתמ      
לכלוכ ר"ממ 52X4 -מ"את תשר ןיפוליחל      
יפל לכה םרזה יקדהמו םישורדה רזעה ירזיבא      
ףוגל הנזהה רוביח ללוכ L....עוצב טרפ      

  4,500.00      50.00    90.000 .םיכיתנ תספוק ךרד הרואתה רטמ   
      
הקראה      
      
תורעה      
      
.324080 ףיעס 80 טרפמ יפל      
      
י"ע לוורש ךרד דומעה לש ןוטבה סיסבל לחשוי      
רוביח בייחי וכותיח וכותיח אלל  ולופיק      
. ןלבקה ידי לע דלוודקב      
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.3.665
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

  1,900.00   1,900.00     1.000 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה  
  7,400.00 הרואת ירזיבא 3.80 כ"הס  
 58,394.00 תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת :8 קרפ 80 כ"הס  
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דף מס':     009 םערזי ןימלע תיב תבחרה

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

חותיפ ריק 10 קרפ    
   

                192,510.00 תואסנולכ 1.10 קרפ תת   
   

                189,440.00 תדוסי 2.10 קרפ תת   
   

                480,000.00 ךמת ריק 3.10 קרפ תת   
   

                 19,250.00 רפע תודובע 4.10 קרפ תת   
   

   881,200.00 חותיפ ריק 10 כ"הס               
   
חותיפ 20 קרפ    
   

                343,120.00 ןוטב ליבש 1.20 קרפ תת   
   

                118,720.00 םיעצמ 2.20 קרפ תת   
   

                200,750.00 תונכה 3.20 קרפ תת   
   

                 34,900.00 תונכה 4.20 קרפ תת   
   

   697,490.00 חותיפ 20 כ"הס               
   
םימ 30 קרפ    
   

                 16,160.00 םימ וק 1.30 קרפ תת   
   

    16,160.00 םימ 30 כ"הס               
   
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת :8 קרפ 80 קרפ    
   

                 12,721.00 ץוח תרואתל תונכה 1.80 קרפ תת   
   

                 38,273.00 ץוח הרואתל תועורזו םידומע 2.80 קרפ תת   
   

                  7,400.00 הרואת ירזיבא 3.80 קרפ תת   
   

    58,394.00 תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת :8 קרפ 80 כ"הס               
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קרפ ךס  
   881,200.00 חותיפ ריק 10 קרפ  

  
   697,490.00 חותיפ 20 קרפ  

  
    16,160.00 םימ 30 קרפ  

  
    58,394.00 תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת :8 קרפ 80 קרפ  

 
  

לכה ךס  
 1,653,244.00 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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