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26/05/2019
דף מס':     001

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
0.14 ק ר פ  ת ת  0.14 ק ר פ  ת ת       
      
0.14 קרפ תת      
      
תויומכה בתכ לכל תויללכ תוארוה      
      
,הקפסא :םיללוכ תודיחיה יריחמ :1 'סמ הרעה      
.הקירפו הלבוה , הזירא ,חופיט ,בוציע ,לודיג      
      
םיטרדנטס" תרבוח תוארוה לכ :2 'סמ הרעה      
ןופדה ןכו "0002 תרודהמ -יונ יליתשל      
-יונ יצע יליתשל םיטרדנטסה" לש ןכדועמה      
תודימ ונייוצ םא אלא -המאתהב -ולוחי "6102      
.דחוימה טרפמב וא/ו תויומכה בתכב תונוש      
.תויומכה בתכב שרופמב תונייוצמה תודימה      
      
יבלשל שרדנה םינמזה חול :3 'סמ הרעה      
.דחוימה טרפמב ןייוצמ תודובעה      
      
וקתעוי ותועצמאב ,ןרקעה רטוק :4 'סמ הרעה      
-מ רתויב תחפי אל ,לכימל עקרקהמ םיצעה      
.שרדנה לכימה רטוקמ 01%      
      
ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
יליתש יבגל תונייוצמה תודימה :1 'סמ הרעה      
המאתהב הנייהת )ליתשה יקלח לכל( םיצעה      
תודימ ונייוצ אל םא .דחוימה טרפמב תורדגהל      
טרדנאטס  תוארוה ולוחי -דחוימה טרפמב      
.6102/90 תרודהמ יונ יצע יליתש      
      
תונייוצמה תודימה יכ שגדומ :2 'סמ הרעה      
טרדנאטסב תונייוצמה תודימהמ ןקלחב תונוש      
. 6102 תרודהמ יונל םיצע יליתש      
      
תונייוצמה תודימה יכ שגדומ :3 'סמ הרעה      
טרפמב וא/ו ,תויומכה בתכב -תויפוס תודימכ      
תודימה ןניה -ל"נה טרדנאטסב וא/ו ,דחוימה      
ירתאב םיצעה תריסמו תקפסא תעב תושרדנה      
.תודובעה      
      
לש םייניב יבלשב יכ שגדומ :4 'סמ הרעה      
תונוש תודימ תושרדנ ,םיצעה יליתש תנכה      
.תויפוסה תודימהמ ןקלחב      
      
/םידבה ינש ןויצ יכ שגדומ :5 'סמ הרעה      
.םומינימ וניה תועורז      
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הירקה תרדישב םיצע תקפסאו לודיגל זרכמ     
 

26/05/2019
דף מס':     002

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץע הנבמ לעב אהי ליתשה .ימורד שימ יליתש     41.2.010
57 ילמינימ עזג רטוק .קהבומ יזכרמ ליבומ םע      
,רטמ 3.2 דע תויופעתסהמ יקנ עזג ,מ"מ      
-ל 3.2 הבוג ןיב -תורצוקמ תוינמז תויופעתסה      
)דב/עורז( העובק תופעתסה .רטמ 5.3      
היינש תופעתסה .רטמ 5.3 הבוגב הנושאר      
תולעמ 081-021 תיווזב ,מ"ס 06 קחרמב      
-מ תחפי אל ליתשה ףונ רטוק .הנותחתהמ      
.תוחפל רטמ 1.5 יללכה והבוגו רטמ 2.1      
קמוע ,מ"ס 08 רטוק :םישרושה שוג תודימ      
קשב ,מ"ס 05 -חישק לכימב :םישרושה שוג      
םיאנתו תושירד ולוחי ףסונב .מ"ס 04 -לודיג      

1,744,000.00 2,000.00   872.00 .הזוח/זרכמה יכמסמ לולכמב טרופמכ -םיפסונ 'חי   
      
הנבמ לעב אהי ליתשה .ינקיסקמ בלוד יליתש     41.2.110
ילמינימ עזג רטוק .קהבומ יזכרמ ליבומ םע ץע      
,רטמ 3.2 דע תויופעתסהמ יקנ עזג ,מ"מ 57      
-ל 3.2 הבוג ןיב -תורצוקמ תוינמז תויופעתסה      
)דב/עורז( העובק תופעתסה .רטמ 5.3      
היינש תופעתסה .רטמ 5.3 הבוגב הנושאר      
תולעמ 081-021 תיווזב ,מ"ס 06 קחרמב      
-מ תחפי אל ליתשה ףונ רטוק .הנותחתהמ      
.תוחפל רטמ 1.5 יללכה והבוגו רטמ 2.1      
קמוע ,מ"ס 08 רטוק :םישרושה שוג תודימ      
קשב  ,מ"ס 05 -חישק לכימב :םישרושה שוג      
םיאנתו תושירד ולוחי ףסונב .מ"ס 04 -לודיג      

572,000.00 2,000.00   286.00 .הזוח/זרכמה יכמסמ לולכמב טרופמכ -םיפסונ 'חי   
      
ץע הנבמ לעב אהי ליתשה .יני'גריו ןולא יליתש     41.2.210
57 ילמינימ עזג רטוק .קהבומ יזכרמ ליבומ םע      
,רטמ 3.2 דע תויופעתסהמ יקנ עזג ,מ"מ      
-ל 3.2 הבוג ןיב -תורצוקמ תוינמז תויופעתסה      
)דב/עורז( העובק תופעתסה .רטמ 5.3      
היינש תופעתסה .רטמ 5.3 הבוגב הנושאר      
תולעמ 081-021 תיווזב ,מ"ס 06 קחרמב      
-מ תחפי אל ליתשה ףונ רטוק .הנותחתהמ      
.תוחפל רטמ 1.5 יללכה והבוגו רטמ 2.1      
קמוע ,מ"ס 08 רטוק :םישרושה שוג תודימ      
קשב ,מ"ס 05 חישק לכימב -:םישרושה שוג      
םיאנתו תושירד ולוחי ףסונב .מ"ס 04 -לודיג      

198,000.00 2,000.00    99.00 .הזוח/זרכמה יכמסמ לולכמב טרופמכ -םיפסונ 'חי   
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הירקה תרדישב םיצע תקפסאו לודיגל זרכמ     
 

26/05/2019
דף מס':     003

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץע הנבמ לעב אהי ליתשה .האנ ףנכמ יליתש     41.2.310
57 ילמינימ עזג רטוק .קהבומ יזכרמ ליבומ םע      
,רטמ 3.2 דע תויופעתסהמ יקנ עזג ,מ"מ      
-ל 3.2 הבוג ןיב -תורצוקמ תוינמז תויופעתסה      
)דב/עורז( העובק תופעתסה .רטמ 5.3      
היינש תופעתסה .רטמ 5.3 הבוגב הנושאר      
תולעמ 081-021 תיווזב ,מ"ס 06 קחרמב      
-מ תחפי אל ליתשה ףונ רטוק .הנותחתהמ      
.תוחפל רטמ 1.5 יללכה והבוגו רטמ 2.1      
קמוע ,מ"ס 08 רטוק :םישרושה שוג תודימ      
קשב ,.מ"ס 05 -חישק לכימב :םישרושה שוג      
םיאנתו תושירד ולוחי ףסונב .מ"ס 04 -לודיג      

320,000.00 2,000.00   160.00 .הזוח/זרכמה יכמסמ לולכמב טרופמכ -םיפסונ 'חי   
      
ץע הנבמ לעב אהי ליתשה .האנ ןולאצ יליתש     41.2.410
57 ילמינימ עזג רטוק .קהבומ יזכרמ ליבומ םע      
,רטמ 3.2 דע תויופעתסהמ יקנ עזג ,מ"מ      
-ל 3.2 הבוג ןיב -תורצוקמ תוינמז תויופעתסה      
)דב/עורז( העובק תופעתסה .רטמ 5.3      
היינש תופעתסה .רטמ 8.2 הבוגב הנושאר      
תולעמ 081-021 תיווזב ,מ"ס 06 קחרמב      
-מ תחפי אל ליתשה ףונ רטוק .הנותחתהמ      
.תוחפל רטמ 2.4 יללכה והבוגו רטמ 4.1      
קמוע ,מ"ס 08 רטוק :םישרושה שוג תודימ      
קשב ,מ"ס 05 -חישק לכימב :םישרושה שוג      
םיאנתו תושירד ולוחי ףסונב .מ"ס 04 -לודיג      

648,000.00 2,000.00   324.00 .הזוח/זרכמה יכמסמ לולכמב טרופמכ -םיפסונ 'חי   
      
ץע הנבמ לעב אהי ליתשה .רחא יונ ץע יליתש     41.2.510
57 ילמינימ עזג רטוק .קהבומ יזכרמ ליבומ םע      
,רטמ 3.2 דע תויופעתסהמ יקנ עזג ,מ"מ      
-ל 3.2 הבוג ןיב -תורצוקמ תוינמז תויופעתסה      
)דב/עורז( העובק תופעתסה .רטמ 5.3      
היינש תופעתסה .רטמ 5.3 הבוגב הנושאר      
תולעמ 081-021 תיווזב ,מ"ס 06 קחרמב      
-מ תחפי אל ליתשה ףונ רטוק .הנותחתהמ      
.תוחפל רטמ 1.5 יללכה והבוגו רטמ 2.1      
קמוע ,מ"ס 08 רטוק -םישרושה שוג תודימ      
קשבו ,מ"ס 05 -חישק לכימב :םישרושה שוג      
םיאנתו תושירד ולוחי ףסונב .מ"ס 04 -לודיג      

 72,000.00 2,000.00    36.00 .הזוח/זרכמה יכמסמ לולכמב טרופמכ -םיפסונ 'חי   
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26/05/2019
דף מס':     004

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תובכרה -'המאיגאק' ינבלוד תות יליתש     41.2.910
ליתשה ."הירטמ"כ בוציעו ץע לכל 2 -תונוילע      
עזג רטוק .קהבומ  ינככוס הנבמל חפוטי      
דע תויופעתסהמ יקנ עזג ,מ"מ 001 ילמינימ      
2.2 -מ תחפי אל ליתשה ףונ רטוק .רטמ 5.2      
תודימ .תוחפל רטמ 5.3 יללכה והבוגו רטמ      
שוג קמוע ,מ"ס 001 רטוק :םישרושה שוג      
תושירד ולוחי ףסונב .מ"ס 06 םישרושה      
יכמסמ לולכמב טרופמכ -םיפסונ םיאנתו      
תכרעמ םע קפוסי ליתשה .הזוח/זרכמה      
מ"מ 52 רטוקב קובמב ינקמ ,תויקפוא תוכימת      
ךמותה ןפואבו דיחא יפקיה רוזיפב ,תוחפל      
םיפנעה תוחשקתהו תוחתפתה ןווכמו      

550,000.00 2,500.00   220.00 .תשרדנה הרוצל םייקפואה 'חי   
      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
תופסותב יוניש לוחי אל :1 'סמ הרעה      
םא ןיב -םיליתשה חופיט/לופיט ,הקזחאל      
םיליתשה םהב םי/דעומל תשרדנ וז תפסות      
םיליתשה םהב םי/דעומ ןיבלו ,עקרקב ןיידע      
.לכימב      
      
,םיצע יליתש חופיטו הקזחא ןיגב תפסות     41.3.010
61 תוחפל( אלמ "יפרוח שדוח" לש הפוקתל      
תדידמ .ץרמל 51 -ל רבמבונל 1 ןיב -)םוי      
יכמסמב ונייוצש הקפסאה ידעומ יפל-הפוקתה      

150,000.00    25.00 6,000.00 שדוחל ץע הניה הדיחיה .זרכמה 'חי   
      
,םיצע יליתש חופיטו הקזחא ןיגב תפסות     41.3.020
61 תוחפל( אלמ "יציק שדוח" לש הפוקתל      
תדידמ .רבוטקואל 13 דע -ץרמל 61 ןיב -)םוי      
יכמסמב ונייוצש הקפסאה ידעומ יפל -הפוקתה      

180,000.00    30.00 6,000.00 שדוחל ץע הניה הדיחיה .זרכמה 'חי   
      
תויפוס תודימב לכיממ ץע ליתש תקתעה     41.3.100
תכרעמב יעוצקמ לופיט ללוכ ,ההז לכימל      
לכימו שדח עצמ ,ליתשה ףונבו םישרושה      

299,550.00   150.00 1,997.00 .שדח 'חי   
      
תויפוס תודימב לכיממ ץע ליתש תקתעה     41.3.110
תויומכה בתכב שרדנהמ רתוי לודג לכימל      
תכרעמב יעוצקמ לופיט ללוכ ,ןז/ןימל      
לכימו שדח עצמ ,ליתשה ףונבו םישרושה      

300,000.00   400.00   750.00 .שדח 'חי   
5,033,550.00 הייקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס  
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קרפ ךס  

 5,033,550.00 הייקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ  
 

  
לכה ךס  
 5,033,550.00  יללכ כ"הס  

    855,703.50 מ"עמ %71  
  5,889,253.50 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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