
מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 

17/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 בויב יווק םוליצו יוקינ,הפיטש ,הקזחא - וכע ימ

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.ב ו י ב  י ו ו ק  ם ו ל י צ ו  י ו ק י נ  ,ה פ י ט ש  75 ק ר פ       
      
י ו ק י נ  ,ה פ י ט ש  ,ה ק ז ח א  10.75 ק ר פ  ת ת       
.ת י נ ו ר י ע ה  ת כ ר ע מ ב  ,ב ו י ב  י ו ו ק  ם ו ל י צ ו       
      
יפל ,תומוזי תודובעו האירק יפל תודובע      
שרדנה ,דויצה לכ תקפסא תוללוכה ,הפמ      
םימואתה לכ עוציב ,ינכטה טרפמל ףופכב      
לכב הדימעו תויושרה לכ םע םישרדנה      
לכב ,עצבתת הדובעה .תוחיטבה יאנת      
,קפסי ןלבקה .שרדנה יפ לע ,הממיה תועש      
  םידחוימ םירקמב ריחמ תפסות לכ אלל     
עוציבל םיתווצ גחו תבש ימיב ללוכ      
השרומ תווצ תלעפהו הקפסא ,תודובעה      
טרופמה דויצה : תוברל העונת תחטבא      
,הרובחתה דרשמ לש 52 רפסמ םישרתב      
ףסונ םישרת לכ וא/ו לארשי תרטשמו י"תנ      
החטבא תודובע עוציב ךרוצל שרדיש      
תנקתהו הקפסא ,םישיבכ תריגסל ,תוינקת      
,םיטלש תנקתהו הקפסאו )תורדג( הקעמ      
לכ ואו המצוע בר רוחש / םותכ ,001 /001      
תעשל קתורי דויצהו תווצה .ףסונ טוליש      
.ח"למ יכרצל ,םוריח      
      
,עדימהו ןרותיא / רטיופ בכרוי תיבויב לכב      
בקעמל דיגאתל רבעוי ,ןותנ ןמז לכב      
ועיפוי תויבויבה לע .תיבויבה םוקימל      
לכו דיגאתה וגול ללוכ דיגאתה לש םיטלש      
.דיגאתה ידמ םע הדובעל ועיפוי םידבועה      
      
.המיתסה םוקימ תא םלצי  תיבויבה תווצ      
תקלחמל ורבעוי ,המיתסה םוקימו םוליצ      
בויב יווק םוליצו תוחוד דיגאתב SIG-ה      
תונכדועמה םימה תושר תויחנה יפל ועצובי      
.טעל טעמ      
      
הביאש ןותנ ןמז לכב לולכת הדובעה      
לכמ ץורע לכל עיגהש הפילדב לופיטו      
םיטלשב ועיפוי תויבויבה לע .איהש הביס      
לכו דיגאתה וגול ללוכ דיגאתה לש      
.דיגאתה ידמ םע הדובעל ועיפוי םידבועה      
,תואצוהה לכ תא ותעצהב לולכל ןלבקה לע      
ללוכ השרומ רתאל תילכמ לכ לש יוניפב       
תשגהב .שרדייש לככ תורגא םולשת      
תודובעה רובע,ןימזמל / הרבחל ןובשחה      
תא גיצהל ןלבקה לע םוליצו הפיטשל      
.השרומ רתאב ,תילכמה לש ןוקירה ירושיא      
עוציב יאכ הומכ ,םירושיאה תגצה יא      
.הדובעה      
      

10.75.10 קרפ תתב הרבעהל        
002/...   10328A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
17/01/2021
דף מס':     002 בויב יווק םוליצו יוקינ,הפיטש ,הקזחא - וכע ימ

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תחיתפ ללוכ ,תוינוריע תומיתס תחיתפ     57.01.0001
,הקיתעה ריעב ללוכ ,תויטרפ תומיתס      
תלעפהו תוינדי תודובע עוציב תוברל      
לש חפנב לכימ תללוכה ,הנטק תיבויב      
םע הקיתעה ריעה תואטמיסב ,'ל 005-כ      
,בויב יווק לש יוקינ ,הפיטש ,םיאתמ דויצ      
,הפמ יפל תוכרעמה יביכרמ לכ ללוכ      
יפ לע לופיטל טרפמב טרופמל םאתהב      
םינמזב הדימע ךות ,םוזי לופיטלו האירק      
הפיטש ידי לע תורוניצה יוקינ ,ועבקנש      
,םיאתמ דויצ תועצמאב ,הובג ץחלב      
תורובה לכ לש ,שדוחל תחא ,יוקינו הביאש      
יונפ ,הביאשה תונחת לכב םיבוטרה      
רחא תוננוכ ,רשואמ ךפש םוקמל תלוספה      
לש יוג י"ע ,תותבש ,םיגח( הליל ,םיירהצה      
סיסב לע ,הזוחב טרופמכ ,ב"ויכו )תבש      
,המוזי הפיטש,יוקינ( עובק ישדוח ריחמ      
000,1 לש ךרואב םיווק שדוח לכ םוליצו      
לופיטל רשק לכ אלל ,תינכות יפל רטמ      
ןמזב ועצובש םיווק יעטק יוקינו תומיתסב      
ישדוח ןובשח תשגה .)תומיתסה תחיתפ      
ובש ,ישדוחה םיווקה ךרוא תגצהב ,תנתומ      

1,440,000 120,000.00      12.00 .הפמה יבג לע ,םיווק תפיטש ועצוב שדוח  
      
תוכרעמ לש תישדוח הקוזחתל היצפוא     57.01.0003
תודסומ תורצחב ללוכ תוינוריעה לועיתה      
ףרוחל תונכה תללוכ הדובעה ,תושרה      
ךרואל לועיתה יווק לכ יוקינו הפיטש ,ללוכ      
יפל תוכרעמה יביכרמ לכ ללוכ ,הנשה לכ      
לע לופיטל טרפמב טרופמל םאתהב ,הפמ      
םינמזב הדימע ךות ,םוזי לופיטלו האירק יפ      
הפיטש ידי לע תורוניצה יוקינ ,ועבקנש      
יונפ ,םיאתמ דויצ תועצמאב ,הובג ץחלב      
רחא תוננוכ ,רשואמ ךפש םוקמל תלוספה      
לש יוג י"ע ,תותבש ,םיגח( הליל ,םיירהצה      
סיסב לע ,הזוחב טרופמכ ,ב"ויכו )תבש      
לש ,המוזי הפיטשו יוקינ( עובק ישדוח ריחמ      
תוחפל ועצבתי ,תינכות יפ לע ,םיווקה לכ      
לופיטל רשק לכ אלל ,םינש 3- ל תחא      
ןמזב ועצובש םיווק יעטק יוקינו תומיתסב      
ישדוח ןובשח תשגה  .)תומיתסה תחיתפ      
ולפוטש ,םיווקה ךרוא תגצהב ,תנתומ      
יבג לע ,םיווק תופיטש ועצוב ובש ,שדוחב      

6,500.00 6,500.00       1.00 .הפמה שדוח  
1,446,500.00 .תינוריעה תכרעמב ,בויב יווק םוליצו יוקינ ,הפיטש ,הקזחא 10.75 כ"הס  
1,446,500.00 .בויב יווק םוליצו יוקינ ,הפיטש 75 כ"הס  

      
      

003/...   10328A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
17/01/2021
דף מס':     003 בויב יווק םוליצו יוקינ,הפיטש ,הקזחא - וכע ימ

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב  י ו ו ק  ם ו ל י צ ו  ה פ י ט ש  85 ק ר פ       
      
ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  ם ו ל י צ  10.85 ק ר פ  ת ת       
.ב ו י ב  י ו ו ק  ם ו ל י צ ו  י ו ק י נ  ,ה פ י ט ש ו       
      
יפל ,תומוזי תודובעו האירק יפל תודובע      
שרדנה ,דויצה לכ תקפסא תוללוכה ,הפמ      
םימואתה לכ עוציב ,ינכטה טרפמל ףופכב      
לכב הדימעו תויושרה לכ םע םישרדנה      
לכב ,עצבתת הדובעה .תוחיטבה יאנת      
,קפסי ןלבקה .שרדנה יפ לע ,הממיה תועש      
  םידחוימ םירקמב ריחמ תפסות לכ אלל     
עוציבל םיתווצ גחו תבש ימיב ללוכ      
השרומ תווצ תלעפהו הקפסא ,תודובעה      
טרופמה דויצה : תוברל העונת תחטבא      
,הרובחתה דרשמ לש 52 רפסמ םישרתב      
ףסונ םישרת לכ וא/ו לארשי תרטשמו י"תנ      
החטבא תודובע עוציב ךרוצל שרדיש      
תנקתהו הקפסא ,םישיבכ תריגסל ,תוינקת      
,םיטלש תנקתהו הקפסאו )תורדג( הקעמ      
לכ ואו המצוע בר רוחש / םותכ ,001 /001      
תעשל קתורי דויצהו תווצה .ףסונ טוליש      
.ח"למ יכרצל ,םוריח      
      
,עדימהו ןרותיא / רטיופ בכרוי תיבויב לכב      
בקעמל דיגאתל רבעוי ,ןותנ ןמז לכב      
תיבויבה םוקימל      
      
יפל ועצובי  םימו ,בויב יווק םוליצו תוחוד       
טעל טעמ תונכדועמה םימה תושר תויחנה      
ולבקתי DC -ו הדבעמ חונעיפ םיללוכה ,      
הדובע ימי 7 דע ולבקתי הדובע לכ רובע      
.רתויה לכל תועש 84 דע םיפוחד םירקמבו      
      
דיגאתה לש םיטלש ועיפוי תויבויבה לע       
ועיפוי םידבועה לכו דיגאתה וגול ללוכ      
.דיגאתה ידמ םע הדובעל      
      
,תואצוהה לכ תא ותעצהב לולכל ןלבקה לע      
ללוכ השרומ רתאל תילכמ לכ לש יוניפב       
תשגהב .שרדייש לככ תורגא םולשת      
תודובעה רובע,ןימזמל / הרבחל ןובשחה      
תא גיצהל ןלבקה לע םוליצו הפיטשל      
.השרומ רתאב ,תילכמה לש ןוקירה ירושיא      
עוציב יאכ הומכ ,םירושיאה תגצה יא      
.הדובעה      
      
,בויבה תכרעמ לש ,המוזי הפיטש רובע     58.01.0320
רטוקב בויב יווקל הדובע תינכות יפל      

           30.00 .מ"מ002 דעו מ"מ 011-מ רטמ             
10.85.10 קרפ תתב הרבעהל        

004/...   10328A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
17/01/2021
דף מס':     004 בויב יווק םוליצו יוקינ,הפיטש ,הקזחא - וכע ימ

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,בויבה תכרעמ לש ,המוזי הפיטש רובע     58.01.0321
לעמ רטוקב בויב יווקל הדובע תינכות יפל      

           40.00 .מ"מ 052 דעו מ"מ 002- רטמ             
      
, בויבה תכרעמ לש ,המוזי הפיטש רובע     58.01.0323
רטוקב בויב יווקל הדובע תינכות יפל      
ץחלל תיבויב תלעפה שרדיי( 21"-61"      

           60.00 .)תוחפל ,תורפסומטא 052 -ל הובג רטמ             
      
, בוייבה תכרעמ לש ,המוזי הפיטש רובע     58.01.0324
רטוקב בויב יווקל ,הדובע תינכות יפל      

          250.00 .)יבמוקה תלעפה שרדיי( הלעמו 81"-מ רטמ             
      
רטוקב ,תדיינ הבאשמ תקפסאל תפסות     58.01.0326
יפקעמל הפיצר הביאש ךרוצל ,6"- 4"      
לש יוקינ הפיטשה עוציב ןמזב ,תרנצה      

        1,800.00 .הלעמו מ"מ 054 רטוקמ םיווק ע"י             
      
םינוש םיגוסמ ,םיווק לש ואדיוב םוליצ     58.01.0419
טרפמב טרופמכ לכה ,םינוש םיקמועבו      
מ"מ008  דע רטוקב תורוניצ רובע ,דחוימה      

        4,500.00 .טלפמוק 'מ 005 דע ללוכ ךרואבו 'חי             
      
םינוש םיגוסמ ,םיווק לש ואדיוב םוליצ     58.01.0420
טרפמב טרופמכ לכה ,םינוש םיקמועבו      
,מ"מ008 דע רטוקב תורוניצ רובע ,דחוימה      

           10.00 .םינושארה 'מ 005-ל רבעמש תומכ רובע רטמ             
.בויב יווק םוליצו יוקינ ,הפיטשו בויב ,םימ יווק םוליצ 10.85 כ"הס          
בויב יווק םוליצו הפיטש 85 כ"הס          

      
.י ל ל כ  07 ק ר פ       
      
.י ל ל כ  10.07 ק ר פ  ת ת       
      
ויהי ,םיאבה םיפיעסב תוטרופמה תודובעה      
םתוא לולכל ןלבקה לעו םולשת לכ אלל      
הדובע לכב ,םינושה םיפיעסה יריחמב      
.תויושרה י"ע שרדיתש      
      
ירזיבאו םירורמת ללוכ ראומ ץח תלגע   )1      
הרובחתה דרשמ תויחנה יפ לע ,תוחיטב      
היהיש העש לכו םוקמ לכב ,3.2.3 'סמ      
וחוכ אב ,להנמה ידי לע שרדייש ,ךכב ךרוצ      
לע וא ןיד יפ לע שורד היהיש וא חקפמ וא      
.יהשלכ תכמסומ תושר דצמ הארוה יפ      
      
      

10.07.10 קרפ תתב הרבעהל        
005/...   10328A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
17/01/2021
דף מס':     005 בויב יווק םוליצו יוקינ,הפיטש ,הקזחא - וכע ימ

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוברל ,העונת תחטבא השרומ תווצ   )2      
לש ,52 'סמ םישרתב טרופמה דויצה      
,לארשי תרטשמו י"תנ ,הרובחתה דרשמ      
,תוניקת החטבא תודובע עוציב ךרוצל      
יפ לע קסעוי דויצהו תווצה .םישיבכ תריגסל      
.חקפמה לש בתכב הארוה      
      
NOTURT( גוסמ )תורדג( הקעמ   )3      
    REIRRAB( דרגינימ וא.  
      
קורפ ,הקוזחת ,עוניש ,הקפסא   )4      
רתאב תוחיטב ירזיבא ךרעמ רובגיתו      
ריחמה .םיתווצמ םיטקיורפב דחי הדובע      
,םתרסהו םיינמז םינומיס תעיבצ ללוכ      
,םינמז םירבעמ םיטלשו םירורמת ,םיטלש      
םירורמת לש ינמז יוסיכ ,תורדג ,םירורמת      
םימוסחמ ,םיסנפ ,םינמז םירבעמ ,םיטלשו      
.)תודרג ינימ תאמל( .םינוש םיגוסמ      
      
תיחנה יפ לע ,םירטוש תבצה   )5      
.תודובעה עוציב ךרוצל ,הרטשמה      

.יללכ 10.07 כ"הס          
.יללכ 07 כ"הס          

      
.ש א ר מ  ם י מ כ ס ו מ  ם י י ו צ י פ  08 ק ר פ       
      
.ם י י ו כ י נ ו  ם י מ ו ל ש ת  10.08 ק ר פ  ת ת       
      
הדובעה עוציב תלחתהב ,רוחיא ןיגב יוציפ     80.01.0010
חול יפ לע הדובעה םויס דעומב רוגיפ וא/ו      
םוכיסל אל -1,500.00       1.00 .)קוחכ מ"עמ תפסותב( םינמזה 'חי   
      
לעמ ,רוחיא ןיגב ,שארמ םכסומ יוציפ     80.01.0020
תפסותב( הנושאר האירק רובע ,העשל      
םוכיסל אל -2,000.00       1.00 .)קוחכ מ"עמ 'חי   
      
לכ רובע ,רוחיא ןיגב ,שארמ םכסומ יוציפ     80.01.0030
,הנושארה העשל רבעמ ,תפסונ העש      
םוכיסל אל -5,000.00       1.00 .)קוחכ מ"עמ תפסותב( הנושאר האירקל 'חי   
      
תפסותב( הזוחב ,הייוקל הדובע ןיגב יוציפ     80.01.0040
םוכיסל אל -1,000.00       1.00 .)קוחכ מ"עמ 'חי   
      
מ"עמ תפסותב( תרזוחל הדובע ןיגב יוציפ     80.01.0045
םוכיסל אל -1,000.00       1.00 .)קוחכ 'חי   
      
      

10.08.10 קרפ תתב הרבעהל        
006/...   10328A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
17/01/2021
דף מס':     006 בויב יווק םוליצו יוקינ,הפיטש ,הקזחא - וכע ימ

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רתאב ,ףצרב הדובע עוציב יא ןיגב יוציפ     80.01.0050
ןוישרב תונייוצמה הדובעה תועש לכב ,דיחי      
םוכיסל אל -1,500.00       1.00 .)קוחכ מ"עמ תפסותב( הרטשמה 'חי   
      
,הדובע להנמ תורדעה ןיגב ,םכסומ יוציפ     80.01.0060
םוכיסל אל  -500.00       1.00 .)קוחכ מ"עמ תפסותב( הדובעה רתאמ 'חי   
      
רתאמ תלוספ יוניפ יא ןיגב ,םכסומ יוציפ     80.01.0070
םוי ףוסב ,חטשה יוקינ יא וא ,הדובעה      
םוכיסל אל -5,000.00       1.00 .)קוחכ מ"עמ תפסותב( הדובע 'חי   
      
יוקינ יא ןיגב ,םכסומ יפסכ םוכס תאפקה     80.01.0080
תינכות יפל ישדוחה םיווקה ךרוא םוליצו      
עוציבב תנתומ םוכסה תרזחה .הדובעה      
ואו שדוח ותואב םיווקה לש האלמ הפיטשה      
תפסותב( איהש הפוקת לכב עוציב רחאל      
םוכיסל אל -35,000.00       1.00 .)קוחכ מ"עמ 'חי   
      
םוליצ יא ןיגב ,םכסומ יפסכ םוכס תאפקה     80.01.0085
.הדובעה תינכות יפל ישדוחה םיווקה ךרוא      
הפיטשה עוציבב תנתומ םוכסה תרזחה      
רחאל ואו שדוח ותואב םיווקה לש האלמ      
מ"עמ תפסותב( איהש הפוקת לכב עוציב      
םוכיסל אל -15,000.00       1.00 .)קוחכ 'חי   
      
לכב וא ,הדובע ןמויב חוויד יא - הדובע ןמוי     80.01.0090
דיגאתה תשירד י"פע ,רחא יעצמא      
םוכיסל אל -1,000.00       1.00 .)קוחכ מ"עמ תפסותב( 'חי   
      
הדובעה לוהינ יא ןיגב ,םכסומ יוציפ     80.01.0095
םוכיסל אל -2,000.00       1.00 BEWXAM תכרעמ תועצמאב 'חי   
      
)דיינ םימ דמ אלל( רישי ןפואב ,םימ תחיקל     80.01.0100
מ"עמ תפסותב( תירוביצה תשרהמ ,      
םוכיסל אל -5,000.00       1.00 .)קוחכ 'חי   
      
תיפסכ הרומת תלבק ןיגב ,םכסומ יוציפ     80.01.0110
הדובע לע ,איהשלכ האנה תבוט וא/ו      
ןלבקה תווצ וא ןלבקה י"ע העצובש ,תיטרפ      
םוכיסל אל -5,000.00       1.00 .ןלבקה תיבויב תועצמאב וא/ו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

10.08.10 קרפ תתב הרבעהל        
007/...   10328A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
17/01/2021
דף מס':     007 בויב יווק םוליצו יוקינ,הפיטש ,הקזחא - וכע ימ

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לכב  ןלבקה תדימע יא ןיגב ,םכסומ יוציפ     80.01.0120
תנגהל דרשמה לש תויחנההו תוארוהה      
לכב הדימע יא .טעל טעמ ואציש הביבסה      
דרשמה לש תויחנההמו םיללכהמ דחא      
תוסנקב בויחב ,רורגי הביבסה תנגהל      
דיגאתה לע לטוהש סנקהמ לופכה הבוגב      
ןובשחהמ ח"ודה םולשת זוזיק ףסונבו      
יוציפמ תוחפ אלו ןלבקה לש ישדוחה      
םוכיסל אל -5,000.00       1.00 .הרקמ לכל ח"ש 000,5 לש םוכסב םכסומ 'חי   

.םייוכינו םימולשת 10.08 כ"הס          
.שארמ םימכסומ םייוציפ 08 כ"הס          

1,446,500.00 1 הנבמ כ"הס
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

008/...   10328A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 

17/01/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     008 בויב יווק םוליצו יוקינ,הפיטש ,הקזחא - וכע ימ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

1 הנבמ 10 הנבמ     
    
.בויב יווק םוליצו יוקינ ,הפיטש 75 קרפ      
    

                      1,446,500.00 ,בויב יווק םוליצו יוקינ ,הפיטש ,הקזחא 10.75 קרפ תת    
.תינוריעה תכרעמב            
    

           1,446,500.00 .בויב יווק םוליצו יוקינ ,הפיטש 75 כ"הס              
    
בויב יווק םוליצו הפיטש 85 קרפ      
    

יוקינ ,הפיטשו בויב ,םימ יווק םוליצ 10.85 קרפ תת                                     
.בויב יווק םוליצו            
    

בויב יווק םוליצו הפיטש 85 כ"הס                                    
    
.יללכ 07 קרפ      
    

.יללכ 10.07 קרפ תת                                     
    

.יללכ 07 כ"הס                                    
    
.שארמ םימכסומ םייוציפ 08 קרפ      
    

.םייוכינו םימולשת 10.08 קרפ תת                                     
    

.שארמ םימכסומ םייוציפ 08 כ"הס                                    
1,446,500.00 1 הנבמ 10 כ"הס                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

009/...   10328A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
17/01/2021
דף מס':     009 בויב יווק םוליצו יוקינ,הפיטש ,הקזחא - וכע ימ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

1 הנבמ 10 הנבמ    
   

           1,446,500.00 .בויב יווק םוליצו יוקינ ,הפיטש 75 קרפ   
   

בויב יווק םוליצו הפיטש 85 קרפ                         
   

.יללכ 07 קרפ                         
   

.שארמ םימכסומ םייוציפ 08 קרפ                         
   

1,446,500.00 1 הנבמ 10 כ"הס             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

010/...   10328A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
17/01/2021
דף מס':     010 בויב יווק םוליצו יוקינ,הפיטש ,הקזחא - וכע ימ

  
הנבמ ךס  

1,446,500.00 1 הנבמ 10 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
1,446,500.00  יללכ כ"הס  

  245,905.00 מ"עמ %71  
 1,692,405.00 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10328A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה


