
מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

07/05/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     001 רמת בוחר םיננבמ תותיזח טכילש עוציב

1 רמת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ץ ע ו  ת כ ת מ  י ח ט ש מ  ת ע י ב צ  20.11 ק ר פ  ת ת       
      
עבצ תרסה תוברל חור יזגרא לע עבצ שודיח     11.02.0080
רוזל" עבצ תובכש  יתשו  יוקינ ,ףויש ,םוגפ      
)ןבל ( ןימזמה תריחבל ןווג ע"ש וא "0002      
ףיעסב ללכנ המרההו עוציבה ןפוא      

  4,680.00    65.00    72.00 1011.12.00 ר"מ   
      
דע הבוגב םימייק לזרב תוקעמל עבצ שודיח     11.02.0230
תובכש 3 -ב ע"ש וא ןוטרמה עבצב 'מ 1.1      
: תללוכ הדובעה חקפמה תריחב יפל ןווגב      
ריינ י"ע לזרבה סופסח , םייקה עבצה תדרוה      
.ע"ש וא  23/1 ללדמ י"ע יוקינ , 102 תיכוכז      
ףיעסב ללכנ המרההו עוציבה ןפוא      

  6,204.00    47.00   132.00 11.12.0010 רטמ   
      
הבוגב םימייק םימ + זג תונוראל עבצ שודיח     11.02.0250
תובכש 3 -ב ע"ש וא ןוטרמה עבצב 'מ 2 דע      
: תללוכ הדובעה חקפמה תריחב יפל ןווגב      
ריינ י"ע לזרבה סופסח , םייקה עבצה תדרוה      
.ע"ש וא  23/1 ללדמ י"ע יוקינ , 102 תיכוכז      
ףיעסב ללכנ המרההו עוציבה ןפוא      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק )ןנבמב תונוראה לכל ףיעסה( 0100.21.11  
 11,684.00 ץעו תכתמ יחטשמ תעיבצ 20.11 כ"הס  

      
ץ ו ח  ע ב צ  21.11 ק ר פ  ת ת       
      
, תורקת תיתחת ,תותיזח תוריק תפיטש     11.12.0005
051 דע ץחלב  תוריש ירוזאו םינוש םיחתפ      
: תללוכ הדובעה , חוקיפה תויחנה י"פע 'מטא      
42 ץיקב שוביי( 'מטא 051 דע ץחלב הפיטש      
לש הרסהו דורג.)תועש 84 ףרוחב , תועש      
תחיתפו הפיטשב ודרי אלש םיפפור חיט יקלח      
םיקדסה ינוקית, םיינכמ םייעצמאב םיקדס      
, הזתהב 09 םקרמ שימג יולימ קרמ רמוחב      
03 לולידב ןיטנפמרט סיסב לע רשוק דוסי      
הדימב( םייקה רמוחה תאצוה רחאל זוחא      
םינבמה ןיב םידירפמה םיקדסב לופיט , )ונשיו      
. שימג רמוח יולימו םייק רמוח תאצוה י"ע      
ללוכו ל"נה הדובעל סחייתמ ר"מל ריחמה      
תוברל םלשומ עוציבל שורדה לכ תא וכותב      
עוציבה ןפוא , ךכל םישורדה רזעה ירזיבא      

 22,500.00     9.00 2,500.00 0100.21.11 ףיעסב ללכנ המרההו ר"מ   
      
      
      
      

 22,500.00 21.11.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבננים תמר   .../002 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה

4 ךמסמ



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

07/05/2019
דף מס':     002 רמת בוחר םיננבמ תותיזח טכילש עוציב

1 רמת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 22,500.00 מהעברה      

      
      
וא סג םקרמב שימג ינועבצ ילירקא טכילש     11.12.0010
חיט לע ) ןימזמה תריחבל ןווגו םקרמ ( ינוניב      
,ץוח עבצ וא/ו עבצ וא/ו )דרפנב דדמנה( ץוח      
וא/ו )ןיטנפמרט( X רמיירפ דוסי תבכש תוברל      
טכילשו טכילשל תרשיימ הבכש ,ץרווק רמיירפ      
הדובעה .  ר"מ / ג"ק 2 לש תומכב ילירקא      
ןוגכ םלשומ עוציב ךרוצל שורדה לכ תא תללוכ      
וא/ו ףונמ י"ע תומרה וא/ו םימוגיפ תנקתה      
ןלבקה . םיעצמאה ןיב בוליש וא/ו גנילפנס      
תא עבקי חקפמהו רושיאל עוציב ךרד עיצי      
םואית תללוכ הדובעה ןכ ומכ . הלועפה ךרד      
, תונולח ( םייקה לע הנגהו םיריידה םע      
םינגזמ , תורדג , תולוגרפ ,ןוניג , תורצח      
לבקתת אלו םיריידה לש ) םינוש םיטנמלאו      
עוציבה ןפוא רובע תפסותל השירד םוש      
תולוגרפ קוריפ תללוכ הניא הדובעה תונגההו      

200,100.00    87.00 2,300.00 . טכילשה עוציב ךרוצל )םיבעמ( םינגזמו ר"מ   
      
ירדח( תוריש ירוזאו תורקת תיתחת תעיבצ      
) 'דכו תוימינפ תוגרדמ      
      
ע"ש וא "יטסלא רפוס" וא " 01 קלח שימג בר"     11.12.0170
לע החירמב /הזתהב ר"מ/'רג 008 לש תומכב      
ברל דוסי עבצ תוברל,םייק עבצ וא/ו ץוח חיט      
רוזאב( שימג קרמב םיקדס ינוקיתו שימג      
)תמייקההרוטסקטה לע רומשל שי םינוקיתה      
, םייק שימג עבצ יקלח ףוליק: תללוכ הדובעה      
ץחלב תוריק תפיטש, םיימינו םיקדס תחיתפ      
רמיירפ" דוסיב העיבצ )'מטא 051(הובג םימ      
    X" םיקדס יולימ,ןיטנפמרט 52% ללודמ  
ע"ש וא לסורינ תמגוד שימג ילירקא קיטסמב      
לטכפש תועצמאב םיהבג תאוושהו םינוקית      
םינוקיתה יבג לע רמיירפ תחירמ,ילירקא      
ףרוצמ טרפמ י"פע לכה.ל"נה עבצב העיבצו      
לכ תא תללוכ הדובעה, חוקיפה תויחנהו      
תנקתה ןוגכ םלשומ עוציב ךרוצל שורדה      
גנילפנס וא/ו ףונמ י"ע תומרה וא/ו םימוגיפ      
ךרד עיצי ןלבקה .םיעצמאה ןיב בוליש וא/ו      
הלועפה ךרד תא עבקי חקפמהו רושיאל עוציב      
םיריידה םע םואית תללוכ הדובעה ןכ ומכ      
תורצח,תונולח(םייקה לע הנגהו      
לש)םינוש םיטנמלאו תורדג,תולוגרפ,ןוניג,      

  6,000.00    30.00   200.00 )ריחמב לולכ(םיריידה ר"מ   
228,600.00 ץוח עבצ 21.11 כ"הס  
240,284.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
      
      

קובץ: מבננים תמר   .../003 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

07/05/2019
דף מס':     003 רמת בוחר םיננבמ תותיזח טכילש עוציב

1 רמת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ת ו ל ח ז מ  50.91 ק ר פ  ת ת       
      
ןווג - רונתב עובצ( ןבלוגמ חפמ תולחזמ     19.05.0005
ינקת עופישב םייקה תמגודכ ) ןימזמה תריחבל      
, תולחזמה תנקתהו הקפסא תללוכ הדובעה ,      
םי"גמצ ישאר תפלחה , םי"גמצל תורבחתה      
תוברל תמלשומ הנקתהל שורדה לכו םימייק      
עוציב ןפוא . קוזיח ירזיבא לולכמ תפלחה      

 17,325.00   105.00   165.00 טכילשה יפיעסב לולכ הדובעה רטמ   
 17,325.00 תולחזמ 50.91 כ"הס  
 17,325.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  

      
  ם י ח ת פ  ת צ י ר פ  ,ת ו ר ס ה  ,ם י ק ו ר י פ  42 ק ר פ     
ם י ע ק ש ו  ת ו ל ע ת   ,ם י צ י ר ח  ת ח י ת פ ו       
      
ם י נ ו ש  ם י ק ו ר י פ  60.42 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םיבחורב חפמ תולחזמ לש ריהז קוריפ     24.06.0025
קוריפל שורדה לכו קוזיחה ירזיבא לכ לע      
הדובעה עוציב ןפוא שדחה תנקתהל הנכהו      

  3,135.00    19.00   165.00 טכילשה יפיעסב לולכ רטמ   
  3,135.00 םינוש םיקוריפ 60.42 כ"הס  
  3,135.00 םיעקשו תולעת  ,םיצירח תחיתפו  םיחתפ תצירפ ,תורסה ,םיקוריפ 42 כ"הס  

      
ד ו י צ  ת ר י כ ש ו  ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  י ר י ח מ  06 ק ר פ       
      
03.06 ק ר פ  ת ת  03.06 ק ר פ  ת ת       
      
םייולג( הנבמב םימותס םיג"מצ תחיתפו ןויקינ     60.30.1300
דע םימ ץחל וא/ו תיבויב ידי לע )םייומסו      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק חקפמה רושיא תלבקל  
  1,200.00 03.06 קרפ תת 03.06 כ"הס  
  1,200.00 דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

261,944.00 1 רמת כ"הס
קובץ: מבננים תמר   .../004 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

07/05/2019
דף מס':     004 רמת בוחר םיננבמ תותיזח טכילש עוציב

3 רמת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ץ ע ו  ת כ ת מ  י ח ט ש מ  ת ע י ב צ  20.11 ק ר פ  ת ת       
      
עבצ תרסה תוברל חור יזגרא לע עבצ שודיח     11.02.0080
רוזל" עבצ תובכש  יתשו  יוקינ ,ףויש ,םוגפ      
ןפוא ןימזמה תריחבל )ןבל( ןווג ע"ש וא "0002      

  4,680.00    65.00    72.00 0.21.11010 ףיעסב ללכנ המרההו עוציבה ר"מ   
      
דע הבוגב םימייק לזרב תוקעמל עבצ שודיח     11.02.0230
ובכש 3 -ב ע"ש וא ןוטרמה עבצב 'מ 1.1      
: תללוכ הדובעה חקפמה תריחב יפל ןווגבת      
ריינ י"ע לזרבה סופסח , םייקה עבצה תדרוה      
ע"ש וא  23/1 ללדמ י"ע יוקינ , 102 תיכוכז      
ףיעסב ללכנ המרההו עוציבה ןפוא.      

  6,204.00    47.00   132.00 11.12.0010 רטמ   
      
הבוגב םימייק םימ + זג תונוראל עבצ שודיח     11.02.0250
תובכש 3 -ב ע"ש וא ןוטרמה עבצב 'מ 2 דע      
: תללוכ הדובעה חקפמה תריחב יפל ןווגב      
ריינ י"ע לזרבה סופסח , םייקה עבצה תדרוה      
.ע"ש וא  23/1 ללדמ י"ע יוקינ , 102 תיכוכז      
ףיעסב ללכנ המרההו עוציבה ןפוא      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק ) ןנבמב תונוראה לכל ףיעסה( 0100.21.11  
 11,684.00 ץעו תכתמ יחטשמ תעיבצ 20.11 כ"הס  

      
ץ ו ח  ע ב צ  21.11 ק ר פ  ת ת       
      
, תורקת תיתחת ,תותיזח תוריק תפיטש     11.12.0005
051 דע ץחלב  תוריש ירוזאו םינוש םיחתפ      
: תללוכ הדובעה , חוקיפה תויחנה י"פע 'מטא      
42 ץיקב שוביי( 'מטא 051 דע ץחלב הפיטש      
לש הרסהו דורג.)תועש 84 ףרוחב , תועש      
תחיתפו הפיטשב ודרי אלש םיפפור חיט יקלח      
םיקדסה ינוקית, םיינכמ םייעצמאב םיקדס      
, הזתהב 09 םקרמ שימג יולימ קרמ רמוחב      
03 לולידב ןיטנפמרט סיסב לע רשוק דוסי      
הדימב( םייקה רמוחה תאצוה רחאל זוחא      
םינבמה ןיב םידירפמה םיקדסב לופיט , )ונשיו      
. שימג רמוח יולימו םייק רמוח תאצוה י"ע      
ללוכו ל"נה הדובעל סחייתמ ר"מל ריחמה      
תוברל םלשומ עוציבל שורדה לכ תא וכותב      
עוציבה ןפוא , ךכל םישורדה רזעה ירזיבא      

 22,500.00     9.00 2,500.00 0100.21.11 ףיעסב ללכנ המרההו ר"מ   
      
      
      
      
      
      

 22,500.00 21.11.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבננים תמר   .../005 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

07/05/2019
דף מס':     005 רמת בוחר םיננבמ תותיזח טכילש עוציב

3 רמת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 22,500.00 מהעברה      

      
      
וא סג םקרמב שימג ינועבצ ילירקא טכילש     11.12.0010
חיט לע  ) ןימזמה תריחבל ןווגו םקרמ ( ינוניב      
,ץוח עבצ וא/ו עבצ וא/ו )דרפנב דדמנה( ץוח      
וא/ו )ןיטנפמרט( X רמיירפ דוסי תבכש תוברל      
טכילשו טכילשל תרשיימ הבכש ,ץרווק רמיירפ      
הדובעה .  ר"מ / ג"ק 2 לש תומכב ילירקא      
ןוגכ םלשומ עוציב ךרוצל שורדה לכ תא תללוכ      
וא/ו ףונמ י"ע תומרהוא/ו םימוגיפ תנקתה      
ןלבקה . םיעצמאה ןיב בוליש וא/ו גנילפנס      
תא עבקי חקפמהו רושיאל עוציב ךרד עיצי      
םואית תללוכ הדובעה ןכ ומכ . הלועפה ךרד      
, תונולח ( םייקה לע הנגהו םיריידה םע      
םינגזמ , תורדג , תולוגרפ ,ןוניג , תורצח      
לבקתת אלו םיריידה לש ) םינוש םיטנמלאו      
עוציבה ןפוא רובע תפסותל השירד םוש      
תולוגרפ קוריפ תללוכ הניאהדובעה תונגההו      

200,100.00    87.00 2,300.00 . טכילשה עוציב ךרוצל )םיבעמ( םינגזמו ר"מ   
      
ירדח (  תוריש ירוזאו תורקת תיתחת תעיבצ      
) 'דכו תוימינפ תוגרדמ      
      
ע"ש וא "יטסלא רפוס" וא " 01 קלח שימג בר"     11.12.0170
לע החירמב /הזתהב ר"מ/'רג 008 לש תומכב      
ברל דוסי עבצ תוברל,םייק עבצ וא/ו ץוח חיט      
רוזאב( שימג קרמב םיקדס ינוקיתו שימג      
)תמייקההרוטסקטה לע רומשל שי םינוקיתה      
, םייק שימג עבצ יקלח ףוליק: תללוכ הדובעה      
ץחלב תוריק תפיטש, םיימינו םיקדס תחיתפ      
רמיירפ" דוסיב העיבצ )'מטא 051(הובג םימ      
    X" םיקדס יולימ,ןיטנפמרט 52% ללודמ  
ע"ש וא לסורינ תמגוד שימג ילירקא קיטסמב      
לטכפש תועצמאב םיהבג תאוושהו םינוקית      
םינוקיתה יבג לע רמיירפ תחירמ,ילירקא      
ףרוצמ טרפמ י"פע לכה.ל"נה עבצב העיבצו      
לכ תא תללוכ הדובעה, חוקיפה תויחנהו      
תנקתה ןוגכ םלשומ עוציב ךרוצל שורדה      
גנילפנס וא/ו ףונמ י"ע תומרה וא/ו םימוגיפ      
ךרד עיצי ןלבקה .םיעצמאה ןיב בוליש וא/ו      
הלועפה ךרד תא עבקי חקפמהו רושיאל עוציב      
םיריידה םע םואית תללוכ הדובעה ןכ ומכ      
תורצח,תונולח(םייקה לע הנגהו      
לש)םינוש םיטנמלאו תורדג,תולוגרפ,ןוניג,      

  6,000.00    30.00   200.00 )ריחמב לולכ(םיריידה ר"מ   
228,600.00 ץוח עבצ 21.11 כ"הס  
240,284.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
      
      

קובץ: מבננים תמר   .../006 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

07/05/2019
דף מס':     006 רמת בוחר םיננבמ תותיזח טכילש עוציב

3 רמת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ת ו ל ח ז מ  50.91 ק ר פ  ת ת       
      
ןווג - רונתב עובצ( ןבלוגמ חפמ תולחזמ     19.05.0005
עופישב םייקה תמגודכ  )) ןימזמה תריחבל      
תנקתהו הקפסא תללוכ הדובעה , ינקת      
ישאר  תפלחה, םי"גמצל תורבחתה , תולחזמה      
ירזיבא לולכמ תפלחה תוברל םימייק םי"גמצ      
ןפוא .תמלשומ הנקתהל שורדה לכו קוזיח      

 17,325.00   105.00   165.00 טכילשה יפיעסב לולכ הדובעה עוציב רטמ   
 17,325.00 תולחזמ 50.91 כ"הס  
 17,325.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  

      
  ם י ח ת פ  ת צ י ר פ  ,ת ו ר ס ה  ,ם י ק ו ר י פ  42 ק ר פ     
ם י ע ק ש ו  ת ו ל ע ת   ,ם י צ י ר ח  ת ח י ת פ ו       
      
ם י נ ו ש  ם י ק ו ר י פ  60.42 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םיבחורב חפמ תולחזמ לש ריהז קוריפ     24.06.0025
קוריפל שורדה לכו קוזיחה ירזיבא לכ לע      
הדובעה עוציב ןפוא שדחה תנקתהל הנכהו      

  3,135.00    19.00   165.00 טכילשה יפיעסב לולכ רטמ   
  3,135.00 םינוש םיקוריפ 60.42 כ"הס  
  3,135.00 םיעקשו תולעת  ,םיצירח תחיתפו  םיחתפ תצירפ ,תורסה ,םיקוריפ 42 כ"הס  

      
ד ו י צ  ת ר י כ ש ו  ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  י ר י ח מ  06 ק ר פ       
      
03.06 ק ר פ  ת ת  03.06 ק ר פ  ת ת       
      
םייולג( הנבמב םימותס םיג"מצ תחיתפו ןויקינ     60.30.1300
דע םימ ץחל וא/ו תיבויב ידי לע )םייומסו      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק חקפמה רושיא תלבקל  
  1,200.00 03.06 קרפ תת 03.06 כ"הס  
  1,200.00 דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

261,944.00 3 רמת כ"הס
קובץ: מבננים תמר   .../007 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

07/05/2019
דף מס':     007 רמת בוחר םיננבמ תותיזח טכילש עוציב

5 רמת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ץ ע ו  ת כ ת מ  י ח ט ש מ  ת ע י ב צ  20.11 ק ר פ  ת ת       
      
עבצ תרסה תוברל חור יזגרא לע עבצ שודיח     11.02.0080
רוזל" עבצ תובכש  יתשו  יוקינ ,ףויש ,םוגפ      
ןפוא ןימזמה תריחבל )ןבל( ןווג ע"ש וא "0002      

  4,680.00    65.00    72.00 0.21.11010 ףיעסב ללכנ המרההו עוציבה ר"מ   
      
דע הבוגב םימייק לזרב תוקעמל עבצ שודיח     11.02.0230
תובכש 3 -ב ע"ש וא ןוטרמה עבצב 'מ 1.1      
: תללוכ הדובעה חקפמה תריחב יפל ןווגב      
ריינ י"ע לזרבה סופסח , םייקה עבצה תדרוה      
.ע"ש וא  23/1 ללדמ י"ע יוקינ , 102 תיכוכז      
ףיעסב ללכנ המרההו עוציבה ןפוא      

  6,204.00    47.00   132.00 11.12.0010 רטמ   
      
הבוגב םימייק םימ + זג תונוראל עבצ שודיח     11.02.0250
תובכש 3 -ב ע"ש וא ןוטרמה עבצב 'מ 2 דע      
: תללוכ הדובעה חקפמה תריחב יפל ןווגב      
ריינ י"ע לזרבה סופסח , םייקה עבצה תדרוה      
.ע"ש וא  23/1 ללדמ י"ע יוקינ , 102 תיכוכז      
ףיעסב ללכנ המרההו עוציבה ןפוא      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק )ןנבמב תונוראה לכל ףיעסה( 0100.21.11  
 11,684.00 ץעו תכתמ יחטשמ תעיבצ 20.11 כ"הס  

      
ץ ו ח  ע ב צ  21.11 ק ר פ  ת ת       
      
, תורקת תיתחת ,תותיזח תוריק תפיטש     11.12.0005
051 דע ץחלב  תוריש ירוזאו םינוש םיחתפ      
: תללוכ הדובעה , חוקיפה תויחנה י"פע 'מטא      
42 ץיקב שוביי( 'מטא 051 דע ץחלב הפיטש      
לש הרסהו דורג.)תועש 84 ףרוחב , תועש      
תחיתפו הפיטשב ודרי אלש םיפפור חיט יקלח      
םיקדסה ינוקית, םיינכמ םייעצמאב םיקדס      
, הזתהב 09 םקרמ שימג יולימ קרמ רמוחב      
03 לולידב ןיטנפמרט סיסב לע רשוק דוסי      
הדימב( םייקה רמוחה תאצוה רחאל זוחא      
םינבמה ןיב םידירפמה םיקדסב לופיט , )ונשיו      
. שימג רמוח יולימו םייק רמוח תאצוה י"ע      
ללוכו ל"נה הדובעל סחייתמ ר"מל ריחמה      
תוברל םלשומ עוציבל שורדה לכ תא וכותב      
עוציבה ןפוא , ךכל םישורדה רזעה ירזיבא      

 22,500.00     9.00 2,500.00 0100.21.11 ףיעסב ללכנ המרההו ר"מ   
      
      
      
      
      
      

 22,500.00 21.11.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבננים תמר   .../008 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

07/05/2019
דף מס':     008 רמת בוחר םיננבמ תותיזח טכילש עוציב

5 רמת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 22,500.00 מהעברה      

      
      
וא סג םקרמב שימג ינועבצ ילירקא טכילש     11.12.0010
חיט לע ) ןימזמה תריחבל ןווגו םקרמ ( ינוניב      
,ץוח עבצ וא/ו עבצ וא/ו )דרפנב דדמנה( ץוח      
וא/ו )ןיטנפמרט( X רמיירפ דוסי תבכש תוברל      
טכילשו טכילשל תרשיימ הבכש ,ץרווק רמיירפ      
הדובעה .  ר"מ / ג"ק 2 לש תומכב ילירקא      
ןוגכ םלשומ עוציב ךרוצל שורדה לכ תא תללוכ      
וא/ו ףונמ י"ע תומרה וא/ו םימוגיפ תנקתה      
ןלבקה . םיעצמאה ןיב בוליש וא/ו גנילפנס      
תא עבקי חקפמהו רושיאל עוציב ךרד עיצי      
םואית תללוכ הדובעה ןכ ומכ . הלועפה ךרד      
, תונולח ( םייקה לע הנגהו םיריידה םע      
םינגזמ , תורדג , תולוגרפ ,ןוניג , תורצח      
לבקתת אלו םיריידה לש ) םינוש םיטנמלאו      
עוציבה ןפוא רובע תפסותל השירד םוש      
תולוגרפ קוריפ תללוכ הניא הדובעה תונגההו      

200,100.00    87.00 2,300.00 . טכילשה עוציב ךרוצל )םיבעמ( םינגזמו ר"מ   
      
ירדח( תוריש ירוזאו תורקת תיתחת תעיבצ      
) 'דכו תוימינפ תוגרדמ      
      
ע"ש וא "יטסלא רפוס" וא " 01 קלח שימג בר"     11.12.0170
לע החירמב /הזתהב ר"מ/'רג 008 לש תומכב      
ברל דוסי עבצ תוברל,םייק עבצ וא/ו ץוח חיט      
רוזאב( שימג קרמב םיקדס ינוקיתו שימג      
)תמייקההרוטסקטה לע רומשל שי םינוקיתה      
, םייק שימג עבצ יקלח ףוליק: תללוכ הדובעה      
ץחלב תוריק תפיטש, םיימינו םיקדס תחיתפ      
רמיירפ" דוסיב העיבצ )'מטא 051(הובג םימ      
    X" םיקדס יולימ,ןיטנפמרט 52% ללודמ  
ע"ש וא לסורינ תמגוד שימג ילירקא קיטסמב      
לטכפש תועצמאב םיהבג תאוושהו םינוקית      
םינוקיתה יבג לע רמיירפ תחירמ,ילירקא      
ףרוצמ טרפמ י"פע לכה.ל"נה עבצב העיבצו      
לכ תא תללוכ הדובעה, חוקיפה תויחנהו      
תנקתה ןוגכ םלשומ עוציב ךרוצל שורדה      
גנילפנס וא/ו ףונמ י"ע תומרה וא/ו םימוגיפ      
ךרד עיצי ןלבקה .םיעצמאה ןיב בוליש וא/ו      
הלועפה ךרד תא עבקי חקפמהו רושיאל עוציב      
םיריידה םע םואית תללוכ הדובעה ןכ ומכ      
תורצח,תונולח(םייקה לע הנגהו      
לש)םינוש םיטנמלאו תורדג,תולוגרפ,ןוניג,      

  6,000.00    30.00   200.00 )ריחמב לולכ(םיריידה ר"מ   
228,600.00 ץוח עבצ 21.11 כ"הס  
240,284.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
      
      

קובץ: מבננים תמר   .../009 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

07/05/2019
דף מס':     009 רמת בוחר םיננבמ תותיזח טכילש עוציב

5 רמת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ת ו ל ח ז מ  50.91 ק ר פ  ת ת       
      
ןווג - רונתב עובצ( ןבלוגמ חפמ תולחזמ     19.05.0005
עופישב םייקה תמגודכ  ) ןימזמה תריחבל      
תנקתהו הקפסא תללוכ הדובעה , ינקת      
ישאר תפלחה , םי"גמצל תורבחתה , תולחזמה      
תמלשומ הנקתהל שורדה לכו םימייק םי"גמצ      
ןפוא .קוזיח ירזיבא לולכמ תפלחה תוברל      

 17,325.00   105.00   165.00 טכילשה יפיעסב לולכ הדובעה עוציב רטמ   
 17,325.00 תולחזמ 50.91 כ"הס  
 17,325.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  

      
  ם י ח ת פ  ת צ י ר פ  ,ת ו ר ס ה  ,ם י ק ו ר י פ  42 ק ר פ     
ם י ע ק ש ו  ת ו ל ע ת   ,ם י צ י ר ח  ת ח י ת פ ו       
      
ם י נ ו ש  ם י ק ו ר י פ  60.42 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םיבחורב חפמ תולחזמ לש ריהז קוריפ     24.06.0025
קוריפל שורדה לכו קוזיחה ירזיבא לכ לע      
הדובעה עוציב ןפוא שדחה תנקתהל הנכהו      

  3,135.00    19.00   165.00 טכילשה יפיעסב לולכ רטמ   
  3,135.00 םינוש םיקוריפ 60.42 כ"הס  
  3,135.00 םיעקשו תולעת  ,םיצירח תחיתפו  םיחתפ תצירפ ,תורסה ,םיקוריפ 42 כ"הס  

      
ד ו י צ  ת ר י כ ש ו  ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  י ר י ח מ  06 ק ר פ       
      
03.06 ק ר פ  ת ת  03.06 ק ר פ  ת ת       
      
םייולג(הנבמב םימותס םיג"מצ תחיתפו ןויקינ     60.30.1300
דע םימ ץחל וא/ו תיבויב ידי לע )םייומסו      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק חקפמה רושיא תלבקל  
  1,200.00 03.06 קרפ תת 03.06 כ"הס  
  1,200.00 דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

261,944.00 5 רמת כ"הס
קובץ: מבננים תמר   .../010 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

07/05/2019
דף מס':     010 רמת בוחר םיננבמ תותיזח טכילש עוציב

7 רמת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ץ ע ו  ת כ ת מ  י ח ט ש מ  ת ע י ב צ  20.11 ק ר פ  ת ת       
      
עבצ תרסה תוברל חור יזגרא לע עבצ שודיח     11.02.0080
רוזל" עבצ תובכש  יתשו  יוקינ ,ףויש ,םוגפ      
ןפוא ןימזמה תריחבל )ןבל( ןווג ע"ש וא "0002      

  4,680.00    65.00    72.00 0.21.11010 ףיעסב ללכנ המרההו עוציבה ר"מ   
      
דע הבוגב םימייק לזרב תוקעמל עבצ שודיח     11.02.0230
תובכש 3 -ב ע"ש וא ןוטרמה עבצב 'מ 1.1      
: תללוכ הדובעה חקפמה תריחב יפל ןווגב      
ריינ י"ע לזרבה סופסח , םייקה עבצה תדרוה      
. ע"ש וא  23/1 ללדמ י"ע יוקינ , 102 תיכוכז      
ףיעסב ללכנ המרההו עוציבה ןפוא      

  6,204.00    47.00   132.00 11.12.0010 רטמ   
      
הבוגב םימייק םימ + זג תונוראל עבצ שודיח     11.02.0250
תובכש 3 -ב ע"ש וא ןוטרמה עבצב 'מ 2 דע      
: תללוכ הדובעה חקפמה תריחב יפל ןווגב      
ריינ י"ע לזרבה סופסח , םייקה עבצה תדרוה      
.ע"ש וא  23/1 ללדמ י"ע יוקינ , 102 תיכוכז      
ףיעסב ללכנ המרההו עוציבה ןפוא      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק )ןנבמב תונוראה לכל ףיעסה( 0100.21.11  
 11,684.00 ץעו תכתמ יחטשמ תעיבצ 20.11 כ"הס  

      
ץ ו ח  ע ב צ  21.11 ק ר פ  ת ת       
      
, תורקת תיתחת ,תותיזח תוריק תפיטש     11.12.0005
051 דע ץחלב  תוריש ירוזאו םינוש םיחתפ      
: תללוכ הדובעה , חוקיפה תויחנה י"פע 'מטא      
42 ץיקב שוביי( 'מטא 051 דע ץחלב הפיטש      
לש הרסהו דורג.)תועש 84 ףרוחב , תועש      
תחיתפו הפיטשב ודרי אלש םיפפור חיט יקלח      
םיקדסה ינוקית, םיינכמ םייעצמאב םיקדס      
, הזתהב 09 םקרמ שימג יולימ קרמ רמוחב      
03 לולידב ןיטנפמרט סיסב לע רשוק דוסי      
הדימב( םייקה רמוחה תאצוה רחאל זוחא      
םינבמה ןיב םידירפמה םיקדסב לופיט , )ונשיו      
. שימג רמוח יולימו םייק רמוח תאצוה י"ע      
ללוכו ל"נה הדובעל סחייתמ ר"מל ריחמה      
תוברל םלשומ עוציבל שורדה לכ תא וכותב      
עוציבה ןפוא , ךכל םישורדה רזעה ירזיבא      

 22,500.00     9.00 2,500.00 0100.21.11 ףיעסב ללכנ המרההו ר"מ   
      
      
      
      
      
      

 22,500.00 21.11.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבננים תמר   .../011 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

07/05/2019
דף מס':     011 רמת בוחר םיננבמ תותיזח טכילש עוציב

7 רמת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 22,500.00 מהעברה      

      
      
וא סג םקרמב שימג ינועבצ ילירקא טכילש     11.12.0010
חיט לע ) ןימזמה תריחבל ןווגו םקרמ ( ינוניב      
,ץוח עבצ וא/ו עבצ וא/ו )דרפנב דדמנה( ץוח      
וא/ו )ןיטנפמרט( X רמיירפ דוסי תבכש תוברל      
טכילשו טכילשל תרשיימ הבכש ,ץרווק רמיירפ      
הדובעה .  ר"מ / ג"ק 2 לש תומכב ילירקא      
ןוגכ םלשומ עוציב ךרוצל שורדה לכ תא תללוכ      
וא/ו ףונמ י"ע תומרה וא/ו םימוגיפ תנקתה      
ןלבקה . םיעצמאה ןיב בוליש וא/ו גנילפנס      
תא עבקי חקפמהו רושיאל עוציב ךרד עיצי      
םואית תללוכ הדובעה ןכ ומכ . הלועפה ךרד      
, תונולח ( םייקה לע הנגהו םיריידה םע      
םינגזמ , תורדג , תולוגרפ ,ןוניג , תורצח      
לבקתת אלו םיריידה לש ) םינוש םיטנמלאו      
עוציבה ןפוא רובע תפסותל השירד םוש      
תולוגרפ קוריפ תללוכ הניא הדובעה תונגההו      

200,100.00    87.00 2,300.00 . טכילשה עוציב ךרוצל )םיבעמ( םינגזמו ר"מ   
      
ירדח( תוריש ירוזאו תורקת תיתחת תעיבצ      
) 'דכו תוימינפ תוגרדמ      
      
ע"ש וא "יטסלא רפוס" וא " 01 קלח שימג בר"     11.12.0170
לע החירמב /הזתהב ר"מ/'רג 008 לש תומכב      
ברל דוסי עבצ תוברל,םייק עבצ וא/ו ץוח חיט      
רוזאב( שימג קרמב םיקדס ינוקיתו שימג      
)תמייקההרוטסקטה לע רומשל שי םינוקיתה      
, םייק שימג עבצ יקלח ףוליק: תללוכ הדובעה      
ץחלב תוריק תפיטש, םיימינו םיקדס תחיתפ      
רמיירפ" דוסיב העיבצ )'מטא 051(הובג םימ      
    X" םיקדס יולימ,ןיטנפמרט 52% ללודמ  
ע"ש וא לסורינ תמגוד שימג ילירקא קיטסמב      
לטכפש תועצמאב םיהבג תאוושהו םינוקית      
םינוקיתה יבג לע רמיירפ תחירמ,ילירקא      
ףרוצמ טרפמ י"פע לכה.ל"נה עבצב העיבצו      
לכ תא תללוכ הדובעה, חוקיפה תויחנהו      
תנקתה ןוגכ םלשומ עוציב ךרוצל שורדה      
גנילפנס וא/ו ףונמ י"ע תומרה וא/ו םימוגיפ      
ךרד עיצי ןלבקה .םיעצמאה ןיב בוליש וא/ו      
הלועפה ךרד תא עבקי חקפמהו רושיאל עוציב      
םיריידה םע םואית תללוכ הדובעה ןכ ומכ      
תורצח,תונולח(םייקה לע הנגהו      
לש)םינוש םיטנמלאו תורדג,תולוגרפ,ןוניג,      

  6,000.00    30.00   200.00 )ריחמב לולכ( םיריידה ר"מ   
228,600.00 ץוח עבצ 21.11 כ"הס  
240,284.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
      
      

קובץ: מבננים תמר   .../012 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

07/05/2019
דף מס':     012 רמת בוחר םיננבמ תותיזח טכילש עוציב

7 רמת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ת ו ל ח ז מ  50.91 ק ר פ  ת ת       
      
ןווג - רונתב עובצ( ןבלוגמ חפמ תולחזמ     19.05.0005
עופישב םייקה תמגודכ  ) ןימזמה תריחבל      
תנקתהו הקפסא תללוכ הדובעה , ינקת      
ישאר תפלחה , םי"גמצל תורבחתה , תולחזמה      
תמלשומ הנקתהל שורדה לכו םימייק םי"גמצ      
ןפוא .קוזיח ירזיבא לולכמ תפלחה תוברל      

 17,325.00   105.00   165.00 טכילשה יפיעסב לולכ הדובעה עוציב רטמ   
 17,325.00 תולחזמ 50.91 כ"הס  
 17,325.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  

      
  ם י ח ת פ  ת צ י ר פ  ,ת ו ר ס ה  ,ם י ק ו ר י פ  42 ק ר פ     
ם י ע ק ש ו  ת ו ל ע ת   ,ם י צ י ר ח  ת ח י ת פ ו       
      
ם י נ ו ש  ם י ק ו ר י פ  60.42 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םיבחורב חפמ תולחזמ לש ריהז קוריפ     24.06.0025
קוריפל שורדה לכו קוזיחה ירזיבא לכ לע      
הדובעה עוציב ןפוא שדחה תנקתהל הנכהו      

  3,135.00    19.00   165.00 טכילשה יפיעסב לולכ רטמ   
  3,135.00 םינוש םיקוריפ 60.42 כ"הס  
  3,135.00 םיעקשו תולעת  ,םיצירח תחיתפו  םיחתפ תצירפ ,תורסה ,םיקוריפ 42 כ"הס  

      
ד ו י צ  ת ר י כ ש ו  ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  י ר י ח מ  06 ק ר פ       
      
03.06 ק ר פ  ת ת  03.06 ק ר פ  ת ת       
      
םייולג(הנבמב םימותס םיג"מצ תחיתפו ןויקינ     60.30.1300
דע םימ ץחל וא/ו תיבויב ידי לע )םייומסו      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק חקפמה רושיא תלבקל  
  1,200.00 03.06 קרפ תת 03.06 כ"הס  
  1,200.00 דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

261,944.00 7 רמת כ"הס
קובץ: מבננים תמר   .../013 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

07/05/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     013 רמת בוחר םיננבמ תותיזח טכילש עוציב

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

1 רמת 10 הנבמ     
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              11,684.00 ץעו תכתמ יחטשמ תעיבצ 20.11 קרפ תת    
    

                             228,600.00 ץוח עבצ 21.11 קרפ תת    
    

                240,284.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
שרח תורגסמ 91 קרפ      
    

                              17,325.00 תולחזמ 50.91 קרפ תת    
    

                 17,325.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס                
    
תחיתפו  םיחתפ תצירפ ,תורסה ,םיקוריפ 42 קרפ      
םיעקשו תולעת  ,םיצירח         
    

                               3,135.00 םינוש םיקוריפ 60.42 קרפ תת    
    

                  3,135.00 תחיתפו  םיחתפ תצירפ ,תורסה ,םיקוריפ 42 כ"הס                
םיעקשו תולעת  ,םיצירח         
    
דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 קרפ      
    

                               1,200.00 03.06 קרפ תת 03.06 קרפ תת    
    

                  1,200.00 דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 כ"הס                
   261,944.00 1 רמת 10 כ"הס                            

    
3 רמת 20 הנבמ     
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              11,684.00 ץעו תכתמ יחטשמ תעיבצ 20.11 קרפ תת    
    

                             228,600.00 ץוח עבצ 21.11 קרפ תת    
    

                240,284.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
שרח תורגסמ 91 קרפ      
    

                              17,325.00 תולחזמ 50.91 קרפ תת    
    

                 17,325.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס                
 
 
 
 
 

קובץ: מבננים תמר   .../014 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

07/05/2019
דף מס':     014 רמת בוחר םיננבמ תותיזח טכילש עוציב

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תחיתפו  םיחתפ תצירפ ,תורסה ,םיקוריפ 42 קרפ      
םיעקשו תולעת  ,םיצירח         
    

                               3,135.00 םינוש םיקוריפ 60.42 קרפ תת    
    

                  3,135.00 תחיתפו  םיחתפ תצירפ ,תורסה ,םיקוריפ 42 כ"הס                
םיעקשו תולעת  ,םיצירח         
    
דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 קרפ      
    

                               1,200.00 03.06 קרפ תת 03.06 קרפ תת    
    

                  1,200.00 דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 כ"הס                
   261,944.00 3 רמת 20 כ"הס                            

    
5 רמת 30 הנבמ     
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              11,684.00 ץעו תכתמ יחטשמ תעיבצ 20.11 קרפ תת    
    

                             228,600.00 ץוח עבצ 21.11 קרפ תת    
    

                240,284.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
שרח תורגסמ 91 קרפ      
    

                              17,325.00 תולחזמ 50.91 קרפ תת    
    

                 17,325.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס                
    
תחיתפו  םיחתפ תצירפ ,תורסה ,םיקוריפ 42 קרפ      
םיעקשו תולעת  ,םיצירח         
    

                               3,135.00 םינוש םיקוריפ 60.42 קרפ תת    
    

                  3,135.00 תחיתפו  םיחתפ תצירפ ,תורסה ,םיקוריפ 42 כ"הס                
םיעקשו תולעת  ,םיצירח         
    
דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 קרפ      
    

                               1,200.00 03.06 קרפ תת 03.06 קרפ תת    
    

                  1,200.00 דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 כ"הס                
   261,944.00 5 רמת 30 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 

קובץ: מבננים תמר   .../015 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

07/05/2019
דף מס':     015 רמת בוחר םיננבמ תותיזח טכילש עוציב

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

7 רמת 40 הנבמ     
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              11,684.00 ץעו תכתמ יחטשמ תעיבצ 20.11 קרפ תת    
    

                             228,600.00 ץוח עבצ 21.11 קרפ תת    
    

                240,284.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
שרח תורגסמ 91 קרפ      
    

                              17,325.00 תולחזמ 50.91 קרפ תת    
    

                 17,325.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס                
    
תחיתפו  םיחתפ תצירפ ,תורסה ,םיקוריפ 42 קרפ      
םיעקשו תולעת  ,םיצירח         
    

                               3,135.00 םינוש םיקוריפ 60.42 קרפ תת    
    

                  3,135.00 תחיתפו  םיחתפ תצירפ ,תורסה ,םיקוריפ 42 כ"הס                
םיעקשו תולעת  ,םיצירח         
    
דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 קרפ      
    

                               1,200.00 03.06 קרפ תת 03.06 קרפ תת    
    

                  1,200.00 דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 כ"הס                
   261,944.00 7 רמת 40 כ"הס                            

 
  

לכה ךס  
 1,047,776.00  יללכ כ"הס  

    178,121.92 מ"עמ %71  
  1,225,897.92 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: מבננים תמר 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


