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מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015 ןנכתמה ןדמוא
דף מס':     001 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב

יללכ 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל ל כ  00 ק ר פ       

      

י ל ל כ  10.00 ק ר פ  ת ת       

      

אל ךא תללוכ הז הזוח תאושנ הדובעה      
,הז הזוח יכמסמ רתיב רומאל ףסונב ,תלבגומ      
ס"יבל תותיכ תפסות לש המקהה תודובע תא      

.שמש תיב ,חמש רוא 'חרב ,תונבו םינבל      
תודובעהש ןובשחב תחקל שרדנ ןלבקה      
ךומסבו םייק רפס תיבל ךומסב הנעצובת      

םיבייחמ רשא םינוש םירוגמו רוביצ יניינבל      
חיטבהל ןלבקה לע .תע לכב םהילא השיג      
לגר יכלוהו תוינוכמ לש חוטבו ףטוש רבעמ      
רתאב םילבוג םישיבכבו תוכרדמ ,םירבעמב      

םימייק םינבמל תוסינכה תא חיטבהל וילע ןכו      
לכ עצבל שרדיי ןלבקה .רתאל ביבסמ תורצחלו      
תחטבהל הצוחנ חקפמה תעדלש הלועפ      

ותעד לוקש יפל תאזו ליעלד תושירדה      
חקפמ לש תידעלבה ותטלחהו      
      

עוציבה תפוקת לכב תוירחאה הלח ןלבקה לע      
םירוקמ םירבעמ לש םתקוזחתו םתקפסאל      
אבוי םירוקמה םירבעמה ןונכת( ,םייתוחיטבו      
היסולכאלו םידימלתל )חוקפה רושיאל      

לכ תרימשל הבוח הלח ןלבקה לע ,תימוקמה      
היחנה לכ עצבלו ןוחטבהו תוחיטבה יקוח      
ץעוי ,ןוחטבהו םורחה ףגא י"ע ןתניתש      

לש תוחיטב לע יארחא ,ןימזמה לש תוחיטבה      
םייחה תא תיבשהל אל ידכב תאז לכו י"חנמ      
תיב תלועפל הערפה אללו םידומצה םינבמב      

רפסה      
      
הינב םיללוכ הז טקייורפב הינבה תודובע לכ      
םיוקב      

לכל םיעפושמ וא/ו םייכנא ,םימוקע ואו םירשי      
אל ,'וכו ,חיט ,ףוצירו יופיח ,ןבא ,ןוטב ,תועוצקמה      
.וז הדובע ןיגב תפסות לכ םלושת      

      
לע יארחא עוציבה תפוקת לכב קיסעי ןלבקה      
טרפמב טרופמכ לכה הדובעב תוחיטבה      
.דחוימה      

      
      
      

      
      

10.00.1 קרפ תתב הרבעהל          

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../002 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     002 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
יללכ 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תא לבקל םיבייח רוסינ/הביצחה תודובע לכ      

רושיא      
ינפל ומעטמ ימ וא רפש .ד סדנהמ ןנכתמה      
בתכב רשאלו ןנכתמה תא ןימזהל שי ,עוציבה      

.הביצח/רוסינה עוציב ןפוא תא ןמויב      
      
הדוהי לכירדאה י"ע ורשואי רמגה ירמוח לכ      

בתכב הדובעה ןמויב ,ומעטמ ימ וא רטומלרפ      
תבוח הלח ןלבקה לע  .םתנמזה עוציב ינפל      
פ"עו דחוימה טרפמב טרופמכ תואמגוד תנכה      
תנכה תבוח הלח ןלבקה לע .לכירדאה תשירד      

תשירד פ"עו דחוימה טרפמב טרופמכ תואמגוד      
.לכירדאה      

יללכ 10.00 כ"הס            

יללכ 00 כ"הס            

יללכ כ"הס          

 
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       

      

ת נ כ ה ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  00.10 ק ר פ  ת ת       

ח ט ש ה       

      

ןינבה תינבל תוסחיתמ הזה קרפב רפע תודובע      
ריחמה .תוינכותל םאתהב חטש חותיפ תודובעו      

רושיאב יולימכ רופחה רמוח תרזחה ללוכ      
הכיפש םוקמל רמוחה תרתי קוליסו ,סדנהמה      
.ןלבקה תוירחאב ,תויושארה י"ע רשואמ      

םיריחמב      
ץעוי םע ץועיו חטשב תרוקיב , תונמזה םיללוכ      
םשל תומדקומ תוקידב .שרדנכ עקרקה      

ותמאתה      
ריחמב םיללוכ עקרק ץעוי תושירדל רמוח לש      
.םיעצמו יולימ      
      

אל ,תושרדינה קודיה תוקידב םיללוכ םיריחמה      
הדובע יבחרמ .רקובמ קודיהל תפסות םלושת      
אל      

.חקפמה רושיאב ןלבקה י"ע ועבקייו ודדמיי      
      

00.10.2 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../003 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     003 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
היחמצה תרסה ,תלוספ תומרעו םירדלוב יוניפ     01.00.0010

  3,342.00 3,342.00     1.00 'פמוק הינבה חטשמ םיפצורמ םיחטשמ וא/ו  

  3,342.00 חטשה תנכהו רפע תודובע 00.10 כ"הס  

      

ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  20.10 ק ר פ  ת ת       

      

םיסלפמל חטשב תיללכ הביצח וא/ו הריפח     01.02.0010
תבכש תיתחת דע תינכותה פ"ע םישרדנה      

םיעצמה      
  3,655.00    43.00    85.00 .םיפצרמל תחתמ ק"מ   

      

וניאש קמועל תילעמ ריפל הביצח וא/ו הריפח     01.02.0020
תיתחת דע תינכותה פ"ע ,'מ 6.1 לע הלוע      

    710.00    71.00    10.00 .םיפצרמל תחתמ םיעצמה תבכש ק"מ   

      
תודימב דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     01.02.0030

  1,300.00   100.00    13.00 .תונוש ק"מ   

  5,665.00 הביצח וא/ו הריפח 20.10 כ"הס  

  9,007.00 רפע תודובע 10 כ"הס  

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.20 ק ר פ  ת ת       

      

תריצי ,םימוטיק םיללוכ ןלהלש ןוטבה יריחמ      

,ןוטב תוריקב אוהש ךתח לכב םייזפרט םיצירח      
.'וכו תוטילב/םיעקש םימ יפא ,םיצירח ללוכ      

יללכ 00.20 כ"הס            

      

ם י ע צ מ  11.20 ק ר פ  ת ת       

      

  6,200.00    40.00   155.00 םיפצרמל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ ר"מ  02.11.0010

      
ןרטסילופמ דיבילופ לש "םיניכס יזגרא" עצמ     02.11.0020

  1,100.00    44.00    25.00 םיפצרמל תחתמ מ"ס 91 הבוגב ףצקומ ר"מ   

      
מ"ס 05 הבוגבו מ"ס 5 יבועב רקלק תוחול     02.11.0030

  1,505.00    43.00    35.00 ר"מ יפל ,םידדצה 2-ל הדידמה .תורוק ידיצב ר"מ   

  8,805.00 םיעצמ 11.20 כ"הס  

      

      
      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../004 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     004 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ו ס י  ת ו ר ו ק  14.20 ק ר פ  ת ת       

      

לע ,הפצרה םע תוקוצי 03-ב ןוטב דוסי תורוק     02.41.0010
יבג      
דע מ"ס 02 תורוקה בחור .עקרקה  לע וא עצמ      

 12,051.00   927.00    13.00 )דרפנב דדמנ עצמה( מ"ס 05 ק"מ   

      
לע ,הפצרה םע תוקוצי 03-ב ןוטב דוסי תורוק     02.41.0020
יבג      

מ"ס 03 תורוקה בחור .עקרקה  לע וא עצמ      
הרוקל תחתמ הקוצי ,)דרפנב דדמנ עצמה(      

    606.00 1,212.00     0.50 2-ק ןויליגב 7-7 ךתח יפל תמייק ק"מ   

 12,657.00 דוסי תורוק 14.20 כ"הס  

      

ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  05.20 ק ר פ  ת ת       

      

עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.50.0010
    780.00   130.00     6.00 )דרפנב דדמנ  עצמה(  מ"ס 51 יבועב ר"מ   

      

עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.50.0020
    990.00   165.00     6.00 )דרפנב דדמנ  עצמה(  מ"ס  02  יבועב ר"מ   

      
עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.50.0030

 27,985.00   193.00   145.00 )דרפנב דדמנ  עצמה(  מ"ס  52  יבועב ר"מ   

 29,755.00 תופצרו םיפצרמ 05.20 כ"הס  

      

ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  06.20 ק ר פ  ת ת       

      

 10,190.00 1,019.00    10.00 .מ"ס 52-02 יבוע 03 -ב ןוטב תוריק ק"מ  02.60.0010
      

 29,580.00   986.00    30.00 .מ"ס 53-03 יבוע 03 -ב ןוטב תוריק ק"מ  02.60.0020
      

 48,450.00   969.00    50.00 .מ"ס 04 יבוע 03 -ב ןוטב תוריק ק"מ  02.60.0040

      
ךתח יחטשב םילדב 03 -ב ןוטב םידומע     02.60.0050

  4,880.00 1,220.00     4.00 .םינוש ק"מ   

 93,100.00 םידומעו תוריק 06.20 כ"הס  

      

ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ו ק  17.20 ק ר פ  ת ת       

      

בחור 03-ב ןוטב תויולת תונותחת תורוק     02.71.0010
תיתחתל דע  דדמנ  הרוקה הבוג .מ"ס 02      

  6,060.00 1,212.00     5.00 םידומעה ןיבו הרקתה ק"מ   
      

      

  6,060.00 17.20.2 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../005 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     005 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,060.00 מהעברה      

      

      
02 בחורב 03-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     02.71.0020

מ"ס      
 22,060.00 1,103.00    20.00 הקלורל מ"ס  2  בחורב  עקש תוברל ק"מ   

 28,120.00 תוקעמו תורוק 17.20 כ"הס  

      

א ל מ  ן ו ט ב  ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  18.20 ק ר פ  ת ת       

      

  3,540.00   177.00    20.00 מ"ס 51 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.81.0010

      
  3,978.00   221.00    18.00 מ"ס 02 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.81.0020

      

145,580.00   251.00   580.00 מ"ס 52 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.81.0030
      

 31,590.00   351.00    90.00 מ"ס 04 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.81.0040

184,688.00 אלמ ןוטב תוגגו תורקת 18.20 כ"הס  

      

.ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י  69.20 ק ר פ  ת ת       

      

ןלבקל 'וכו םישוגפ ןוגכ םינוש םיטנמלא תקיצי     02.96.0010
  1,085.00 1,085.00     1.00 .02-ב ןוטב ויתויחנה פ"עו תילעמה ק"מ   

      

02 יבוע 03 -ב ןוטב )טסדופ( םייניב יחטשמ     02.96.0020
 10,040.00   251.00    40.00 .תוגרדמ ירדחב מ"ס ר"מ   

      
יבוע 03 -ב ןוטב תוגרדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.96.0030

 13,400.00   268.00    50.00 .מ"ס 02 ר"מ   
      
ןוטבב תילעמ תותלד לש חפה יפוקשמ לכ ןוטיב     02.96.0040

  2,924.00 2,924.00     1.00 'פמוק .תילעמה ןלבק תויחנהל םאתהב 03-ב  
      
ויתויחנה פ"עו תוילעמה ןלבקל םוגיפ תמקה     02.96.0050

  3,342.00 3,342.00     1.00 'פמוק .תילעמה תמקה תפוקת לכל  

 30,791.00 .תונושו םייניב תוקיצי 69.20 כ"הס  

      
      
      

      
      
      

      
      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../006 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     006 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ג ר ב  ,ה ד ל פ  י ח פ ו  י ד ו מ ע  79.20 ק ר פ  ת ת       

ם י צ ו ק ו  ן ו ג י ע       

      

,מ"ס 02/001 ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח     02.97.0010
4-ב םיעובצ ,'א היצפוא 2-ק ןויליגב טרופמכ      

ןייוצמכ יבועב םיחפ ללוכ ריחמה ,תובכש      
מ"מ 21 רטוק םיגרבל םירוח חודיק ,טרפב      
יסקופא קבדב יולימ ללוכ מ"ס 01 קמועלו      
,ןוטבל םיליפורפה ןיב "טוארג"ב יולימ תוברל      

  6,683.00 6,683.00     1.00 'פמוק םייקה גגה סלפמל דעו +52.3 סלפממ  
      
,מ"ס 02/04 ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח     02.97.0020

4-ב םיעובצ ,'א היצפוא 2-ק ןויליגב טרופמכ      
ןייוצמכ יבועב םיחפ ללוכ ריחמה ,תובכש      
מ"מ 21 רטוק םיגרבל םירוח חודיק ,טרפב      

יסקופא קבדב יולימ ללוכ מ"ס 01 קמועלו      
,ןוטבל םיליפורפה ןיב "טוארג"ב יולימ תוברל      

 20,049.00 6,683.00     3.00 'פמוק םייקה גגה סלפמל דעו +52.3 סלפממ  
      

,מ"ס 02/55 ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח     02.97.0030
4-ב םיעובצ ,'א היצפוא 2-ק ןויליגב טרופמכ      
ןייוצמכ יבועב םיחפ ללוכ ריחמה ,תובכש      

מ"מ 21 רטוק םיגרבל םירוח חודיק ,טרפב      
יסקופא קבדב יולימ ללוכ מ"ס 01 קמועלו      
,ןוטבל םיליפורפה ןיב "טוארג"ב יולימ תוברל      

  6,683.00 6,683.00     1.00 'פמוק םייקה גגה סלפמל דעו +52.3 סלפממ  
      
,מ"ס 02/001 ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח     02.97.0040
4-ב םיעובצ ,'ב היצפוא 2-ק ןויליגב טרופמכ      

יבועב םיחפו םינתיוז ללוכ ריחמה ,תובכש      
21 רטוק םיגרבל םירוח חודיק ,טרפב ןייוצמכ      
יסקופא קבדב יולימ ללוכ מ"ס 01 קמועלו מ"מ      

,ןוטבל םיליפורפה ןיב "טוארג"ב יולימ תוברל      
  6,683.00 6,683.00     1.00 'פמוק םייקה גגה סלפמל דעו +52.3 סלפממ  

      
,מ"ס 02/04 ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח     02.97.0050

4-ב םיעובצ ,'ב היצפוא 2-ק ןויליגב טרופמכ      
יבועב םיחפו םינתיוז ללוכ ריחמה ,תובכש      
21 רטוק םיגרבל םירוח חודיק ,טרפב ןייוצמכ      

יסקופא קבדב יולימ ללוכ מ"ס 01 קמועלו מ"מ      
,ןוטבל םיליפורפה ןיב "טוארג"ב יולימ תוברל      

 20,049.00 6,683.00     3.00 'פמוק םייקה גגה סלפמל דעו +52.3 סלפממ  

      
      
      
      

      

 60,147.00 79.20.2 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../007 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     007 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 60,147.00 מהעברה      

      

      
,מ"ס 02/55 ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח     02.97.0060

4-ב םיעובצ ,'ב היצפוא 2-ק ןויליגב טרופמכ      
יבועב םיחפו םינתיוז ללוכ ריחמה ,תובכש      
21 רטוק םיגרבל םירוח חודיק ,טרפב ןייוצמכ      

יסקופא קבדב יולימ ללוכ מ"ס 01 קמועלו מ"מ      
,ןוטבל םיליפורפה ןיב "טוארג"ב יולימ תוברל      

  6,683.00 6,683.00     1.00 'פמוק םייקה גגה סלפמל דעו +52.3 סלפממ  

      
מ"מ 41 רטוקב םימייק םידומעב םירוח חודיק     02.97.0080
םיטנמלאב ,סדנהמה תויחנה פ"ע קמועבו      
21 תרדחהו יסקופא קבד תוברל ,ןוטבמ םינוש      

מ"ס 09 ךרואבו מ"מ 41 רטוקב םיצוק      
2 טרפ פ"ע ,שיטפ תוקיפד י"ע םתרדחהו      

    520.00    26.00    20.00 'פמוק .4-ק ןויליגב  

      
םימייק תורקת ,תורוק ,תוריקב םירוח חודיק     02.97.0090
,סדנהמה תויחנה פ"ע קמועבו מ"מ 21 רטוקב      

יסקופא קבד תוברל ,ןוטבמ םינוש םיטנמלאב      
57 ךרואבו מ"מ 21 רטוקב םיצוק תרדחהו      
ךתח פ"ע ,שיטפ תוקיפד י"ע םתרדחהו מ"ס      

    910.00    26.00    35.00 .2-ק ןויליגב 7-7 'חי   

      
םימייק תורקת ,תורוק ,תוריקב םירוח חודיק     02.97.0100
,סדנהמה תויחנה פ"ע קמועבו מ"מ 21 רטוקב      

יסקופא קבד תוברל ,ןוטבמ םינוש םיטנמלאב      
05 ךרואבו מ"מ 21 רטוקב םיצוק תרדחהו      
ךתח פ"ע ,שיטפ תוקיפד י"ע םתרדחהו מ"ס      

  3,380.00    26.00   130.00 .2-ק ןויליגב 7-7 'חי   
      
מ"ס 01 קמועבו מ"מ 21 רטוקב םירוח חודיק     02.97.0110
יסקופא קבד תוברל ,ןוטבמ םינוש םיטנמלאב      

מ"ס 09 ךרואבו מ"מ 21 רטוקב םיצוקו      
  7,800.00    26.00   300.00 שיטפ תוקיפד י"ע םתרדחהו 'חי   

      

    251.00   251.00     1.00 'פמוק .סדנהמה תויחנה פ"ע ג"ק 0051 לש סמועל וו 02.97.0120

 79,691.00 םיצוקו ןוגיע יגרב ,הדלפ יחפו ידומע 79.20 כ"הס  

      

ן ו י ז  ת ד ל פ  89.20 ק ר פ  ת ת       

      

םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.98.0010
146,230.00 4,178.00    35.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   

      
      

146,230.00 89.20.2 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../008 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     008 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

146,230.00 מהעברה      

      

      
םיכרואהו םירטקה לכב תוכתורמ הדלפ תותשר     02.98.0020

 34,752.00 4,344.00     8.00 ןוטבה ןויזל ןוט   

180,982.00 ןויז תדלפ 89.20 כ"הס  

648,589.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       

      

ם י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  10.40 ק ר פ  ת ת       

      

וא/ו תורוגח תוללוכ תונושה הינבה תודובע      
םיכתחו תורוצב תויקפואו תויכנא ןוטב תומלשה      

.סדנהמה תויחנהל םאתהב ןויז ללוכ ,םינוש      
      

  2,825.00   113.00    25.00 .מ"ס 01 יבוע םילולח ןוטב יקולבב הינב ר"מ  04.01.0010

      
 16,170.00   147.00   110.00 .מ"ס 02 יבוע ןוטב יקולבב הינב ר"מ  04.01.0020

 18,995.00 םיקולבב הינב 10.40 כ"הס  

      

ג נ ו ט י א  י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  02.40 ק ר פ  ת ת       

      

  5,790.00   193.00    30.00 מ"ס 02 יבוע גנוטיא יקולב תוציחמ ר"מ  04.20.0010

  5,790.00 גנוטיא יקולבב הינב 02.40 כ"הס  

 24,785.00 הינב תודובע 40 כ"הס  

      

ד ו ד י ב ו  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.50 ק ר פ  ת ת       

      

ךשמל גגה תפצה םיללוכ םוטיאה תודובע יריחמ      

,תרנצ ,תושורדה תונכהה לכ תוברל תועש 27      
.'וכו םיבזרמ תמיתס      

יללכ 00.50 כ"הס            

      

ת ו ג ג ב  ם י ע ו פ י ש  ת ר י צ י  10.50 ק ר פ  ת ת       

י מ ר ט  ד ו ד י ב  ל ע  ת ו נ ג ה ו       

      

עופשב מ"ס 4 לש ילמינימ יבועב עפושמ לקטב     05.01.0010
םע ר"מ/ג"ק 0021 ילוגס לקשמ %5.1 תוחפל      
הציחלל קזוח ק"מ/ג"ק 053 לש טנמצ תלוכת      

    40  
 26,845.00   413.00    65.00 ר"מס/ג"ק ק"מ   

 26,845.00 ימרט דודיב לע תונגהו תוגגב םיעופיש תריצי 10.50 כ"הס  

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 
 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../009 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     009 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ח ו ט ש  ת ו ג ג  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       

      

חטשה תנכה ללוכ םידא םוסחמ י"ע תוגג םוטיא     05.02.0010
רמיירפ + םוטיאל ינכטה טרפמל םאתהב      
ינמוטיב      
003 לש תומכב ע"וש וא "SG 474" גוסמ      

סקטסלא" גוסמ םח ןמוטיב תובכש 2 + ר"מ/ר"ג      
םוטיא ,ר"מ/ג"ק 2 לש תומכב ע"וש וא "52/57      
תוללכושמ תוינמוטיב תועירי 2 םע תוגג      

תומחלומ      
ירמוטסלא רמילופ %51 תפסות תוליכמה ,גגל      
    S.B.S דבל ןויז םע מ"מ 5 העיריה יבוע  

תופוצמ ,ר"מ/'רג 052 לקשמב רטסאילופ      
טגרגא      
תועצמאב תוקלור םוטיא ללוכ ריחמה ,עבטומ      
מ"מ 5 יבועב תוללכושמ תוינמוטיב תועירי      

.S.B ירמוטסלא רמילופ %51 תפסות תוליכמה      
    S  
ללוכ ןוילע טגרגא יופיצו רטסאילופ דבל ןויז םע      

003 לש תומכב ע"ש וא 101 "טוקמיירפ" רמיירפ      
םוינימולא לגרסב םוטיאה עוביק ללוכ ,ר"מ/'רג      
קיטסמב המיתס + מ"מ 05X3 תודימב ףפוכמ      

תודימב ע"וש וא "81 לורקזפ" גוסמ ינמוטיב      
    01X01 52 לכ תינוולגמ םיגרבב הריגסו מ"מ  

 77,280.00   138.00   560.00 ,מ"ס ר"מ   
      

תוינמוטיב תוחירמ 4 םיכומנה תוקעמ תארקל      
1 לש תומכב ע"וש וא "81 לורקזפ" גוסמ      
בחורב )ר"מ/ג"ק 4 כ"הס( החירמ לכ ר"מ/ג"ק      

לש      
.יקפוא לטיה יפל הדידמה ,מ"ס 05      
      

לוח 3 טנמצ 1 תבורעתב מ"ס X 5 5 תוקלור     05.02.0030
םימ      
%03( ע"וש וא "CILYRCA LASNOB"ו      

  1,425.00    19.00    75.00 )םימה תומכמ רטמ   

      
002 לקשמב ע"וש וא "וגית" גוסמ ינכטואג דב     05.02.0040
גג יחטשב מ"ס 01 לש תופיפחב ר"מ/ר"ג      

  7,670.00    13.00   590.00 .ףוצירל םידעוימה ר"מ   

 86,375.00 םיחוטש תוגג םוטיא 20.50 כ"הס  

      
      

      
      
      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../010 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     010 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       

      

י"ע תילעמ ריפ תוריק וא/ו דוסי תורוק םוטיא     05.03.0010
474" גוסמ ינמוטיב רמיירפ + חטשה תנכה      
    SG" 2 + ר"מ/ר"ג 003 תומכב ע"וש וא  
וא "52/57 סקטסלא" גוסמ םח ןמוטיב תובכש      

תינמוטיב העירי + ר"מ/ג"ק 2 לש תומכב ע"וש      
S.B.S סיסב לע ע"וש וא "M5 זפילופ" גוסמ      
עיפומכ חטשה תנכה ללוכ לכה ,מ"מ 5 יבועב      

  7,800.00   104.00    75.00 ינכטה טרפ מב ר"מ   
      
ןיב הפיפח מ"מ 3.0 יבועב ןליטאילופ תעירי     05.03.0020

  1,240.00     8.00   155.00 .דיבילופ יזגרא ג"ע ,מ"ס 01 תועיריה ר"מ   
      
רמיירפ + חטשה תנכה י"ע תופצר םוטיא     05.03.0030
003 תומכב ע"וש וא "SG 474" גוסמ ינמוטיב      

גוסמ םח ןמוטיב תובכש 2 + ר"מ/ר"ג      
2 לש תומכב ע"וש וא "52/57 סקטסלא"      
"M5 זפילופ" גוסמ תינמוטיב העירי + ר"מ/ג"ק      

לכה ,מ"מ 5 יבועב S.B.S סיסב לע ע"וש וא      
  8,525.00    55.00   155.00 ינכטה טרפ מב עיפומכ חטשה תנכה ללוכ ר"מ   

      

גוסמ הקיצי תוקספה לכב חפנתמ םימ רצע     05.03.0040
    "LAESOTNEB" 52 תודימב ע"וש ואX02  
ריחמה ,מ"עב )8891( "דרטר" תרצות ,מ"מ      
ללוכ      

  1,650.00    55.00    30.00 ."LEG IMUG" גוסמ ירמילופ טנמצ קבד רטמ   

 19,215.00 תופצר םוטיא 30.50 כ"הס  

      

י ר ד ח  ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  40.50 ק ר פ  ת ת       

ם י ת ו ר ש       

      

ביבס ןוטב תרוגח ללוכ םיתורש ירדח םוטיא      

ןוטבה תפצר ג"עו תלדהו תוריקל תחתמ ,רדחה      
ףוצירה ינפ הבוגל דעו בחור מ"ס 01 לש תודימב      
רדחה ביבס המוטא "הכירב" תריצי ךרוצל      

בוטרה      
      
תיטנמצ החירמב םיתורש תפצר םוטיא     05.04.0020

וא "701 ליספוט הקיס" תמגודכ תילוארדיה      
יתשב ,ר"מ/ג"ק 4 לש תומכב ע"ש וא "םוטעלס"      
תקלחהל הדמ ללוכ ,ןרציה תויחנה יפלו תובכש      

  9,240.00    84.00   110.00 .הפצרה ר"מ   

  9,240.00 םיתורש ירדח תופצר םוטיא 40.50 כ"הס  

      
      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../011 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     011 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו פ ו ח מ  ץ ו ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  50.50 ק ר פ  ת ת       

ן ב א ב       

      

הדובעה ןבאה תבכשל תחתמ ןוטב תוריק םוטיא     05.05.0020
תושרבה 3 + חטשה תנכהו יוקינ תללוכ      

תויטנמצ      
ע"וש וא מ"עב ךלוו .מ לש "ליס רפוס" גוסמ      
5.4 כ"הס( החירמ לכ ר"מ/ג"ק 5.1 תומכב      
סלגרטניא תשר תסנכה םיקדסל לעמ )ר"מ/ג"ק      

תושרבה 2 + מ"ס 01 לש בחורב תילקלא      
 47,120.00    76.00   620.00 םלשומ יוסיכל תופסונ תויטנמצ ר"מ   

 47,120.00 ןבאב תופוחמ ץוח תוריק םוטיא 50.50 כ"הס  

      

ת ו ג ג  ,ת ו ר ק ת  ד ו ד י ב  60.50 ק ר פ  ת ת       

ת ו ר י ק ו       

      

םידחוימ תוחול י"ע גג לע ימרת דודיב     05.06.0010
ןריטסילופמ      
וא ןפודנור תרצות F-03 מ"ס 3 יבועב ףצקומ      

 16,240.00    29.00   560.00 .ע"ש ר"מ   
      
םידחוימ תוחול י"ע ץוח תוריקל ימרת דודיב     05.06.0020

תרצות F-03 מ"ס 3 יבועב ףצקומ ןריטסילופמ      
 17,980.00    29.00   620.00 .ע"ש וא  ןפודנור ר"מ   

 34,220.00 תוריקו תוגג ,תורקת דודיב 60.50 כ"הס  

223,015.00 דודיבו םוטיא תודובע 50 כ"הס  

      

ן מ ו א  ת ו ר ג נ ו  ת ו ר ג ס מ  60 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.60 ק ר פ  ת ת       

      

לכ לש םחב ןובלג םיללוכ קרפב םיריחמה לכ      
תורגסמה יטירפ לכ ,תורגנב הדלפמ םיטנמלאה      

    ,  
ןרצי תוארוה יפל רמיירפו תרשקמ עבצ תבכש      
תריחב יפל ןווגב עבצ תובכש יתש ,ןובלגה      

,טירפ לכל טוטריש עצבל ןלבק לע .לכירדאה      
ןלבק לע .עוציב ינפל לכירדאה רושיא לבקל      
ןיכהל      

ינפל חקפמהו לכירדאה רושיא לבקל ,תואמגוד      
תשירד יפל רונתב העיבצ ללוכ ,ןובלגה עוציב      
.לכירדאה      
      

תויחנהל םאתהב ועצובי ןלהלש תודובעה לכ      
ךוניחה דרשמ לש תוחיטבה ילהונו      

00.60.2 קרפ תתב הרבעהל          

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../012 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     012 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
ספב הנגה םיללוכ ןלהלש םיפוקשמה יריחמ      

תעיצפ ינפב ףוקשמל רוביחה ךרואל ימוג      
.תועבצא      

יללכ 00.60 כ"הס            

      

ץ ע  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       

      

תודימב 1-נ סופיט ,תויפגא דח ץע תותלד     06.01.0010

ףגאו חפ ןבלמ ללוכ ריחמה ,מ"ס 502/001      
 13,368.00 1,671.00     8.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה ,םוטא דובל 'חי   

      

תודימב 2-נ סופיט ,תויפגא דח ץע תותלד     06.01.0020
דובל ףגאו חפ ןבלמ ללוכ ריחמה ,מ"ס 502/09      

  8,355.00 1,671.00     5.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה ,םוטא 'חי   

      
תודימב 3-נ סופיט ,תויפגא דח ץע תותלד     06.01.0030
דובל ףגאו חפ ןבלמ ללוכ ריחמה ,מ"ס 502/07      

  3,342.00 1,671.00     2.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה ,םוטא 'חי   

 25,065.00 ץע תותלד 10.60 כ"הס  

      

- ם י נ ב ל מ ו  ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  30.60 ק ר פ  ת ת       

ת ו ת ל ד ל  ת ו ת ש ר ו  ם י ס י ר ת       

      

תודימב ,ידסומ ןגומ בחרמל ,ףדה תותלד     06.03.0010

,א"גה תושירד יפל  ,2-מ סופיט מ"ס 002/08      
 10,938.00 3,646.00     3.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה 'חי   

      
סופיט ,הליגר החיתפ תיפגא דח חפ תותלד     06.03.0020

טרופמכ לכה ,מ"ס 012/07 תודימב ,3-מ      
 10,320.00 2,064.00     5.00 .טלפמוק - תוינכותבו תומישרב 'חי   

      

ףפוכמ חפמ ןבלמ ,5-מ סופיט תיפגא דח תלד     06.03.0030
יסירת םע בלושמ חפמ ףנכ ,מ"מ 0.2 יבועב      
לכה .מ"ס 012/011 תודימב ,חפמ הפפר      

  5,898.00 2,949.00     2.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ 'חי   
      
ףפוכמ חפמ ןבלמ ,6-מ סופיט תיפגא וד תלד     06.03.0040
,SHR יליפורפמ היושע ףנכ ,מ"מ 0.2 יבועב      

טרופמכ לכה .מ"ס 012/051 תודימב ,םיגגוזמ      
  4,915.00 4,915.00     1.00 .תוינכותבו תומישרב 'חי   

      

      
      

 32,071.00 30.60.2 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../013 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     013 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 32,071.00 מהעברה      

      

      
סופיט תיפגא וד ,ןינבל תישאר הסינכ תלד     06.03.0050

תופפרו םידדצב םיעובק םיפגא 2 לוכ ,01-מ      
חפמ ןבלמ תוברל ,ןשע רורחשל תועובק      
יליפורפמ היושע ףנכ ,מ"מ 0.2 יבועב ףפוכמ      

    SHR, לכה .מ"ס 012/083 תודימב ,םיגגוזמ  
 11,794.00 11,794.00     1.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ 'חי   

 43,865.00 תותלדל תותשרו םיסירת - םינבלמו הדלפ תותלד 30.60 כ"הס  

      

ת ו נ ו ש ו  ה ד ל פ  ת ו נ ו ל ח  40.60 ק ר פ  ת ת       

ה ד ל פ מ       

      

םורח תאיציל ,ררגנ םיסיסרו ףדה ןולח     06.04.0010
תושירד יפל 10-מ סופיט ,מ"ס 001/001      
ףדה ןולחל דיחא ףוקשמ ללוכ ףיעסה .א"גה      

,א"גה תושירד פל םוינימולאמ תוחיטב ןולחו      
 43,241.00 3,931.00    11.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה  'חי   

      

8" רטוקב ,4-מ סופיט טלקמל רורוויא רוניצ     06.04.0020
,םיטלקמל א"גה ןקת יפלו םימוטא םיסכמ םע      
טרופמכ לכה ,מ"ס 54 יבוע ץוח ריקב      

 11,132.00   506.00    22.00 .תוינכותבו תומישרב 'חי   

 54,373.00 הדלפמ תונושו הדלפ תונולח 40.60 כ"הס  

      

ח ב ט מ  ת ו נ ו ר א  ,ת ו נ ו ר א  60.60 ק ר פ  ת ת       

ץ ע מ       

      

092/05 תודימב ,4-נ סופיט הנסחאל ץע ןורא     06.06.0010

2 ,הקימרופ הפוצמ ,םוטא דובל ףנכ ,מ"ס      
תומישרב טרופמכ לכה ,םיפדמ 5 תותלד      

 33,024.00 4,128.00     8.00 .תוינכותבו 'חי   

 33,024.00 ץעמ חבטמ תונורא ,תונורא 60.60 כ"הס  

      

ם י נ ו ש  ם י ט י ר פ  70.60 ק ר פ  ת ת       

      

.מ"ס 081/004 תודימב התיכל הארוה חול     06.07.0010

םיריגל ןותחת ףדמ התיכ חול :ללוכ חולה      
תומישר םיטרפ יפל לכה ,5-נ סופיט ןקתמ      

 11,008.00 1,376.00     8.00 .טלפמוק - לכירדאה תוינכותו 'חי   

      
טרופמכ םיכנל םיתורשב תוטומו תורונצ תכרעמ     06.07.0020

  2,261.00 2,261.00     1.00 'פמוק . תושיגנל הדעוה תושירד פ"עו םיטרפב  

      
      

 13,269.00 70.60.2 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../014 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     014 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,269.00 מהעברה      

      

      
יפל ןינבל ט-ק םיכנ יתורשל םיינקת םיטלש     06.07.0030

    585.00   585.00     1.00 'פמוק םיכנ  תושיגנל הדעוו תושירד  
      
חולמ םייושע 6-נ סופיט תוריק הנגהל לגרס     06.07.0040

    FDM ןווגה ,גנימרופטסופ הקיאמרופב הפוצמ  
0.2/02 לגרסה תודימ, לכירדאה תריחב יפל      
תוינכותו תומישרב טרופמכ לכה .מ"ס      

 30,680.00   118.00   260.00 .לכירדאה רטמ   

 44,534.00 םינוש םיטירפ 70.60 כ"הס  

      

ם י ג ר ו ס ו  ת ו ק ע מ  80.60 ק ר פ  ת ת       

      

,7-מ סופיט תוגרדמ ירדחל די יזחאמו תוקעמ     06.08.0010
הבוגב םיחוטש םיחפו הדלפ יליפורפמ םייושע      

הקעמל ןגועמ ,הגרדמה לעמ מ"ס 09 לש ללוכ      
  6,480.00   162.00    40.00 .סדנהמה י"ע רשואמ טרפ פ"ע ,ןקת יפל רטמ   

      
2" רטוקב 8-מ סופיט הדלפ תורוניצמ די זחאמ     06.08.0020

,ןבלוגמ ,הטזורו חוטש לזרב י"ע ריקב ןגועמ      
  3,550.00   142.00    25.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה רטמ   

      

יליפורפמ םייושע ,9-מ סופיט  גגל תוקעמ     06.08.0030
002 לש ללוכ הבוגב םיחוטש םיחפו הדלפ      
רשואמ טרפ פ"ע ,ןקת יפל הקעמל ןגועמ ,מ"ס      

 81,150.00 1,082.00    75.00 .סדנהמה י"ע רטמ   

 91,180.00 םיגרוסו תוקעמ 80.60 כ"הס  

292,041.00 ןמוא תורגנו תורגסמ 60 כ"הס  

      

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       

      

ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  10.70 ק ר פ  ת ת       

      

םגד 'א גוס ןבל סרח היושע היולת  הנתשמ     07.01.0008
הנקתהל ע"ש וא  " הסרה" תרצות  563 זפוט      
ינדי םרזמו ןוםיס  ללוכ   )מ"ס +05( הכומנ      

  2,560.00   640.00     4.00 "1/2 'חי   
      
      

      
      
      

      
      

  2,560.00 10.70.2 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../015 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     015 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,560.00 מהעברה      

      

      
'א גוס ןבל סרח היושע היולת תיפוריא הלסא     07.01.0010

החדה  לכימ ללוכ  ע"ש וא  " הסרה" תרצות      
וא "לאד" וא "ןואסלפ" תרצות יתומכ-וד יומס      
הלסאה תדמעהל  תחתמ תרגסמ , "יבמוק"      

הסכמו בשומ , הלסא רוביח ,החדה לכימו      
םע תויולת תולסאל  םאתומ  דבכ םגד יטסלפ      

  6,390.00 1,278.00     5.00 .שרדנכ לכה 'וכו ,םידילחמ יתלב םיריצ 'חי   

      
תרצות, 'א גוס, ןבל סרחמ םידלי   תלסא      07.01.0015
בשומ ללוכ, ע"ש וא    233   םגד "הסרח"      
תרצות  החדה  לכימ, דבכ קיטסלפ הסכמו      

ןיירושמ רוניצ , הלסאל רוביח ,   "ןואסלפ"      
לכו םורכ הפוצמ זילפמ 2/1" זרב, םימ רוביחל      

  3,246.00 1,082.00     3.00 .םיזקנלו םימ תורוניצל םירוביחה 'חי   

      
םגד ילבוא  'א גוס ןבל סרח יושע הצחר רויכ     07.01.0016
הנקתהל ע"ש וא "הסרח" תרצות  "רפונ"      

, )דרפנב םולשתל שיש(  שיש חטשמל תחתמ      
חרפ תללוס , " יקספיל " תרצות 1 4/1" ןופיס      
םורכ הפוצמ זילפ העיושע םימחו םירק םימל      
1 4/1" ןופיס ,   241003 םגד " תמח " תרצות      

  5,704.00 1,426.00     4.00 .'וכו  .'וכו " יקספיל " תרצות 'חי   
      
"תיצרח" םגד 'א גוס ןבל סרח יושע הצחר רויכ     07.01.0030

ע"ש וא מ"ס 52X04  תודימב  "הסרח" תרצות      
י"ע וא םישעותמ םילוזנוק י"ע הנקתה ללוכ       
,סבג תוריק ג"ע  ןוקיליסו םימיאתמ םיגרב      

הפוצמ זילפ העיושע םימחו םירק םימל הללוס      
תנקתומ   241003 םגד " תמח " תרצות םורכ      

  4,328.00 1,082.00     4.00 .'וכו " יקספיל " תרצות 1 4/1" ןופיס ,רויכה לע 'חי   
      

ט"קמ "תמח" תרצות םירק םימל ךפוש-זרב     07.01.0110
    294.00   147.00     2.00 .ע"ש וא 902030 'חי   

      

טמ לקינ דלח לא תלדלפ- רק ימ היתש ןקתמ     07.01.0120
תרנצ ,םורכ לקינ הפוצמ היתש זרב ללוכ      

  3,537.00 1,179.00     3.00 תכרעמ םלשומ לכה - 4" ףסאמו ןיחולד  

 26,059.00 תויאורבת תועובק 10.70 כ"הס  

      
      
      
      

      
      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../016 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     016 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ז ו ק י נ ו  ן י ח ו ל ד ה  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       

ם י נ ג ז מ       

      

לעב  ןליטאילופ םייושע ןיחולד ימ תורוניצ     07.02.0020
ע"ש וא  WNIVA  תרצות  ההובג  תופיפצ      

םירזיבאה לכ ללוכ מ"מ 05-04 םירטקב      
, םיכרב , םירבחמ ; תורבחתהל םישורדה      
ללוכ , תוריקב םיצירחב םיחנומ , 'וכו םימטא      
ללוכ תוריקה לע  ,  ןוטיבו  ריקב  הביצח      

תפצירב , )יולימב( ףוצירל תחתמ . םיקבח      
ךרד םירבעמ  ,  רונצה ןוטיב ללוכ ,   ןוטבה      
לכה 'וכו )ךרוצה תדימב(  תוריקל  תחתמו      

 28,290.00   138.00   205.00 .שרדנכ רטמ   
      
לעב  ןליטאילופ םייושע ןיחולד ימ תורוניצ     07.02.0022

ע"ש וא WNIVA  תרצות  ההובג  תופיפצ      
םירזיבאה לכ ללוכ מ"מ 011 םירטקב      
, םיכרב , םירבחמ ; תורבחתהל םישורדה      
ללוכ , תוריקב םיצירחב םיחנומ , 'וכו םימטא      

ללוכ תוריקה לע  ,  ןוטיבו  ריקב  הביצח      
תפצירב , )יולימב( ףוצירל תחתמ . םיקבח      
םירבעמ  ,  רונצה ןוטיב ללוכ ,   ןוטבה      

לכה 'וכו )ךרוצה תדימב(  תוריקל  תחתמוךרד      
 10,850.00   217.00    50.00 .שרדנכ רטמ   

      

ההובג תופיפצ לעב ןליטאילופ הייושע .נ.ב.ק     07.02.0030
עבורמ הסכמ םע ע"ש וא   WNIVA תרצות      
עקש תריצי ללוכ  דבכ םגד זילפ יושע גרבתמ      
לכה 'וכו הנוטיב  ,התנקתהל ןוטבה תפצרב      

    810.00   270.00     3.00 .שרדנכ 'חי   
      
ההובג תופיפצ לעב ןליטאילופ הייושע .ב.ק     07.02.0031

עבורמ הסכמ םע ע"ש וא WNIVA תרצות      
.ה.פ.מ תרצות  דבכ םגד זילפ יושע גרבתמ      
,התנקתהל ןוטבה תפצרב עקש תריצי ללוכ      

  1,239.00   177.00     7.00 .שרדנכ לכה 'וכו הנוטיב 'חי   

      
זילפ תשר םע 4/ 2" הפצר םוסחמ ךא ל"נכ     07.02.0032
תודמעמ תופילד זוקינל(  תעבורמ תרגסמו      

    492.00   246.00     2.00 .)שא יוביכ 'חי   
      
זילפ  הסכמ םע 4/ 2" יפות םוסחמ ךא ל"נכ     07.02.0033

    748.00   187.00     4.00 .םינגזמ זוקינל . תעבורמ תרגסמו 'חי   
      
      
      

      

 42,429.00 20.70.2 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../017 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     017 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 42,429.00 מהעברה      

      

      
לעב ןליטאילופ יושע ריווא רוניצ וא ןטלוק     07.02.0060

ריקל דומצ  מ"מ011  רטוקב  ההובג  תופיפצ      
יפל  םירזיבא  ללוכ  'וכו  ריקה  ךותב, םיקבחב      
ףקעמל "S" רזיבא,תולסא תטילקל  ךרוצה       

,ךרוצה  תדימב םייביטקורטסנוק םיטנמלא      
  3,588.00   138.00    26.00 . 'וכו רבעמה םוטיאו גגה ךרד  רבעמ רטמ   

      

גוס לכמ ריווא רוניצ לע עבוכ      07.02.0062
    296.00    74.00     4.00 'וכו תקצי,.יפ.יפ,.צ.א:אוהש 'חי   

      
םע 943 י"ת EPDH 8"/4" הפצר ימוסחמ     07.02.0065

םגד זילפ  היושע  תעבורמ תרגסמו זילפ תשר      
    A הטסורינ לס ללוכ ע"ש וא  396073 ט"קמ  

  1,523.00 1,523.00     1.00 .םיקצומה תדרפהל 'חי   

      
מ"מ 2.1-1 יבועב 403 מ"בלפמ זוקינ תלעת      07.02.0070
תוברל ,  מ"ס 51 הבוגב ,מ"ס 03 בחורב      

,מ"מ 21 רטוקב םירוח םע ןוניס לסו הכבס      
  3,164.80 1,376.00     2.30 ןוטבב םינגועמ הגרבה תוטומ רטמ   

 51,000.80 םינגזמ זוקינו ןיחולדה תכרעמ 20.70 כ"הס  

      

ה נ ב מ ב  ם י מ ה  ת כ ר ע מ   30.70 ק ר פ  ת ת       

      

,ןוולוגמ ,רפת אלל 2" רטוקב הדלפ רוניצ     07.03.0020

" גוסמ ירזיבאב רבוחמ ,04 לוידקס      
    PUOKIUQ " םע ע"ש וא " לגדומ " תרצות  
ןומיס דוק  ,  AE גוס היתש ימל םאתומ םטא      
;  םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ , לוגס עבצב      

ללחב 'וכו םירצימ ,  תותשק  ,  תויופעתסה      
לכ םיקבחו םילתמ ללוכ תיטסוקא הרקתה      
לע ,ןוטיבו הביצח ללוכ תוריקב  ,'מ  05.1      

ללוכ הפצירל תחתמ ,םיקבח ללוכ תוריקה      
םירדחה ןיב תוריקהו גגה ךרד רבעמ ,ןוטיב      
יוטיח  ,ץחל  תקידב  ,העיבצ ,ןינבל ץוחמ לאו      

  4,248.00   177.00    24.00 .שרדנכ לכה 'וכו רטמ   
      
םימחו םירק םימ R-PP ןליפורפילופ תורונצ     07.03.0021
61 ילנימונ רטוקב ךותירב םירבוחמ "לורילופ"      

ריקה ךותב ,הפצרה יולימב םינקתומ מ"מ      
םירזיבאה לכ ללוכ ,תיטסוקא  הרקת ללחב      

  4,608.00    64.00    72.00 . ךרוצה יפל םיחפסו רטמ   

      
      

  8,856.00 30.70.2 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../018 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     018 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,856.00 מהעברה      

      

      
םימחו םירק םימ R-PP ןליפורפילופ תורונצ     07.03.0022

02 ילנימונ רטוקב ךותירב םירבוחמ "לורילופ"      
ריקה ךותב ,הפצרה יולימב םינקתומ מ"מ      
םירזיבאה לכ ללוכ ,תיטסוקא  הרקת ללחב      

    888.00    74.00    12.00 . ךרוצה יפל םיחפסו רטמ   
      
םימחו םירק םימ R-PP ןליפורפילופ תורונצ     07.03.0023

52 ילנימונ רטוקב ךותירב םירבוחמ "לורילופ"      
ריקה ךותב ,הפצרה יולימב םינקתומ מ"מ      
םירזיבאה לכ ללוכ ,תיטסוקא  הרקת ללחב      

  2,184.00    84.00    26.00 . ךרוצה יפל םיחפסו רטמ   

      
םימחו םירק םימ R-PP ןליפורפילופ תורונצ     07.03.0024
23 ילנימונ רטוקב ךותירב םירבוחמ "לורילופ"      

ריקה ךותב ,הפצרה יולימב םינקתומ מ"מ      
םירזיבאה לכ ללוכ ,תיטסוקא  הרקת ללחב      

  2,350.00    94.00    25.00 . ךרוצה יפל םיחפסו רטמ   

      
יושע  ימרט דודיב רובע םימ רוניצל תפסות      07.03.0050
4/3"  רטוקב  )  סקלפמרא  (  יטטניס  ימוג      
הרקתה ללחב 1 2/1" דע רטוקב תורוניצל      

    420.00    35.00    12.00 . קיבד קיטסלפ טרסב הפיטע ללוכ רטמ   
      

    276.00   276.00     1.00 טולישו דרוקר ללוכ  2" רטוקב ינוסכלא ףוגמ 'חי  07.03.0080

      
  1,519.00   217.00     7.00 טולישו דרוקר ללוכ 1" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  07.03.0088

      

    912.00   152.00     6.00 טולישו דרוקר ללוכ 4/3" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  07.03.0090
      
,"דנאר" וא "ןגמורכ" תרצות ,'ל 04 למשח דוד      07.03.0160
םותסש, ט"וו 0081 ילמשח םומיח ףוג ללוכ      

הסינכב םיירודכ םיפוגמ, רזוח-לא, ןוחטב      
זוקינל רוביחל ךפשמו השימג תרנצ, האיציבו      

  1,082.00 1,082.00     1.00 .'וכו 'חי   

      
  1,920.00   640.00     3.00 "רומטא" תמגוד רויכל םימ םםחמ 'חי  07.03.0162

      

      
      
      
      

      
      
      

 20,407.00 30.70.2 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../019 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     019 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 20,407.00 מהעברה      

      

      
ןולגלג   ללוכ יטרדנטס שא יוביכל דויצ     07.03.0170

ןיירושמ ימוג יושע קונרז םע ריצ לע בבותסמ      
םע יטרדנטס קנזמ ,'מ 52 ךרואב  4/3" רטוקב      
וא "ביגש"תרצות 1" ירודכ זרב ,ירודכ זרב       

תויושר י"ע רשואמו ינקת  דויצה לכ 'וכו .ע.ש      
דויצ ךרעמ, 2" יוביכ זרב ללוכ .שאה  יוביכ      
2" םיקונרז ינש ;שא יוביכ תדמעל הוולנ      

םע ,א"כ 'מ 51 ךרואב ןיירושמ ימוג םייושע      
יפטמ ינש, יתילכת וד קנזמו "ץרוטש" ידמצמ      
דויצה לכ ( ג"ק .0.6ףא .יס .יב גוסמ יוביכ      

  3,244.00 3,244.00     1.00 'פמוק .)שאה יוביכ תויושר י"ע רשואמ  

      
,תלעונ תלד םע   חפמ יוביכ דויצל םיזגרא      07.03.0180

  3,244.00 3,244.00     1.00 'פמוק ריקל םירבוחמ  ,מ"ס  03/08/08 תודימב  

      
אמגודל טלקמ לש ריק רבעמ רזיבא      07.03.0190

  1,620.00   540.00     3.00 'פמוק . BST-RR  

 28,515.00 הנבמב םימה תכרעמ  30.70 כ"הס  

      

ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  ת כ ר ע מ  40.70 ק ר פ  ת ת       

      

תופיפצ לעב ןליטאילופ יושע םשג ימ רוניצ     07.04.0010
תרצות, מ"מ  011 רטוק )E.P.D.H.( ההובג      
םירזיבאה לכ ללוכ, ע"ש או "תירבג"      

אל ןוטב ידומע ךותב םינקתומ, םירוביחהו      
יפל  ,'וכו םיקולב תוריק , םייביטקרטסנוק      
י"פע השעת תורוניצה הנקתה,  לכירדאה  טרפ      

 17,730.00   197.00    90.00 .ןרציה תוארוהו 943 כ"מפמ רטמ   

      
תרצות תמגוד תספרממ םשג ימ זוקינל רזיבא     07.04.0025

  9,432.00 1,572.00     6.00 'פמוק "relmmad"  תינכתב טרפ יפל( .ע.ש וא(  

      
    312.00    78.00     4.00 .עקרקב  ןקתמ םורט ןוטבמ תינגא  'חי  07.04.0030

 27,474.00 םשג ימ זוקינ תכרעמ 40.70 כ"הס  

133,048.80 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  

      

      
      
      

      
      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../020 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     020 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 - ק ר פ  80 ק ר פ       

      

ת ו ד ו ק נ  10 - ק ר פ  ת ת  10.80 ק ר פ  ת ת       

      

ט"החת הנקתהל הליגר רואמ תדוקנ     08.01.0010

YX2N גוסמ לבכו מ"מ 61 ףכירמ רוניצב      
 27,600.00   138.00   200.00 .תוריקב וא  תוקיציב ר" ממ 5.1X3 ךתחב 'קנ   

      

ט"החת הנקתהל הליגר רואמ תדוקנ      08.01.0020
YX2N גוסמ לבכו מ"מ 61 ףכירמ רוניצב      

  1,764.00   147.00    12.00 .תוריקב וא  תוקיציב ר" ממ 5.2X3 ךתחב 'קנ   
      

ףכירמ מ"מ 61 רוניצב רפמא 61 ת"ב תדוקנ     08.01.0030
    690.00   138.00     5.00 .תוריקב וא תוקיציב ר" ממ 5.1 םיכילומו 'קנ   

      

ףכירמ מ"מ 61 רוניצב רפמא 61 ת"ב תדוקנ     08.01.0040
  7,350.00   147.00    50.00 .תוריקב וא תוקיציב ר"ממ 5.2 םיכילומו 'קנ   

      
יזאפ דח חופמ תדיחיל ת"ב תדוקנ     08.01.0050

    V022/A61X1 גוסמ לבכ ללוכ ריחמה רפמא  
    YX2N  5.2 ךתחבX3 רוניצב לחשומ ר"ממ  
דעו ןיזמה למשחה חולמ לחה מ"מ 32 רטוקב      

תדיחיל דומצב A61X1 יזאפ דח  טקפ קספמל      
התואב וא/ו /גגה תמוקב הקיני חופמ      
ינוקית , תוביצח , םיחודיק , ללוכ ריחמה המוק      

    344.00   344.00     1.00 'פמוק .םישרדנה רזעה ירמח לכו חיט  
      
יזאפ דח א"טי/.א.מ תדיחיל ת"ב     08.01.0060
    V022/A02X1 גוסמ לבכ ללוכ ריחמה רפמא  

    YX2N  4 ךתחבX3 רוניצב לחשומ ר"ממ  
דעו ןיזמה למשחה חולמ לחה מ"מ 02 רטוקב      
תדיחיל דומצב A02X1 יזאפ דח טקפ קספמל      

, ללוכ ריחמה גגה תמוקב  דייאמ/א"טי      
ירמח לכו חיט ינוקית , תוביצח , םיחודיק      

  4,420.00   442.00    10.00 .םישרדנה רזעה 'קנ   

      
61 רטוקב רוניצ י"ע המלצמל הנכה תדוקנ     08.01.0070
ישאר תרושקת ןוראל דע הכישמ טוח+מ"מ      

  1,092.00    78.00    14.00 יתמוק 'קנ   

      
    296.00   296.00     1.00 רליוב תדוקנ 'קנ  08.01.0080

      

      
      
      

      
      

 43,556.00 10.80.2 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../021 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     021 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 43,556.00 מהעברה      

      

      
עוקש הנקתהל למשח יעקש ץבקמ תדוקנ      08.01.0090

לבכ י" ע רפמא 61 ת"ב 4 : ללוכה   תוריקב      
    YX2N 5.2 ךתחבX3 רוניצב לחשומ ר" ממ  
לבכ י" ע בשחמ מ תדוקנ 1 , מ"מ  61 רטוקב      

םידיג מ-8 םידיג ינקת תרושקת      
    E-5-TAC מ" מ 61 רטוקב רוניצב לחשומ  ,  
גוז 3 ינקת קזב לבכ י" ע ןופלט תדוקנ 1      

וניא ריחמה מ" מ 61 רטוקב רוניצב לחשומ      
 11,520.00   640.00    18.00 'פמוק .AMIC תאספוק ללוכ  

      
    492.00   246.00     2.00 .םיעגמ 2 םורח ןצחל הדוקנ 'קנ  08.01.0100

      
םייתכתמ םיטנמלא רובע הקראה רוביח תדוקנ     08.01.0110
,  למשחל תשר ישגמ , תויטסוקא תורקת :ןוגכ      

תורישי םירקו םימח םימ תרנצ , .א.מ תולעת      
תשוחנ ךילומ י"ע םילאיצנטופ תאוושה ספל      

  1,280.00   128.00    10.00 .מ"מ 01  דדובמ 'קנ   

      
םייתכתמ םיטנמלא רובע הקראה רוביח תדוקנ     08.01.0120
,  למשחל תשר ישגמ , תויטסוקא תורקת :ןוגכ      
תורישי םירקו םימח םימ תרנצ , .א.מ תולעת      

תשוחנ ךילומ י"ע םילאיצנטופ תאוושה ספל      
  1,470.00   147.00    10.00 .מ"מ 61 דדובמ 'קנ   

      

ץוח ןופלט - קזב תרושקת תדוקנ     08.01.0130
דע טלפמוק גוז 3  לבכו נ"פ מ"מ 61 רוניצב      

    294.00   147.00     2.00 .תיתמוק ןופלטל תרושקת תבית 'קנ   

      
רוניצב םילבכ וא תיללכ כ"לט/היזיוולט תדוקנ     08.01.0140
תיתמוק תרושקת תביתמ טלפמוק מ"מ 61      
לש יטרדנטס ינקת רזיבאל דעו היזיוולט/כ"לטל      

םג ללוכ ריחמה בהז יצורע תרבח      
  1,176.00   147.00     8.00 . GR -   6 ילאיסקאוקלבכ 'קנ   

      

ינקת תרושקת לבכ ללוכ שא יוליג  תדוקנ     08.01.0150
  4,140.00   138.00    30.00 .מ"מ 61 רטוקב רוניצב לחשומ 'קנ   

      

י"ע תואצרה ילוקמר רובע הנכה  תדוקנ     08.01.0160
    312.00    78.00     4.00 .הכישמ טוח+ מ"מ 61 רטוקב רוניצ לחשומ 'קנ   

      
ינקת תרושקת לבכ ללוכ םורח תזירכ תדוקנ     08.01.0170

  6,900.00   138.00    50.00 .מ"מ 61 רטוקב רוניצב לחשומ 'קנ   
      
      

 71,140.00 10.80.2 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../022 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     022 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 71,140.00 מהעברה      

      

      
תיב רובע ריק רוביח תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.0180

    885.00    59.00    15.00 .ט"החת ףסונ דומצ עקת 'קנ   
      
תיב רובע ריק רוביח תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.0190

    392.00    49.00     8.00 .םימ ןגומ עקת 'קנ   
      
E-5-TAC םיבשחמ לבכ ללוכה בשחמ תדוקנ     08.01.0200

  2,758.00   197.00    14.00 .מ"מ 02 רטוקב רוניצב לחשומ 'חי   

 75,175.00 תודוקנ 10 - קרפ תת 10.80 כ"הס  

      

ה י צ ל ט ס נ י א  20 - ק ר פ  ת ת  20.80 ק ר פ  ת ת       

ת י ל מ ש ח       

      

םיעובק ר"ממ 5.1X3 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.02.0010

םילחשומ וא םישגמ לע םיחנומ וא הנבמ לע      
    150.00    15.00    10.00 .הדוקנ ריחמב םילולכ םניאש תורוניצב רטמ   

      

ר"ממ 5.1X5 ךתחב YX2N גוסמ לבכ      08.02.0020
וא םישגמ לע םיחנומ וא הנבמ לע םיעובק      

    180.00    18.00    10.00 תורוניצב םילחשומ רטמ   
      

ר"ממ  5.2X3 ךתחבYX2N גוסמ לבכ      08.02.0030
וא םישגמ לע םיחנומ וא הנבמ לע םיעובק      
ריחמב םילולכ םניאש תורוניצב םילחשומ      

    190.00    19.00    10.00 .הדוקנ רטמ   
      
םיעובק ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.02.0040

םילחשומ וא תומלוס לע םיחנומ וא הנבמ לע      
    980.00    49.00    20.00 תורוניצב רטמ   

      
ר"ממ 52X4 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.02.0050

וא תומלוס לע םיחנומ וא הנבמ לע םיעובק      
  1,280.00    64.00    20.00 .תורוניצב םילחשומ רטמ   

      

01 ךתחב C .V.P ידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.0060
    350.00     7.00    50.00 .תורוניצב םילחשומ ר"ממ רטמ   

      

םינומט ר"ממ 52 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.02.0070
  2,100.00    35.00    60.00 תומלוס לע וא / ו תולעתב םיחנומ וא/ ו עקרקב רטמ   

  5,230.00 תילמשח היצלטסניא 20 - קרפ תת 20.80 כ"הס  

      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../023 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     023 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל י ב ו מ  30 - ק ר פ  ת ת  30.80 ק ר פ  ת ת       

      

וניאש מ"מ 61 רטוקב שא ןיסח ףכירמ רוניצ     08.03.0010
    110.00    11.00    10.00 .הדוקנ ריחמבלולכ רטמ   

      
    950.00    19.00    50.00 .מ"מ 32 רטוקב שא ןיסח ףכירמ רוניצ רטמ  08.03.0020

      
    170.00    17.00    10.00 .מ"מ 92 רטוקב שא ןיסח ףכירמ רוניצ רטמ  08.03.0030

      

    500.00    25.00    20.00 מ"מ 63 רטוקב שא ןיסח ףכירמ רוניצ רטמ  08.03.0040
      
רטוקב  " נ" פ" וילאמ הבכ  ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.03.0050

    450.00    45.00    10.00 .מ"מ 08 רטמ   
      
ןוולוגמ לזרבמ םילבכל תשר תלעת     08.03.0060
מ"מ 6 יבועב םיטוחמ מ"ס 5.8X01 תודימב      

הרקתל תחתמ וא/ו ריקה לע תנקתומ תוחפל      
םיקוזיח , םילתמ ,תולזנוק תועצמאב      
ע" ש וא דריל לש תמגודכ םייתיישעת      

ללוכ הלעתה ריחמ .רכומ ןקת לעב יתיישעת      
ירמח לכו םילתמה , תולוזנוקה , םיקוזיחה תא      

  6,600.00    55.00   120.00 .התנקתהל םישורדה רזעה רטמ   

      
ןוולוגמ לזרבמ םילבכל תשר תלעת     08.03.0070
מ"מ 6 יבועב םיטוחמ מ"ס 5.8X03 תודימב      
הרקתל תחתמ וא/ו ריקה לע תנקתומ תוחפל      

םיקוזיח , םילתמ ,תולזנוק תועצמאב      
ע" ש וא דריל לש KFM תמגודכ םייתיישעת      
ללוכ הלעתה ריחמ .רכומ ןקת לעב יתיישעת      

ירמח לכו םילתמה , תולוזנוקה , םיקוזיחה תא      
  4,080.00    68.00    60.00 .התנקתהל םישורדה רזעה רטמ   

 12,860.00 םיליבומ 30 - קרפ תת 30.80 כ"הס  

      

      
      
      
      

      
      
      

      
      
      

      
      
      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../024 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     024 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ח ו ל  40 - ק ר פ  ת ת  40.80 ק ר פ  ת ת       

ל מ ש ח       

      

לעב יבטוק תלת . B.C.C.M יטקפמוק  קספמ     08.04.0010
,V004 ילנימונ חתמ, A001X3 ילנימונ םרז      

סמ תונגה תדיחי םע AK52 =ucI קותינ רשוכ      
תנתינה תינכימ ) תיטנגמ- ומרת( IL   ג ו      
.לופכ קותינ ןונגנמוD08-MT םגדמ , הפלחהל      
םימילשמה רזעה ירזיבא לכ תא לולכי קספמה      

תוינכתבו ינכטה טרפמב שרדנל םאתהב      
תרבח לש B08XSN TCAPMOC   תמגודכ      
    REDIENHCS CIRTCELE ע"ש וא  

    933.00   933.00     1.00 .קוחרמ הקספה לילס םע.רשואמ 'חי   
      
אלל יבטוק תלת C.C.M.B יטקפמוק  קספמ     08.04.0020

ילנימונ םרז לעב )קפסה קתנמ( תונגה      
    A08X3 ,ילנימונ חתמ V004, לולכי קספמה  
םאתהב םימילשמה רזעה ירזיבא לכ תא      
תמגודכ תוינכתבו ינכטה טרפמב שרדנל      

    TCAPMOC XSN08AN תרבח לש  
    640.00   640.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE 'חי   

      

אלל יבטוק תלת C.C.M.B יטקפמוק  קספמ     08.04.0030
ילנימונ םרז לעב )קפסה קתנמ( תונגה      
    A04X3 ,ילנימונ חתמ V004, לולכי קספמה  

םאתהב םימילשמה רזעה ירזיבא לכ תא      
תמגודכ תוינכתבו ינכטה טרפמב שרדנל      
    TCAPMOC XSN04AN תרבח לש  

  1,180.00   590.00     2.00 .רשואמ ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE 'חי   

      
'רפמאילימ A04X4, 03 תחפ קספמ     08.04.0040
    A EPYT , ז"אמה.הנבומ הלקת בצמ ןולגד  

לש תרדס תמגודכ םיאבה םיאנתב דומעי      
ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE תרבח      

    442.00   442.00     1.00 .רשואמ 'חי   
      

טלוו 022 לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ      08.04.0050
61 לש ףוצר םרזל 3 'סמ ". C"  הדובע רטשמ      
םיגוסמ דוקיפל םרז יעגמ 2 ילעב רפמא      

REDIENHCS תרבח לש.םינוש      
  2,408.00   344.00     7.00 .רשואמ ע"שוא CIRTCELE 'חי   

      

      
      
      
      

      

  5,603.00 40.80.2 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../025 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     025 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,603.00 מהעברה      

      

      
טלוו 022 לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     08.04.0060

02 לש ףוצר םרזל 3 'סמ ". C"  הדובע רטשמ      
םיגוסמ דוקיפל םרז יעגמ 2 ילעב רפמא      
REDIENHCS תרבח לש.םינוש      

  3,536.00   442.00     8.00 .רשואמ ע"שוא CIRTCELE 'חי   
      
'רפמאילימ A52X4, 03 תחפ קספמ       08.04.0070

    A EPYT , ז"אמה.הנבומ הלקת בצמ ןולגד  
לש תרדס תמגודכ םיאבה םיאנתב דומעי      
ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE תרבח      

  8,736.00   364.00    24.00 .רשואמ 'חי   

      
    441.00   147.00     3.00 ןומיס תורונמל דוקיפ ןצחל 'חי  08.04.0080

      

  1,323.00   147.00     9.00 V032 ןואנ ןומיס תרונמ קולב 'חי  08.04.0090
      

  1,176.00   147.00     8.00 . 2 -1-0 םיבצמ 3 ררוב דוקיפ קספמ 'חי  08.04.0100

      
ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ תלת ז"אמ     08.04.0110
    A04X3 קותינ רשוכ AK01 - 898CEI םע  
,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה םיאנתה      

תרדס NOITULLOP EERGED תמגודכ      
    H06CI תרבח לש REDIENHCS  

    552.00   276.00     2.00 .רשואמ ע"ש וא CIRTCELE 'חי   

      
ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ תלת ז"אמ     08.04.0120
    A52X3 קותינ רשוכ AK01 - 898CEI םע  

,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה םיאנתה      
תרדס NOITULLOP EERGED תמגודכ      
    H06CI תרבח לש REDIENHCS  

  3,444.00   246.00    14.00 .רשואמ ע"ש וא CIRTCELE 'חי   

      
ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ תלת ז"אמ     08.04.0130
    A02X3 קותינ רשוכ AK52 - 898CEI םע  

,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה םיאנתה      
תרדס NOITULLOP EERGED תמגודכ      
    H06CI תרבח לש REDIENHCS  

    217.00   217.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא CIRTCELE 'חי   
      
      
      

      
      
      

 25,028.00 40.80.2 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../026 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     026 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 25,028.00 מהעברה      

      

      
ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ תלת ז"אמ     08.04.0140

    A61X3 קותינ רשוכ AK52 - 898CEI םע  
,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה םיאנתה      
תרדס NOITULLOP EERGED תמגודכ      

    H06CI תרבח לש REDIENHCS  
    768.00   256.00     3.00 .רשואמ ע"ש וא CIRTCELE 'חי   

      

A6X3 ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ תלת ז"אמ     08.04.0150
םע AK52 89852 - CEI קותינ רשוכ      
דומעי ז"אמה .הנבומ הלקת בצמ ןולגד      
EERGED NOITULLOP םיאבה םיאנתב      

    ,PMIU=6VK ,'iU=005V תרדס תמגודכ  
    CI06H תרבח לש REDIENHCS  

  1,032.00   344.00     3.00 רשואמ ע"ש וא CIRTCELE 'חי   

      
A02X1 ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ דח ז"אמ     08.04.0160
םיאנתה םע AK01 - 898CEI קותינ רשוכ      

תמגודכ ,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה      
    NOITULLOP EERGED תרדס H06CI לש  
ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE תרבח      

     99.00    99.00     1.00 .רשואמ 'חי   

      
ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ תלת ז"אמ     08.04.0170
    A01X2 קותינ רשוכ AK52 - 898CEI םע  

,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה םיאנתה      
תרדס NOITULLOP EERGED תמגודכ      
    H06CI תרבח לש REDIENHCS  

    668.00   167.00     4.00 .רשואמ ע"ש וא CIRTCELE 'חי   
      
A61X1 ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ דח ז"אמ     08.04.0180
םיאנתה םע AK01 - 898CEI קותינ רשוכ      

תמגודכ ,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה      
    NOITULLOP EERGED תרדס H06CI לש  
ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE תרבח      

  4,125.00    55.00    75.00 .רשואמ 'חי   
      

    256.00   128.00     2.00 A61 דעצ רסממ 'חי  08.04.0190

      
יעובש יעובש ימוי ילטיגיד דוקיפ ןועש קספמ     08.04.0200

  2,358.00   393.00     6.00 .רשואמ ע"ש וא NEBET    תרצותמ 'חי   
      

      
      
      

 34,334.00 40.80.2 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../027 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     027 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 34,334.00 מהעברה      

      

      
14,05 'סמ הנשמ למשח חול הנבמ     08.04.0210

טרפמב ראותמכ ירלודומ םיאתמ       
עובצ חפמ למשחה תוינכתב טרפ י"פעו ינכטה      
תא ללוכ תיזחב םיקרפתמ םילנפ םע רונתב      

, הקראהו ספא יספ , A36X3 הריבצה יספ      
הנקתה , הלבוה , טוליש , טוויח ,  םיקדהמ      
םישורדה תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה .רוביחו      

  3,145.00 3,145.00     1.00 .חולה תמלשהל ר"מ   
      
04 'סמ הנשמ למשח חול הנבמ     08.04.0220
ירלודומ םיאתמ       

תוינכתב טרפ י"פעו ינכטה טרפמב ראותמכ      
םילנפ םע רונתב עובצ חפמ למשחה      
הריבצה יספ תא ללוכ תיזחב םיקרפתמ      

    A001X3 , םיקדהמ , הקראהו ספא יספ  ,  
.רוביחו הנקתה , הלבוה , טוליש , טוויח      
םישורדה תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה      

  5,661.00 3,145.00     1.80 .חולה תמלשהל ר"מ   
      
022X05 תודימב חפמ הנשמ תרושקת ןורא     08.04.0230
, ןוראה בגב ץע תטלפ ללוכ מ"ס 2 יבועבו מ"ס      

, הלבוה ללוכ ריחמה . הליענ ירודיסו תותלד      
    786.00   786.00     1.00 .םישרדנה רזעה ירמח לכו הנקתה 'חי   

      

למשח רדחב םייק ישאר למשח חול תקתעה     08.04.0240
שרדנה לכ ללוכ ריחמה שדחה ומוקימל      

  7,840.00 7,840.00     1.00 'פמוק טלפמוק - םילבכו תרנצ תוברל חולה תקתעהל  

 51,766.00 למשח תוחול 40 - קרפ תת 40.80 כ"הס  

      

ת כ ר ע מ  50 - ק ר פ  ת ת  50.80 ק ר פ  ת ת       

ת ו ק ר א ה       

      

הנבמ תפסות  לכל תודוסי תקראה תכרעמ     08.05.0010
טרפמב טרופמכ טלפמוק רפסה תיבל      

תונקתה ץבוקל םאתהבו תוינכתב , ינכטה      
תוביתב ץוח תואיצי ללוכ ריחמה 1724      
, רפת ירבעמ , רושיג תעבט ,תוניירושמ      

םילאיצנטופ תאוושה ספ תקראהל תואיצי      
תלוליסמ תקראה , רוביח יכילומ , ישאר      
תמלשהל תושורדה תודובעה לכו תילעמ      
י"ע תכרעמה תקידב םג ל לוכ ריחמה . ןקתמה      

  2,949.00 2,949.00     1.00 'פמוק .ךמסומ קדוב  
      

  2,949.00 50.80.2 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../028 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     028 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,949.00 מהעברה      

      

      
תודימב תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.05.0020

    4X04  תכרעמל דומצב ריקה לע ןקתומ מ"מ  
, םימוא , רוביחה יגרב לכ תוברל י"חח היינמ      
רזעה ירמח לכו טוליש , זילפ תויקסיד      

רפסמל םיאתי ספה ךרוא .התנקתהל םישורדה      
    296.00   296.00     1.00 .רומש 02 % דועו רבחל שיש םיכילומה 'חי   

      

תיתכתמ תרנצל הקראה ךילומ רוביח     08.05.0030
    442.00   442.00     1.00 .4" דע תנוולוגמ הדבכ הקראה תלש תועצמאב 'חי   

      
ןוולוגמ חוטש ספמ םימ ןועשל הקראה רשג     08.05.0040

    296.00   296.00     1.00 .םיקבח ללוכ מ"מ 2X02 'חי   

  3,983.00 תוקראה תכרעמ 50 - קרפ תת 50.80 כ"הס  

      

ם י ר ז י ב א  60 - ק ר פ  ת ת  60.80 ק ר פ  ת ת       

ם ת נ ק ת ה ו       

      

קיטסלפ רמוחמ  היושע  םיעקש תאספוק      08.06.0010
M תרדסמ מ"מ 342X641 תודימב וילאמ הבכ      
ל םיאתמ ( M-064 תמגודכ םילודומ 61 רובע      
עקש 1 ,ןופלטל עקש 1 ,למשח יעקש 4  -      

םיעקש יצבקמ רובע ריקב עוקש ) ,בשחמל      
וא עדמ תרבח י"ע קפוסמ הדובע תודמעב      

  5,160.00   344.00    15.00 .רשואמ ע"ש 'חי   

      
לש  E   -  SAX  52 תמגוד םורח ןצחל     08.06.0020

    786.00   393.00     2.00 .קינכמלט 'חי   

      
ללוכה תינגזמ תמגודכ ןגזמל הלעפה תדיחי     08.06.0030
MS-L2-/ B תמגוד  הייהשהו  יוויח תרונ      
ע"ש וא סינורטקלא סרבינוי תרבח י"ע קפוסמ      

  6,480.00   540.00    12.00 .רשואמ 'חי   

 12,426.00 םתנקתהו םירזיבא 60 - קרפ תת 60.80 כ"הס  

      

,ת ו ק י ד ב  70 - ק ר פ  ת ת  70.80 ק ר פ  ת ת       

ת ו פ ס ו ת ו  ת ו נ ו ש       

      

עוציבב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     08.07.0010

תויומכה תמישרב תולולכ ןניאש תודובעה      
רושיאבו הדובע ןמויב םושיר יפל שארמ םכוסו      

    590.00    59.00    10.00 .חקפמה ע"ש   

      
      

    590.00 70.80.2 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../029 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     029 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    590.00 מהעברה      

      

      
עוציבב יעוצקמ יאלמשח לש הדובע תועש     08.07.0020

תויומכה תמישרב תולולכ ןניאש תודובעה      
רושיאבו הדובע ןמויב םושיר יפל שארמ םכוסו      

    840.00    84.00    10.00 .חקפמה ע"ש   

      
) EDAMSA ( תודע תינכת תנכה     08.07.0030
הסרג דקוטוא תנכתב תוטטרושמ עצובש יפכ      

לש םיקתוע 3 - ו טקסיד ללוכה תינכדע השדח      
  1,475.00 1,475.00     1.00 'פמוק .תוינכת טס  

      
סדנהמ תקידב ותוללכב למשחה ןקתמ תרבעה     08.07.0040

,תושורדה תונכהה לכ עוציב ללוכ ךמסומ קדוב      
הרזע ,הקידבה ןמז לכ ךשמב קדובה יוויל       
רזע ירמוח וא/ו הדובע תועשב הכורכש תינכט      

ללוכ ריחמה .קדובל ךרוצה תדימב שרדיתש      
םייוקילה לכ ןוקיתו  עוציב תא םג      
יפל ןקתמה תמלשהל דע הקידבבולגתהש      

  3,931.00 3,931.00     1.00 'פמוק .קדובה תושירד  
      
תקידב שא יוליג תכרעמ ןקתמ לכ  תרבעה     08.07.0050
לכו הנושאר הקידב ללוכ םינקתה ןוכמ      

רושיאל דע ושרדיש  תורזוחה תוקידבה      
ת ל ל ו כ   ם י נ ק ת ה   ן ו כ מ   י " ע ןקתמה      
,    ם י נ ק ת ה   ן ו כ מ   ת נ מ ז ה   ם ו א י      

ה   ן מ ז   ל כ   ך ש מ ב   ק ד ו ב ה   י ו ו י ל      
ת י נ כ ט   א ר ז ע   ל ל ו כ   ,    ת ו ק י ד ב      
ו א /  ו   ה ד ו ב ע   ת ו ע ש ב   ה כ ו ר כ ש      

ה   ת ד י מ ב   ש ר ד י ת ש   ר ז ע   י ר מ ו ח      
כר י ח מ ה   . ם י נ ק ת ה   ן ו כ מ ל   ך ר ו צ      
י י ו ק י ל ה   ל כ   ע ו צ י ב   ת א   ם ג   ל ל ו      
ל ש ה ל   ד ע   ן ו ק י ת ל   ו ש ר ד י י ש   ם      

  2,949.00 2,949.00     1.00 'פמוק נ ק ת ה   ן ו כ מ   י "  ע   ן ק ת מ ה   ת מ  
      
ינוציח ,עוקש( אוהש גוס לכמ ת"ג תנקתה     08.07.0060

 11,515.00    49.00   235.00 .)'וכו 'חי   
      
םימייק 03,02 םיינשמ למשח תוחולב םינוכדע     08.07.0070

תנקתהו הקפסא ,םייוויח,םיטוויח : םיללוכה      
תוינכת י"פע תופסותה לכ עוציב םיקדהמ      
יאלמשח ללוכ רייחמה םייוניש , ,למשח תוחול      
ףיעס .םישרדנה רזעה ירמוח לכו יעוצקמ טווח      

חטשב רקיב ןלבקהש רחאל קר רחמותי הז      
  3,932.00 1,966.00     2.00 'פמוק תושקבתמה תופסות/םייונישה לכ תא דמלו  

      

 25,232.00 70.80.2 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../030 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     030 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 25,232.00 מהעברה      

      

      
וא/ו םיקולבב םיתותיס תוביצח/םיחודיק     08.07.0080

ילבכ רבעמל רחא רמוח לכב וא/ו םינוטבב      
ללוכ ריחמה תרושקתו למשחל םילגעמ/הנזה      
ירמוח לכו עבצו דויס טיט יולימ/חיט ינוקית      

  2,949.00 2,949.00     1.00 'פמוק םישרדנה רזעה  

 28,181.00 תופסותו תונוש ,תוקידב 70 - קרפ תת 70.80 כ"הס  

      

ת כ ר ע מ  80 - ק ר פ  ת ת  80.80 ק ר פ  ת ת       

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג       

      

  6,642.00   246.00    27.00 .תנעוממ תכרעמל יגולנא יטפוא ןשע יאלג 'חי  08.08.0010

      
    688.00   344.00     2.00 .תנעוממ תכרעמל שא תקעזא ןצחל 'חי  08.08.0020

      

    441.00   147.00     3.00 .א.מ תלעת/םוח/שא יאלגל ןומיס תירונ 'חי  08.08.0030
      
הנקתהל ץנצנ םע ילוק רוא שא תקעזא רפוצ     08.08.0040

  1,032.00   344.00     3.00 .תנעוממ תכרעמל תימינפ 'חי   
      
הנקתהל ץנצנ םע ילוק רוא שא תקעזא רפוצ     08.08.0050

    688.00   344.00     2.00 .תנעוממ תכרעמל תינוציח 'חי   

      
שא יוליג תייזכרמ לש הנקתהו הקפסא     08.08.0060
תוחפל תובותכ 002 תיגולנא תיתבותכ      

תוברל ויביכרמ לכ לע ינכטה טרפמב טרופמכ      
לכו הלעפה ,  הנקתה , תונכת, יטמוטוא ןגייח      
ןיפוליחל וא/ו.טלפמוק רזעה ירמוח      

תבחרה ללוכ שא יוליג תייזכרמל תוקשממתה      
הז ףיעס.ךרוצה יפל תמייק הייזכרמב םיסיטרכ      

  6,880.00 6,880.00     1.00 'פמוק חטשב ךרוצה תדימב לעפוי  
      

ינוציח תוארתה חול      08.08.0070
יוליג תייזכרמל ) ETOMER TESER( דרפנ      
עוציבל תורשפאו םירוזאה ןומיס ללוכ , שא      

    FO MARLA ירמוחו תודובעה לכ ללוכ - ן  
  3,931.00 3,931.00     1.00 .טלפמוק הלעפהו הנקתהל םישורדה רזעה 'חי   

 20,302.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 80 - קרפ תת 80.80 כ"הס  

      

      
      
      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../031 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     031 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו ג  90 - ק ר פ  ת ת  90.80 ק ר פ  ת ת       

ה ר ו א ת       

      

תיכוכז םע ףיצר ספ W82X1  יטנצסרולפ ת"ג     08.09.0010
ףוגה .סבג תרקתב עוקש הנקתהל תמסוחמ      

יסקופא יופיצ םע םוינמולא תקיצימ יושע      
שעג תרבח י"ע טיילאטנפ  תמגודכ רטסאילופ      

 26,520.00   442.00    60.00 .רשואמ ע"ש וא הרואת רטמ   
      

דומצ הנקתהל W82X2 יטנצסרולפ ת"ג      08.09.0020
תרצותמ 822SB - תמגודכ םימ ןגומ הרקת      
    ILLEGGEB וא סקולארשי תרבח י" ע קפוסמ  

    217.00   217.00     1.00 . רשואמ ע" ש 'חי   
      
יביטרוקד DEL ת"ג      08.09.0030

יתלב תרואת י"ע הנווכהו טולישל דחוימב רצ      
טמ לקינ יופיצ םע תכתממ יושע ףוגה הרישי      
ידדצ דח מ" ס 51 הבוג טורח סקפסרפ טולישו      
תרבח י"ע קפוסמ-DEL 806 LE- תמגודכ      

  6,188.00   442.00    14.00 .רשואמ ע"ש וא טיילורטקלא 'חי   
      
תרקתב עוקש הנקתהל  םידל םע לוגע ת"ג     08.09.0040

W32/ML0002 לש ללוכ קפסהב סבג      
תיכוכז םע םוינמולא  ףוגה תקיצימ יושע ףוגה      
6D  תמגודכ  תמסוחמ      

תרבח י"ע קפוסמ GL  תרצותמ      
 10,880.00   640.00    17.00 .רשואמ ע"ש וא מ"עב ןטשק.י 'חי   

      
W62X2LP יטקפמוק יטנצסרולפ ת"ג     08.09.0050

56PI םימ ןגומ ןוטב תרקת דומצ הנקתהל      
    884.00   442.00     2.00 שעג תרבח י"ע קפוסמ 442 טייל ליס תמגודכ 'חי   

      

W84 ללוכה קפסהב םידל םע  ת"ג     08.09.0060
הנקתהל ןמול  0063  לש תירוא הקופת םע      
תקיצימ יושע ףוגה תכמנומ הרקתב עוקש      
תמגודכ תיטטסורטקלא העיבצו םוינמולא      

0054-3 םגד תונולח 3 םע דלאטנפ      
ע"ש וא מ"עב שעג תרבח י"ע קפוסמ תונולח       

 54,240.00   452.00   120.00 .רשואמ 'חי   

      
לש קפסהב  דל 1  םע םורח  ת"ג     08.09.0070
    W2 ץע תרקתב עוקש הנקתהל הרואת ףוגה  

קטלנא תרבח י"ע קפוסמ XULYX תמגודכ      
 17,225.00   689.00    25.00 .רשואמ ע"ש וא מ"עב 'חי   

      
      

      

116,154.00 90.80.2 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../032 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     032 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

116,154.00 מהעברה      

      

      
םימ ןגומ תוריק דומצ הנרתהל W07 ג"לנ ת"ג     08.09.0080

    45PI וא שעג תרבח י,ע קפוסמ ראטס תמגודכ  
  4,862.00   442.00    11.00 .רשואמ ע,ש 'חי   

      

תדיחי לש הנקתהו הקפסא      08.09.0090
לקינ רבצמו ןעטמ , ינורטקלא ריממ (  םורח      
W24 - דע יטקפמוק יטנצסרולפ ת"גל ) םוידק      

תוקד 09 -ל W85 דע םיטנצסררולפ םיספל וא      
רתי תקירפ ינפמ  תינורטקלא הנגה םע      
- ןזורטקלא תמגוד המודא  DEL ןומיס תרונמו      

  1,965.00   393.00     5.00 VQ. 'חי   

      
W81X1LP יטקפמוק יטנצסרולפ ת"ג     08.09.0100
םע 66PI םימ ןגומ תוריקב עוקש הנקתהל      

תמסוחמ תיכוכזו הפפר , ןוטיב תאספוק      
יחמק תרבח י"ע קפוסמ NAMGIL תרצותמ      

 11,934.00   442.00    27.00 .רשואמ ע"ש וא מ"עב הרואת 'חי   

      
W81X2LP יטקפמוק יטנצסרולפ ת"ג     08.09.0110
רפונ תמגודכ םימ ןגומ הרקת דומצ  הנקתהל      
ע"ש וא מ"עב  סקולארשי תרבח י"ע קפוסמ      

  1,770.00   177.00    10.00 .רשואמ 'חי   

136,685.00 הרואת יפוג 90 - קרפ תת 90.80 כ"הס  

      

ת כ ר ע מ  01 - ק ר פ  ת ת  01.80 ק ר פ  ת ת       

ם ו ר ח  ת ז י ר כ       

      

תינוציח הנקתהל וק יאנש םע W51 לוק רפוש     08.10.0010
תמגודכ הנגה תשר ללוכ      
ע"ש וא E01M01-1HL םגדמ       
תרבח י"ע קפוסמ HSOB תרצותממ      

  1,179.00   393.00     3.00 .רשואמ ע"ש וא.OCIDEL  'חי   
      
םע ןופורקימ ילבכ ,  םילוקמר ילבכ תקפסא     08.10.0020

  2,949.00 2,949.00     1.00 'פמוק .הלעפהו םירוזאל הקולח דוקיפ  
      
טרופמכ תישאר הזירכ תכרעמל הלעפה תדמע     08.10.0030

ירוזא גותימ תבית : תללוכה ינכטה טרפמב      
זווא ראווצ , ןופורקמ , םירוזא- 02 -  דע הזירכ      
תבית , הרבגהה תכרעמ ןיב אלמ טוויח תרנצ ,      
אלמה טוריפה י"פע לכה ןופורקמהו גותימה      

  2,654.00 2,654.00     1.00 .ינכטה טרפמב 'חי   
      

  6,782.00 01.80.2 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../033 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     033 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,782.00 מהעברה      

      

      
) הזירכ תייזכרמ ( גותימו הרבגה תכרעמ     08.10.0040

תוברל ינכטה טרפמב טרופמכ W084 קפסהב      
, ןעטמ , םורח ירבצמ תכרעמ , לילצ לברע      
םורח תאירק , תועדוה תרבעה, םירבצמ      

השימחל קסידקפמוק ( עקר תקיסומו      
, ןופורקמל רבגמ םדק , ) תוחפל םירוטילקת      
, הרקבו גותימ תדיחי , תוסינכל רבגמ םדק      

דועו םירזיבאל םיאתמה הבוגב 91"  דסמ      
תכרעמה רוביח םג ללוכ רומש םוקמ%      
HSOB תרצותמ תמגודכ .טלפמוק התלעפהו      

 14,743.00 14,743.00     1.00 'פמוק OCIDEL תרבח י"ע קפוסמ  

      
תוירחאו תרוקיב , הלעפהו רוביח , הנקתה     08.10.0050
רמוח , הכרדה ללוכ הזירכ תוכרעמל םינש 3-ל      

תועיבשל טלפמוק טרפמב ראותמכ לכה  דומיל      
  1,179.00 1,179.00     1.00 'פמוק .םינימזמה ןוצר  

      

הביתב וק יאנש םע W9   ,6 "  הזירכ לוקמר     08.10.0060
וא לוגע חפ לירג ללוכ לירגב וא תיטסוקא      
תכמנומ הרקתב הנקתהל ררוחמ עבורמ      
ע"ש וא MHL-6060 םגדמ   תמגודכ       

OCIDEL תרבח י"ע קפוסמ HSOB תרצותמ      
  4,920.00   246.00    20.00 .רשואמ ע"ש וא מ"עב 'חי   

      

וק יאנש םע  תוריקב הנקתהל  הזירכ לוקמר     08.10.0070
לוגע חפ לירג ללוכ לירגב וא תיטסוקא הביתב      
תכמנומ הרקתב הנקתהל ררוחמ עבורמ וא      

תרצותמ ע"ש וא 60W-1BL םגדמ   תמגודכ      
  3,690.00   246.00    15.00 OCIDEL תרבח י"ע קפוסמ HSOB 'חי   

 31,314.00 םורח תזירכ תכרעמ 01 - קרפ תת 01.80 כ"הס  

      

ת כ ר ע מ  11 - ק ר פ  ת ת  11.80 ק ר פ  ת ת       

ה י נ ו פ ל ט       

      

ינקת ר"ממ 5.0X2 (5( גוז 5 ןופלט לבכ     08.11.0010
    870.00    29.00    30.00 קזב רטמ   

      

ינקת ר"ממ 5.0X2 (01( גוז 01 ןופלט לבכ     08.11.0020
  1,850.00    37.00    50.00 קזב רטמ   

      
SULP( םיקדהמ רוביח יסיסב      08.11.0030

    ASL ( תכתמה יסיסב תוברל גוז 5 לבכל  
    246.00   246.00     1.00 .םיקדהמל םילבכהה רוביחו םישורדה 'חי   

  2,966.00 11.80.2 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../034 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     034 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,966.00 מהעברה      

      

      
לבכל ) SULP ASL( םיקדהמ רוביח יסיסב     08.11.0040

רוביחו םישורדה תכתמה יסיסב תוברל גוז 01      
    296.00   296.00     1.00 .םיקדהמל םילבכהה 'חי   

  3,262.00 הינופלט תכרעמ 11 - קרפ תת 11.80 כ"הס  

      

ה י ז י ו ל ט  21  - ק ר פ  ת ת  21.80 ק ר פ  ת ת       

VTCC ר ו ג ס  ל ג ע מ ב       

      

ROOD NI 032  תנקתהל  DCC 2/1" המלצמ     08.12.0010
 23,534.00 3,362.00     7.00 השדע אלל טלוו 'חי   

      

ROOD TUO תנקתהל DCC 2/1"  המלצמ     08.12.0020
 37,499.00 5,357.00     7.00 השדע אלל  ,יטמוטוא םצמצ תוברל ,טלוו 032 'חי   

 61,033.00 VTCC רוגס לגעמב היזיולט 21  - קרפ תת 21.80 כ"הס  

442,217.00 למשח תודובע 80 - קרפ 80 כ"הס  

      

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.90 ק ר פ  ת ת       

      

םינפ חיט רובע  חפמ תוניפ וא/ו תועוצקמ קוזיח      

הדיחיה יריחמב לולכ אוהו הבוח וניה ויגוסל ץוחו      
.ויגוסל חיט תודובעל םינושה      

יללכ 00.90 כ"הס            

      

ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       

      

לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.01.0010

 52,290.00    63.00   830.00 .םיירושימ םיחטש ר"מ   
      
"ראגאב" תמגודכ ד"ממ םינפ תוריק לע חיט     09.01.0020
תשר ללוכ מ"מ 01 יבועב "רובמט" תרצות      

 10,650.00    71.00   150.00 .תילקלאב הדימע סלגרביפ ר"מ   
      
וא םיקולבל דע תוריקמ חיט תרסהו דוריג     09.01.0030

םינוטב      
    370.00    37.00    10.00 .םינטק וא/ו םילודג םיחטשב שרדיש םוקמ לכב ר"מ   

      

יתותיסמ םיעבונה םייללכ םינפה חיט ינוקית     09.01.0040
למשח      
ןכו םימייק תוריקב ב"ויכו םיקספמ ,םיעקש רובעב      

    340.00    34.00    10.00 .מ"ס 02 דע בחורב תוריק תסירהו היצלטסניא רטמ   

 63,650.00 םינפ חיט 10.90 כ"הס  

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../035 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     035 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט נ מ צ  ח י ט  30.90 ק ר פ  ת ת       

      

  7,875.00    63.00   125.00 .םיירושימ םיחטש לע תובכש 2 טנמצ חיט ר"מ  09.03.0010

  7,875.00 טנמצ חיט 30.90 כ"הס  

 71,525.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

      

ו צ ר ט ו  י ו פ י ח  ,ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.01 ק ר פ  ת ת       

      

לוחב יולימ םיללוכ ףוצירל ןלהלש הדיחיה יריחמ      
.הלבגה אלל אוהש הבוג לכל בצוימ      
      

תוללוכ םהיגוסל הקימרקה יופיח תודובע לכ      
םוינימולא תוניפ עוציב ןהלש הדיחיה יריחמב      
ןווגב      

."גנורג" עוציב וא/ו ,לכירדאה תריחב יפל      

יללכ 00.01 כ"הס            

      

ו צ א ר ט  י ח י ר א ב  ף ו צ י ר  10.01 ק ר פ  ת ת       

ה ק י מ ר ק ו       

      

םייקה תמגודכ ןווג ,מ"ס 03/03 וצרטב ףוציר      10.01.0010

 97,350.00   177.00   550.00 .ןיינבב ר"מ   
      
01 הבוג ,ל"נה ףוצירה תמגודכ וצרט ילופיש     10.01.0020

 16,000.00    40.00   400.00 .מ"ס רטמ   
      
תמגודכ ןווג ,מ"ס 03/03 וצרט ףוציר תומלשה     10.01.0030

  1,770.00   177.00    10.00 .מ"ס 06 דע בחורב תועוצרב ןיינבב םייקה רטמ   

      
הקלחה דגנ ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0040
,R.S. רומיג ,+4 הקיחש תגרד 03/03      

תריחב יפל ןווג ,םיפצורמ תוגגו תוספרמל      
107,970.00   177.00   610.00 .ר"מ/ח"ש 05 לש דוסי ריחמ ,לכירדאה ר"מ   

      

,ל"נה ףוצירה תמגודכ ןלצרופ טינרג ילופיש     10.01.0050
  6,800.00    40.00   170.00 .מ"ס 01 הבוג רטמ   

229,890.00 הקימרקו וצארט יחיראב ףוציר 10.01 כ"הס  

      

ת ו ג ר ד מ  40.01 ק ר פ  ת ת       

      

הקלחה דגנ ספ םע וצרטמ תוימורט תוגרדמ     10.04.0010

לש תוחנומ  חלשו םור םייקה ףוצירה ןווגב      
 26,500.00   265.00   100.00 .מ"ס 71/92 ךתחב ןוטב ישלושמ רטמ   

 26,500.00 תוגרדמ 40.01 כ"הס  

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../036 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     036 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר י ק  י ו פ י ח  50.01 ק ר פ  ת ת       

      

טינרג/הקימרק יחיראב ןורדסמ תוריק יופיח     10.05.0010
,םייקה תמגודכ םינוש וווגו תודימב ,ןלצרופ      
םע טנמצ טיטב הנושאר הזתה ללוכ ריחמה      
,תועש 42 ךשמב היקשה םע תומיטא ברע      

הדידמה .ןבל טלמב )הבור( םירפתה תמיתס      
,תועוצקמ רובע תפסות ילב תוריקה לע      

 28,320.00   177.00   160.00 .רושיל עקר חיט ללוכ ריחמה ר"מ   

      
ןלצרופ טינרג/הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.05.0020
בלושמ םייקה תמגודכ תודימב ,םיתורש ירדח      

וא/ו ןלצרופ טינרג וא/ו הקימרק ספ םע      
םינוש םינווגב ןלצרופ טינרג וא/ו תוקימרק      
הנושאר הזתה ללוכ ריחמה ,םייקה תמגודכ      
היקשה םע תומיטא ברע םע טנמצ טיטב      

)הבור( םירפתה תמיתס ,תועש 42 ךשמב      
תפסות ילב תוריקה לע הדידמה .ןבל טלמב      
ריחמה ,'וכו םיזרבל תומאתה ,תועוצקמ רובע      

05 לש דוסי ריחמ ,רושיל עקר חיט ללוכ      
 21,240.00   177.00   120.00 .ר"מ/ח"ש ר"מ   

 49,560.00 תוריק יופיח 50.01 כ"הס  

305,950.00 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 כ"הס  

      

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       

      

ם י נ פ  ע ב צ  11.11 ק ר פ  ת ת       

      

לע ע"ש וא  )יטטניס דיס( "דיסילופ"ב דויס     11.11.0010
ךותיח ללוכ ריחמה תילעמ ריפ ןוטב תוריק      

  1,280.00    16.00    80.00 .טנמצ טלמב םירוח תמיתס ,םיצוקה ר"מ   
      
וא םינפ חיט ג"ע סקימ לירקרפוסב תוריק תעיבצ     11.11.0020

 20,020.00    22.00   910.00 .םיקדס ינוקיתו םירוח תמיתס ללוכ ,סבג ר"מ   
      
פ"ע,ידסומ ןגומ בחרמ טולישו ןומיס תעיבצ     11.11.0030

  3,846.00 1,282.00     3.00 'פמוק .א"גה תושירד  

 25,146.00 םינפ עבצ 11.11 כ"הס  

 25,146.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
      

      
      
      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../037 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     037 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.21 ק ר פ  ת ת       

      

,רווע ףוקשמ םיללוכ תותלדו תונולח יריחמ      

גוגיזו לכירדאה תריחב יפל ןווגב ינועבצ םוינימולא      
ןיכהל ןלבקה לע .לכירדאה רושיא יפל תיכוכזב      
.רושיא לבקלו תונולחה רוציל תוינכות      

לכירדאה      

יללכ 00.21 כ"הס            

      

ם י ס י ר ת  ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו נ ו ל ח  20.21 ק ר פ  ת ת       

ת ו ת ש ר ו       

      

םיפגא 2 ,םייפגא 3 )ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0010

,1-א סופיט ,םיעובק ראשהו כ/ע/כ הזזה      
טרופמכ לכה ,מ"ס 061/081 תודימב      

 88,470.00 4,915.00    18.00 .תוינכותבו תומישרב 'חי   
      

םיפגא 2 ,םייפגא 3 )ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0020
,2-א סופיט ,םיעובק ראשהו כ/ע/כ הזזה      
טרופמכ לכה ,מ"ס 061/051 תודימב      

 24,768.00 4,128.00     6.00 .תוינכותבו תומישרב 'חי   
      
פיק החיתפ םייפגא 1 )ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0030

06/05 תודימב ,4-א סופיט ,המינפ עפתשמ      
לכה ,םיבובז דגנ הנגה תשר תוברל ,מ"ס      

  2,358.00   786.00     3.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ 'חי   
      

,כ/ע/כ הזזה םיפגא 2 ,)ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0040
לכה ,מ"ס 001/011 תודימב ,5-א סופיט      

  7,664.00 1,916.00     4.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ 'חי   

      
רדחל םיזג םוטא ,6-א סופיט םוינימולא ןולח     12.02.0050
תודימב ,הליגר החיתפ דחא ףגא ,ד"ממ      

תומישרה טרופמכ לכה ,מ"ס 001/001      
 21,076.00 1,916.00    11.00 .תוינכותבו 'חי   

      
,םיעובק הפפר ,)ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0060

לכה ,מ"ס 08/072 תודימב ,7-א סופיט      
  2,850.00 2,850.00     1.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ 'חי   

      

םיפגא 2 ,םיפגא 4 ,)ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0070
ראשהו העובק הפפר ףגא 1 ,כ/ע/כ הזזה      
061/051 תודימב ,8-א סופיט ,םיעובק תונולח      

  8,256.00 4,128.00     2.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה ,מ"ס 'חי   

155,442.00 20.21.2 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../038 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     038 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

155,442.00 מהעברה      

      

      
,םיעובק הפפר ,)ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0080

לכה ,מ"ס 08/002 תודימב ,9-א סופיט      
  6,783.00 2,261.00     3.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ 'חי   

      

,םיעובק הפפר ,)ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0090
לכה ,מ"ס 08/001 תודימב ,11-א סופיט      

  2,358.00 1,179.00     2.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ 'חי   

164,583.00 תותשרו םיסירת םוינימולא תונולח 20.21 כ"הס  

      

ה ל ל צ ה  ת ו כ ר ע מ  30.21 ק ר פ  ת ת       

      

תנגועמ םוינימולאו הדלפ תבלושמ הללצמ     12.03.0010
"לטסקא" תמגודכ ,סדנהמה תויחנה פ"ע ריקל      
,מ"ס ===/=== תודימב 01-א סופיט ,ע"ש וא      

                      3.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה 'חי   

הללצה תוכרעמ 30.21 כ"הס            

164,583.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  

      

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.41 ק ר פ  ת ת       

      

תודובעה לכ םיללוכ ןבאה תודובע יריחמ      
תושרדנה      
,תורקת וא/ו תוריקב ןבאה תיילת וא/ו רוביחל      

ללוכ      
תוינכותב ,םיטרפמב טרופמכ לכה ןוגיע יגרב      
יריחמ םיללוכ ףסונב ,םינושה ןיינבה יטרפבו      

םע תודחוימה םינבאה לכ תא ןלהלש תודובעה      
יאצומ ןכו תוערגמ ,םיכותיח ,םינושה םידוביעה      
לכ םלושת אל ,'וכו ןש םע םי'זטרוב ,בזרמ      

תפסות      
.ולא תודובע ןיגב תיפסכ      

יללכ 00.41 כ"הס            

      
      

      
      
      

      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 
 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../039 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     039 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  10.41 ק ר פ  ת ת       

      

תיטימולוד ןבא תוחולב םידומעו תוריק יופיח     14.01.0010
ןיינבה תמגודכ ןווגו דוביעב ,תינקית ,השק      
בחור ,מ"ס 01 ללוכ יבוע ,מ"ס 5 יבוע ,םייק      
01 םייכנאהו מ"מ 01 םייקפואה םיקשימה      

04 ילמינימ ,מ"ס 56 ילמיסקמ ןבא ךרוא ,מ"מ      
ןויליגב טרופמכ ןבאה תרישק יטרפ ,מ"ס      
תשר ללוכ ריחמה ,ןינבה סדנהמ לש םיטרפ      

,דחוימה טרפמב טרופמכ לכה ,תנבלוגמ ןויז      
תתחפהב וטנ ןבאה לש הסירפב הדידמה      
יפשח וא/ו "םירוטסד" וא/ו ,םידומע .םיחתפה      

וא/ו תותשקה וא/ו םיפוקשמה וא/ו םיחתפה      
ןש םע )םי'זטרוב( תונולחה ינדא וא/ו תובטעה      
, םימה זוקינל עופישו מ"ס 2/2 ךתחב הנוילע      
ודדמי אל ,םיטרפבו תוינכותב ןייוצמכ דוביעב      

,שאר יכבדנ( . ריחמב םילולכ םהו דרפנב      
,)דרפנב םידדמנ םיימינפ תונולח ינדא ,םיפס      
וא/ו תוגיסנ ןיגב תפסות לכ םלושת אל ןכ ומכ      

247,380.00   399.00   620.00 .ןבאה לש תוטילב ר"מ   

247,380.00 ןבאב תוריק יופיח 10.41 כ"הס  

      

ת ו ר י ק ב  ם י ח ת פ  ד ו ב י ע  20.41 ק ר פ  ת ת       

ן ב א       

      

ןבאמ מ"ס 03 בחורב )גניפוק( שאר ךבדנ     14.02.0010

דוביע מ"ס 5 יבועב ןיינבב םייקה תמגודכ      
 34,560.00   288.00   120.00 .ןיינבב םייקה תמגודכ רטמ   

 34,560.00 ןבא תוריקב םיחתפ דוביע 20.41 כ"הס  

      

ת ו נ ו ש  40.41 ק ר פ  ת ת       

      

,מ"מ 01/001/001 תודימב םיינבלוגמ םינתיוז     14.04.0010

תנעשהל ,ןוטבב ןוגעל םוקמב םכותרו םיצוק      
 43,680.00   168.00   260.00 .ןבאה רטמ   

 43,680.00 תונוש 40.41 כ"הס  

325,620.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  

      

ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       

      

1 ק ר פ  ת ת  10.51 ק ר פ  ת ת       

      

תויללכ תורעה - ריוא גוזימ ינקתמ      

      
תויללכ תורעה      

10.51.2 קרפ תתב הרבעהל          

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../040 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     040 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .1      

ןדגואה" ( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא הלא ,הדידמ ינפוא ללוכ )"לוחכה      
םיללכנ םניאש םיפיעסב .ףיעסב תרחא      

שי . וב רמאנל םידגונמ וא יללכה טרפמב      
. תדחוימ השירד לש םירקמב קר שמתשהל      
תוסיו .הנקתה , הקפסא םיללוכ םיריחמה .2      

יאנת .3 .ראותמה דויצה לכ לש הלבק יכמסמו      
םיאנתה לע םיססובמ תודיחיל ןונכתה      
םיללוכ םיריחמה לכ I.R.A לש םייטרדנטסה      
םישדח םילקשב םיבוקנו חוור +הדובע +רמוח      

גוזימ ינקתמ ןלבק יריחמ םניהו ) מ.ע.מ אלל(      
ריוא      
      

םגד "הרטקלא" תרצות יליע לצופמ ןגזמ     15.01.0010
לש םומיח תקופתב 21 קיסאלק הרטקלא      
    U.T.B 0559  ךרצנ ילמשח קפסה  W 077  

 13,563.00 4,521.00     3.00 תכרעמ M.F.C052  ריוא תקיפס 0.6  הדובע םרז  
      
רטרווניא קיסאלק "הרטקלא" םגד יליע ןגזמ     15.01.0020
קפסהU.T.B 00011  לש םומיח תקופתב 71      

A 5.5  הדובע םרז  W 058 ךרצנ ילמשח      
 28,896.00 4,816.00     6.00 004M.F.C  ריוא תקיפס 'חי   

      

םגד "הרטקלא" תרצות יליע  לצופמ ןגזמ     15.01.0030
RETREVNI  22  קיסאלק הרטקלא      
קפסה U.T.B 057.71. םומיח  תקופתב      

A  0.11 הדובע םרז 0551W ךרצנ ילמשח      
 41,279.00 5,897.00     7.00 תכרעמ F.C .035M ריוא תקיפס  

      
םגד "הרטקלא" תרצות יליע לצופמ ןגזמ     15.01.0040

תקופתב  RETREVNI 72 קיסאלק הרטקלא      
ילמשח קפסה  U.T.B  00002 לש םומיח      
תקיפס A 5.21  הדובע םרז W 0771 ךרצנ      

 12,776.00 6,388.00     2.00 M.F.C 035  ריוא 'חי   
      
םגד "הרטקלא" תרצות יליע לצופמ ןגזמ     15.01.0050

םומיח תקופתב 03 רטרווניא קיסאלק הרטקלא      
W  ךרצנ ילמשח קפסה  U.T.B 000.32 לש      
ריוא תקיפסA71 הדובע םרז  0412      

 35,384.00 8,846.00     4.00 C.F.M590 'חי   

      
C.V.P  לוורש ךותב למשחו רוריק זג תורונצ     15.01.0060

 42,600.00   142.00   300.00 "3 רטמ   

174,498.00 10.51.2 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../041 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     041 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

174,498.00 מהעברה      

      

      
  4,774.00   217.00    22.00 ינקית טטסומרט 'חי  15.01.0070

      
M.F.C 07 "היסקאטנו" ריוא תטילפל חופמ     15.01.0080

 12,978.00 2,163.00     6.00 תרשואמ תרצותמ 'חי   

      
M.F.C 041 היסקאטנו ריוא תטילפל חופמ     15.01.0090

  2,850.00 2,850.00     1.00 תרשואמ תרצותמ 'חי   

      
M.F.C 056 ילגופיריטנצ ריוא תטילפל חופמ     15.01.0100

  3,441.00 3,441.00     1.00 תרשואמ תרצותמ NIALNI טקש 'חי   
      

עיפומכ מ"ס 03 רטוקב ריוא תקיניל תוכבש     15.01.0110
  1,032.00   344.00     3.00 תוינכתב 'חי   

      

  1,099.00   157.00     7.00 C.V.P "4  רורווא רונצ רטמ  15.01.0120
      

  1,182.00   197.00     6.00 C.V.P "6  רורווא רונצ רטמ  15.01.0130

      
  2,368.00   296.00     8.00 תוינכתב עיפומכ םיבובז דגנ תשרR 'חי  15.01.0140

      
םתרבעהו םייק גג לע םימייקה םיבעמה קוריפ     15.01.0150

תרנצ תפסות ללוכ ןוילע שדח גגב םתנקתהו      
C.V.P "3 םילוורש ןכו , למשחו רןריק זג      

 39,320.00 1,966.00    20.00 לולכמ שרדנכ  

243,542.00 1 קרפ תת 10.51 כ"הס  

243,542.00 ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס  

      

ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       

      

ן י נ ב ל  ם י ע ס ו נ  8-ל  ת ו י ל ע מ  04.71 ק ר פ  ת ת       

ר ו ב י צ       

      

תילמינימ תילעמ( .םיעסונ 8-ל תילעמ     17.40.0010
המיאתמה      

תותלד םע ,)םיכנ תילעמכ  רוביצ הנבמל      
הלועפל תלד ןונגנמ תונחתבו אתב תויטמוטוא      
ילסרבינוא דוקיפ .)YTUD YVAEH( תצמואמ      

בחורב תותלד ,הינש/'מ 51.0/6.0 תויוריהמ 2      
תומוק הארמ ירטקלא וטופ את םע מ"מ  008      

160,197.00 160,197.00     1.00 'פמוק תישארה הנחתבו אתב  

160,197.00 רוביצ ןינבל םיעסונ 8-ל תוילעמ 04.71 כ"הס  

160,197.00 תוילעמ 71 כ"הס  

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../042 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     042 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג נ  02 ק ר פ       

      

ת ו ל ו ג ר פ  04.02 ק ר פ  ת ת       

      

תודימב ,5 גוס יניפ ןרוא ץע תורוקמ תולוגרפ     20.40.0010

תוברל מ"ס 03-51 לכ ,מ"ס 01/5 וא מ"ס 22/5      
023 הללצה תשר י"ע יקפוא יוריק ,ץע ידומע      
,ילארשי ןקת םע ,שא תניסח ,ר"מל 'רג      

,לופכ ןוחטיב רפת ,לצ %79 ,םינש 3 תוירחא      
לכב תינושמש יקוזיח ,םיילושב קוזיח טרס      
ץעה דוביע תוברל ,ףקיהב תואלולו תוניפה      
יופיח ללוכ אל תינוציח תיטטניס הכלב העיבצו      

 36,900.00   246.00   150.00 .םידדצב ר"מ   

 36,900.00 תולוגרפ 04.02 כ"הס  

 36,900.00 שרח תורגנ 02 כ"הס  

      

.ן י נ י ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       

      

ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  10.22 ק ר פ  ת ת       

      

לכ תא םיללוכ הדיחיה ריחמ :יללכ תולק תורקת      
יפוגל םיחתפ לש המאתה ,םיכותיחה ,הדובעה      

טרפמה יפל טלפמוק שרדנש יפכ ,הרואת      
.םיטרפהו      
      
םיררוחמ םינבלוגמ חפ יספמ תיטסוקא הרקת     22.01.0020

,21/88 בוקינ ,מ"מ 7.0 יבועבו מ"ס 01 בחורב      
ןווגב רונתב יופא עבצב עובצ ,תינכותה פ"ע לכה      
,םיספילקב רובח תוברל ,םייקה תמגודכ      

דחוימ ךתח תלעב תאשונה היצקורטסנוקה      
תיתחתב רונתב עבצב העובצ ,ברעו יתשל      
יטנמלא ,ןבלוגמ חפ יליפורפמ ,שרדנה ןווגב      

םידובעה לכ ,הגרבה תוטומ י"ע הילת      
םידומע ,תוריק ,םיחתפ ביבס םיכותיחהו      
חפ תריגס ,Z+L םיליפורפ ,הרואת יפוג ביבסו      
,הרקתה ןווגב םיעובצ ,ינוציחה דצב ףפוכמ      

יבועב תיכוכז רמצמ דודיב ,הרקתה ףקיהב      
,ק"מ/ג"ק 06 לש יבחרמ לקשמב ,מ"ס 0.5      

 17,360.00   217.00    80.00 .רוחש .ב.ל.פ תועיריב ףוטע ר"מ   

      
      
      

      
      
      
      

 17,360.00 10.22.2 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../043 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     043 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 17,360.00 מהעברה      

      

      
םיררוחמ םינבלוגמ חפ ישגממ תיטסוקא הרקת     22.01.0030

,21/88 בוקינ ,מ"מ 7.0 יבועבו מ"ס 03 בחורב      
רונתב יופא עבצב עובצ ,תינכותה פ"ע לכה      
,םיספילקב רובח תוברל ,םייקה תמגודכ ןווגב      

דחוימ ךתח תלעב תאשונה היצקורטסנוקה      
תיתחתב רונתב עבצב העובצ ,ברעו יתשל      
יטנמלא ,ןבלוגמ חפ יליפורפמ ,שרדנה ןווגב      

םידובעה לכ ,הגרבה תוטומ י"ע הילת      
םידומע ,תוריק ,םיחתפ ביבס םיכותיחהו      
םיעובצ ,Z+L םיליפורפ ,הרואת יפוג ביבסו      
רמצמ דודיב ,הרקתה ףקיהב ,הרקתה ןווגב      

06 לש יבחרמ לקשמב ,מ"ס 0.5 יבועב תיכוכז      
  4,720.00   236.00    20.00 .רוחש .ב.ל.פ תועיריב ףוטע ,ק"מ/ג"ק ר"מ   

      

ןינבב םייקה תמגודכ תויטסוקא תורקת     22.01.0040
- ו L ליפורפ ללוכ ריחמה מ"ס 06/06 תודימב      
    Z תוברל הרקתה לכ ןבל עובצ םוינימולאמ  

עוציבל דע ,הגרבה תוטומ י"ע הילתה יטנמלא      
 55,380.00   142.00   390.00 .הדובעה לש םלשומ ר"מ   

 77,460.00 תויטסוקא תורקת 10.22 כ"הס  

      

ת ו ר י ק  י ו פ י צ ו  ס ב ג  ת ו צ י ח מ  11.22 ק ר פ  ת ת       

      

)םידדצה ינשב( תוימורק-דח סבג תוציחמ     22.11.0010

,מ"מ 001-59 לש ללוכ יבועב דורו/קורי סבגמ      
חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע הליסמ םע      
ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה , ןבלוגמ הדלפ      
ללוכ םיחתפ אלל - וטנ הדידמה ,העיבצל      

2" יבועב םיעלס רמצ י"ע יטסוקא דודיב      
  7,740.00   172.00    45.00 ק"מ/ג"ק 06-05 תופיפצב ר"מ   

  7,740.00 תוריק יופיצו סבג תוציחמ 11.22 כ"הס  

 85,200.00 .ןיניבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  

      

      
      
      

      
      
      

      
      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../044 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     044 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.32 ק ר פ  ת ת       

      

ח"ודב שורדה לכה םיללוכ תואסנולכה יריחמ      

ץעוי      
ןימזהל ןלבקה לע תודובעה תליחתב .עקרקה      
לע      

,םינושארה םיחודיקל עקרקה ץעוי תא ונובשח      
.םיחודיקה ךשמהל ותוצלמה תלבקלו םתקידבל      
ךרוצ שי םא .ורושיא אלל תואסנולכה תקצל ןיא      
תדובע ,םיחודיקה תא גולואיג לש הקידבב      

עצומה ריחמה .ריחמב ללכית גולואיגה      
ללוכ תמלשומ הדובעל ריחמ אוה תואסנולכל      
תנכה ,חודיק תנוכמ תלבוה ,ןויזו הקיצי ,חודיק      

טרפמה יפל תודובעה לכ עוציב ,הסינכל הפמר      
הקיציל תורונצ תוברל תואסנולכ עוציבל דחוימה      
םיקוזיח ,ןוטבה יוסיכל קחרמ ירמוש ,תואסנולכ      
חוקיפ ,ףונמה תרזעב ןויזה תסנכה ,ןויזה בולכל      

ןומיס ךות  EDAM SA תוינכות ,סדנהמה      
יריחמל תופסות לכ םלושת אל ,'וכו תויטסה      
.חודיק      

יללכ 00.32 כ"הס            

      

ה ח י ד ק ב  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  01.32 ק ר פ  ת ת       

ה ש ב י       

      

05 רטוקב הקיציו חודיק 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.10.0010
01 ןויז ללוכ ריחמה ,'מ 01 דע קמועבו מ"ס      

ינאילול קושיח ללוכ מ"מ 61 רטוק תוטומ      
 28,782.00   246.00   117.00 .מ"מ 8 רטוק לזרבמ רטמ   

      

06 רטוקב הקיציו חודיק 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.10.0020
01 ןויז ללוכ ריחמה ,'מ 21 דע קמועבו מ"ס      
ינאילול קושיח ללוכ מ"מ 61 רטוק תוטומ      

 33,462.00   286.00   117.00 .מ"מ 8 רטוק לזרבמ רטמ   
      
רטוקב הקיציו חודיק 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.10.0030
ןויז ללוכ ריחמה ,'מ 61 דע קמועבו מ"ס 08      

ינאילול קושיח ללוכ מ"מ 81 רטוק תוטומ 61      
  5,985.00   315.00    19.00 .מ"מ 8 רטוק לזרבמ רטמ   

 68,229.00 השבי החידקב ןוטב תואסנולכ 01.32 כ"הס  

 68,229.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס  

      

      
      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../045 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     045 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.42 ק ר פ  ת ת       

      

םיללוכ תונושה הסירהה תודובע לכ יריחמ      

וא/ו "וקסמ" ילגר י"ע םיינמז םיקוזיחו תוכימת      
תורוניצ וא/ו םינוש ךתח יחטשב םיליפורפ      
טנמלא לכ לש SHR יליפורפ וא/ו הדלפ      

.סדנהמה תויחנה פ"ע יביטקורטסנוק      
      
קוליס םג ללכנ הסירההו קוריפה יריחמב      
ללוכ ,תויושרה י"ע רשואיש םוקמל תלוספ      

.חקפמל שיגהל שי ןתוא תורגא ימולשת      
      
רתאב םיראשנש םיטנמלאה לכ לע ןגהל שי      

םתפיטע י"ע תודובעה ןמזב עגפהל םילולעו      
,חקפמה רושיאל ףופכב םירשואמ םיעצמאב      
אדוול םעפל םעפמ םיטנמלאה קודבל שי      
לולכ ליעל רומאה לכ ,המוקמב הנגההש      

םרובעב םלושת אלו םינושה הדובעה יריחמב      
.הרומת לכ      

יללכ 00.42 כ"הס            

      

ת ו צ י ח מ ו  ת ו ר י ק  ת ס י ר ה  21.42 ק ר פ  ת ת       

ן ו ט ב מ ו  ה י נ ב מ       

      

תפצר + ןבאב םיפוחמ ןוטב תוריק תסירה     24.12.0010
תינב ךרוצל םייק ופרט רדחב יקלח ןפואב ןוטב      
תויחנה פ"ע עצובת הדובעה ,שדח תילעמ ריפ      

חוקפ תוברל ,2-ק ןויליגב טרופמכ סדנהמה      
יבלש לכ ךרואל רתאב סדנהמ לש דומצ      

  9,828.00 9,828.00     1.00 'פמוק .הדובעה  

      
תויחנה פ"ע םייק דומעמ עטק תסירה     24.12.0020
ריק תקיצי רחאל 2-ק ןויליגב טרופמכ סדנהמה      

  1,966.00 1,966.00     1.00 'פמוק .שדח ןוטב  
      
תויחנה פ"ע םייק דומעמ עטק תסירה     24.12.0030
ריק תקיצי רחאל 3-ק ןויליגב טרופמכ סדנהמה      

  1,966.00 1,966.00     1.00 'פמוק .שדח ןוטב  
      
      

      
      
      

      

 13,760.00 21.42.2 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../046 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     046 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,760.00 מהעברה      

      

      
םיונב וא/ו ןוטבמ םימייק תוקעמ תסירה     24.12.0040

םייק גג סלפמב אוהש הבוג לכב םיחיוטמו      
דומע וא/ו ריק חמוצ וב םוקמ לכב ,+50.01      
תותיס ללוכ ריחמה ,סדנהמה תויחנה פ"עו      

הרקתב מ"ס 01-5 קמועלו שדחה ריקה בחורב      
 24,571.00 24,571.00     1.00 'פמוק .סדנהמה תויחנה פ"ע לכה  

 38,331.00 ןוטבמו הינבמ תוציחמו תוריק תסירה 21.42 כ"הס  

      

ת ו ר ו ק ו  ת ו ר ק ת  ת ס י ר ה  31.42 ק ר פ  ת ת       

ן ו ט ב       

      

יבוע לכב תחיוטמ תיביסמ ןוטב תרקת תסירה     24.13.0010
  3,444.00   492.00     7.00 +04.3 סלפמב ןויזה ךותיח תוברל ,אוהש ר"מ   

      

יבוע לכב תחיוטמ תיביסמ ןוטב תרקת תסירה     24.13.0020
  3,444.00   492.00     7.00 +56.6 סלפמב ןויזה ךותיח תוברל ,אוהש ר"מ   

  6,888.00 ןוטב תורוקו תורקת תסירה 31.42 כ"הס  

      

ת ו ג ר ד מ  י ח ט ש מ  ת ס י ר ה  41.42 ק ר פ  ת ת       

ם י ע ו פ י ש  ן ו ט ב ו       

      

םירשי ,םיחיוטמ תוגרדמ יחטשמ תסירה     24.14.0010
ישלושמ תוברל ,אוהשלכ יבועב םיעפושמו      
דעו +04.3 סלפממ .וצרטב םיפוחמה ןוטבה      

 19,656.00 19,656.00     1.00 'פמוק +02.01 סלפמ  

 19,656.00 םיעופיש ןוטבו תוגרדמ יחטשמ תסירה 41.42 כ"הס  

      

ת ו ר י ק ב  ם י ע ק ש  ת ב י צ ח  22.42 ק ר פ  ת ת       

ת ו ר ו ק ו       

      

וא תוריקב מ"ס 52/01 ךתחב םיעקש תביצח     24.22.0010

הפצרל תבשות  רובע  ,םימייק  ןוטב  תורוק      
    294.00    49.00     6.00 .2-ק ןויליגב 2 טרפ יפל ,הרקת וא רטמ   

      

וא תוריקב מ"ס 52/01 ךתחב םיעקש תביצח     24.22.0020
הפצרל תבשות  רובע  ,םימייק  ןוטב  תורוק      

    294.00    49.00     6.00 .3-ק ןויליגב 2 טרפ יפל ,הרקת וא רטמ   
      

וא תוריקב מ"ס 52/01 ךתחב םיעקש תביצח     24.22.0030
הפצרל תבשות  רובע  ,םימייק  ןוטב  תורוק      

    245.00    49.00     5.00 .3-ק ןויליגב 1 טרפ יפל ,הרקת וא רטמ   

    833.00 תורוקו תוריקב םיעקש תביצח 22.42 כ"הס  

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../047 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     047 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ף ו ל י ק ו  ם י ל ק  ת ו ג ג  ק ו ר י פ  07.42 ק ר פ  ת ת       

ם ו ט י א  ת ב כ ש       

      

ללוכ םייק גג לעמ םוטיא תובכש לכ ףוליק     24.70.0010
דע סורג גנוטיא יולימ וא/ו הדמ וא/ו לקטב      

 18,375.00    49.00   375.00 +50.01 סלפמב תירוקמה ןוטבה תבשל ר"מ   
      

  4,900.00    49.00   100.00 ץוח תוריקמ תמייק ןבא ףוליק ר"מ  24.70.0020

 23,275.00 םוטיא תבכש ףוליקו םילק תוגג קוריפ 07.42 כ"הס  

 88,983.00 םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס  

      

ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  י ר י ח מ  92 ק ר פ       

      

ת ו י מ ו י  ת ו ד ו ב ע  י ר י ח מ  10.92 ק ר פ  ת ת       

)"י 'ג ר "(      

      

םוכיסל אל    49.00    50.00 'א גוס יעוצקמ לעופ ע"ש  29.01.0010
      
םוכיסל אל    39.00    50.00 טושפ לעופ ע"ש  29.01.0020

      
םוכיסל אל    64.00    20.00 'א גוס יעוצקמ רגסמ ע"ש  29.01.0030
      

םוכיסל אל    45.00    20.00 רזוע רגסמ ע"ש  29.01.0040
      
םוכיסל אל    64.00    50.00 ליעפמ + וגנוק ע"ש  29.01.0050
      

םוכיסל אל   147.00    10.00 לעופ + רוסרפמוק ע"ש  29.01.0060
      
םוכיסל אל    49.00    20.00 'א גוס יעוצקמ ףצר ע"ש  29.01.0070

      
םוכיסל אל    39.00    20.00 רזוע ףצר ע"ש  29.01.0080
      

םוכיסל אל    49.00    20.00 יעוצקמ חיט ע"ש  29.01.0090
      
םוכיסל אל    39.00    20.00 רזוע חיט ע"ש  29.01.0100

)"י'גר"( תוימוי תודובע יריחמ 10.92 כ"הס            

      

ם י ל כ  ל ש  ע "ש  י ר י ח מ  20.92 ק ר פ  ת ת       

)ל י ע פ מ  ל ל ו כ ( ם י י נ כ מ       

      

K סייק וא BCJ XC3 וא BCJ D3 ינפוא ןורפחמ     29.02.0010
םוכיסל אל   123.00    40.00 580 ע"ש   

      
םוכיסל אל    68.00    30.00 )רבייה( הניכר תיאשמ ע"ש  29.02.0020
      

20.92.2 קרפ תתב הרבעהל          

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../048 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     048 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
םוכיסל אל    68.00    10.00 גמוב ע"ש  29.02.0030

      
םוכיסל אל    68.00    50.00 תלוספ קוליסל הלגע םע רוטקרט ע"ש  29.02.0040

)ליעפמ ללוכ( םיינכמ םילכ לש ע"ש יריחמ 20.92 כ"הס            

הדובע תועש יריחמ 92 כ"הס            

      

ח ט ש  ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       

      

י ו ל י מ  ,ה ב י צ ח  ,ה ר י פ ח  02.04 ק ר פ  ת ת       

ק ו ד י ה ו       

      

רוזפ תוברל גרדומ ירלונרג רמוחב יולימ     40.20.0010
  9,180.00    68.00   135.00 רקובמ קודיהו מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   

  9,180.00 קודיהו יולימ ,הביצח ,הריפח 02.04 כ"הס  

      

ת ו ג ר ד מ  י ח ט ש מ  ת ס י ר ה  42.04 ק ר פ  ת ת       

ם י ע ו פ י ש  ן ו ט ב ו       

      

םיעפושמו םירשי ,ץוח תוגרדמ יחטשמ תסירה     40.24.0010
ןוטבה ישלושמ תוברל ,אוהש יבוע לכב      
לכ וא/ו תוימורט תוגרדמ/ןבאב םיפוחמה      

  2,938.00   226.00    13.00 .רחא רמוח ר"מ   
      
,אוהש יבוע לכב תועפושמ תופמר תסירה     40.24.0020

יולימ ללוכ אוהש רמוח לכמ ףוצירה תוברל      
ךמותה ןבאה הפוחמ רדג/ךמתה ריק ,לוחה      
ריקה ךרוא ,דיה יזחאמ ,ולש דוסיהו הפמרב      

  1,082.00 1,082.00     1.00 'פמוק טלפמוק - 8.1 -כ הפמרה בחור א"מ 91-כ  

  4,020.00 םיעופיש ןוטבו תוגרדמ יחטשמ תסירה 42.04 כ"הס  

      

ך מ ת  ת ו ר י ק  ת ס י ר ה  52.04 ק ר פ  ת ת       

ן ו ט ב מ  ת ו ר ד ג ו       

      

לכב ןוטבמ תורדג וא/ו ךמת תוריק תסירה     40.25.0010

  5,412.00   492.00    11.00 .ןויזה ךותיח תוברל ,אוהש יבוע ק"מ   

  5,412.00 ןוטבמ תורדגו ךמת תוריק תסירה 52.04 כ"הס  

      
      
      

      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../049 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     049 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ר ו ג ח ו  ת ו ג ר ד מ  25.04 ק ר פ  ת ת       

      

לע )קלחומו יולג ןוטב( 03-ב ןוטבמ תוגרדמ     40.52.0010
םישלושמו מ"ס 51 יבועב עפושמ ןוטב חטשמ      
קדוהמ עצמ תוברל ,מ"ס 61/04 דע ךתחב      

  3,848.00   296.00    13.00 ןוטבה ןויזו רטמ   

  3,848.00 ןוטב תורוגחו תוגרדמ 25.04 כ"הס  

      

ת ו ב ל ת ש מ  ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  35.04 ק ר פ  ת ת       

      

רמג מ"ס 6 יבועב ,תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0010
וא 02/01 תינבלמ וא "ינוא" םגד רופא ספסוחמ      
תבכש תוברל ע"ש  וא 02/02 ,51/51 תיעובר      

  2,040.00    68.00    30.00 )עצמ ללוכ אל( מ"ס 5 לוח ר"מ   

  2,040.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04 כ"הס  

      

ד ב ו כ  ת ו ר י ק  46.04 ק ר פ  ת ת       

      

תא ללוכ ריחמה דבוכ תוריק יפיעסב :הרעה      
,רזוח יולימה תא  ,ריקלו  דוסיל  רפעה  תודובע      

שרדנה לכו םיזקנה ,םירפתה ,ריקה ,דוסיה      
.ריקה לש  םלשומ  עוציבל      
      

דבוכ ריק י"ע םימייק חותיפ תוריק תהבגה     40.64.0010
רדג/ריק ג"ע םייקה תמגודכ דוביעו ןווגב ןבאמ      
דוביע תוברל ,)שבד אלל( ןוטב בג םע תמייק      
חודיק ללוכ םינוש םירטקב םיצוק ,ריקה שאר      

ןויליגב טרפ יפל םלשומ לכה יסקופא קבדו      
 58,980.00   983.00    60.00 .8-ק ק"מ   

      

םע םייקה תמגודכ דוביעו ןווגב ןבאמ דבוכ ריק     40.64.0020
 30,105.00   669.00    45.00 ריקה שאר דוביע תוברל ,)שבד אלל( ןוטב בג ק"מ   

 89,085.00 דבוכ תוריק 46.04 כ"הס  

113,585.00 חטש חותיפ תודובע 04 כ"הס  

      

      
      
      

      
      
      
      

      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 
 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../050 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     050 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י נ ו צ י ח  ז ו ק י נ ו  ב ו י ב  , ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       

      

ם י מ  ת ק פ ס א ל  ם י ו ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       

      

תת םימ תורוניצ  תחנהו  תקפסא  :הרעה      

תורבגתה,הביצח  וא/ו  הריפח  -  ללוכ יעקרק      
תת םילושחמו םיעקרק לעםילושחמ לע      
לוחב תולעת יוסיכ,לוח תפיטע,םיעקרק      

%89-ל מ"ס 02 לש תובכישב רקובמ קודיהב      
םירמוחה  יביכרמ  לכו  םישיבכב והשאא דומ      
ירזיבאו םיחפס ללוכ(75 טרפמ יפל תודובעו      
)ילמשח חותיר      

      
םע  רטוקו גוס לכמ םייק םימ רוניצל רוביח     57.02.0018

    737.00   737.00     1.00 מ"מ 36 רטוק שדח רוניצ 'חי   

      
בלוצמ ןליטאילופ יושע מ"מ 02 רטוקב רוניצ      57.02.0020
57.1 דע קמועב םיחפס תוברל 51 גרד רוחש      

    245.00    49.00     5.00 .'מ רטמ   

      
בלוצמ ןליטאילופ יושע מ"מ 36 רטוקב רוניצ      57.02.0041
57.1 דע קמועב םיחפס תוברל 51 גרד רוחש      

  2,820.00    94.00    30.00 .'מ רטמ   
      
4/3"" םיינוסכלא  יזרב   ללוכ יליע "למג" טרפ      57.02.0080

הדלפ תורוניצ יעטק , )היזרב רוביחל(        
    207.00   207.00     1.00 'פמוק .רזע ירמוחו םיחפס ,4/3" תונבלוגמ  

      
    123.00   123.00     1.00 4/3" ןג זרב 'חי  57.02.0082

  4,132.00 םימ תקפסאל םיווק 20.75 כ"הס  

      

ב ו י ב  ת כ ר ע מ  30.75 ק ר פ  ת ת       

      

קר ןימזמה י"ע ולבקתה בויבה יווק :הראה      
EDAM" עוציב  רחאל  תוינכת  תלבק  רחאל      
    SA" ריחמב לולכ הזו ואדיו תוקידב תואצותו  

.תונוש תודיחי      
      
      

      
      
      

      
      
      
      

30.75.2 קרפ תתב הרבעהל          

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../051 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     051 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תת םימ תורוניצ  תחנהו  תקפסא  :הרעה      

תורבגתה,הביצח  וא/ו  הריפח  -  ללוכ יעקרק      
תת םילושחמו םיעקרק לעםילושחמ לע      
לוחב תולעת יוסיכ,לוח תפיטע,םיעקרק      

%89-ל מ"ס 02 לש תובכישב רקובמ קודיהב      
םירמוחה  יביכרמ  לכו  םישיבכב והשאא דומ      
ירזיבאו םיחפס ללוכ(75 טרפמ יפל תודובעו      

)ילמשח חותיר      
      
מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע .יס.יו.יפ רוניצ     57.03.0005

  1,180.00   118.00    10.00 .'מ 52.1 דע קמועב רטמ   

      
רטוקב תוימורט תוילוחמ הלוגע הרקב את     57.03.0020
הסכמו הרקת םע, 'מ 52.1 דע קמועב 'מ 08.0      

תא ללוכ ןוט 5.21 סמועל מ"ס 06 רטוקב ןוטב      
  2,163.00 2,163.00     1.00 'פמוק .תושרדינה רפע תודבעה  

      

רוניצמ  ךמות ריקל דומצ ינוציח לפמ       57.03.0160
    EPDH מ 0.4 דע קמועב מ"מ 061 רטוקב'  
- תושרדנה תודובעה לכו  ןוטב תפיטע ללוכ      

  2,654.00 2,654.00     1.00 יטרדנטס טרפ יפל 'חי   

      
םע םייק בויב אתל תורבחתה רובע תפסות     57.03.0180
תודובעה לכ ללוכ שדח מ"מ 061 בויב רוניצ      

    933.00   933.00     1.00 .ותומדקל חטשה בצמ תרזחהו תושרדנה 'חי   

  6,930.00 בויב תכרעמ 30.75 כ"הס  

      

ז ו ק י נ ו  י ו ק  40.75 ק ר פ  ת ת       

      

רטוק NS-8"" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.04.0005
םיחנומ ,488 י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ  061      

  2,360.00   118.00    20.00 לוח תפיטע תוברל 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
רטוקב תוימורט תוילוחמ הלוגע הרקב את     57.04.0020

הסכמו הרקת םע, 'מ 52.1 דע קמועב 'מ 08.0      
תא ללוכ ןוט 5.21 סמועל מ"ס 06 רטוקב ןוטב      

  2,163.00 2,163.00     1.00 'פמוק .תושרדינה רפע תודבעה  

  4,523.00 זוקינו יוק 40.75 כ"הס  

 15,585.00 םיינוציח זוקינו בויב , םימ יווק 75 כ"הס  

      
      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../052 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     052 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ט ל ק מ ו  ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  95 ק ר פ       

      

ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו א  ת ו כ ר ע מ  05.95 ק ר פ  ת ת       

כ "ב א       

      

םיטלקמל כ"בא ןוניסו רורווא תכרעמ [     59.50.0010
םגד "חנ תבית" גוסמ םינגומ םיבחרמו      
    006/0061 -HAF 0754 י"ת יפל ,ע"ש וא.  

ףדה תסוו םע ינושאר ןנסמ :תללוכ תכרעמה      
לע לעופה חופמ ,כ"בא דגנ ישאר ןנסמ ,םוקאוו      
לש הרקמל תינדי הלעפהו ילמשח עונמ      
,םוריח תרואת ,םוריח תעשב למשח תקספה      

3( ץחל רורחשו ףדה םותסש ,ריווא תומכ דמ      
טלקמב הנקתה ,טלקמהמ ריווא תאצוהל )רב      

 94,056.00 31,352.00     3.00 'פמוק .ץחל לע/תומיטא תקידבו ינקת  

      
םיטלקמל כ"בא ןוניסו רורווא תכרעמ [     59.50.0020
םגד "חנ תבית" גוסמ םינגומ םיבחרמו      

    003/008 -HAF 0754 י"ת יפל ,ע"ש וא.  
ףדה תסוו םע ינושאר ןנסמ :תללוכ תכרעמה      
לע לעופה חופמ ,כ"בא דגנ ישאר ןנסמ ,םוקאוו      
לש הרקמל תינדי הלעפהו ילמשח עונמ      

,םוריח תרואת ,םוריח תעשב למשח תקספה      
3( ץחל רורחשו ףדה םותסש ,ריווא תומכ דמ      
טלקמב הנקתה ,טלקמהמ ריווא תאצוהל )רב      

 17,347.00 17,347.00     1.00 'פמוק .ץחל לע/תומיטא תקידבו ינקת  

111,403.00 כ"בא ןוניסו רורווא תוכרעמ 05.95 כ"הס  

111,403.00 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס  

      

ת ו נ ו ש ו  ט ו ל י ש  06 ק ר פ       

      

י ב כ מ  ת ו ש י ר ד  י פ ל  ט ו ל י ש  10.06 ק ר פ  ת ת       

.ש א       

      

,שא יבכמ תושירד יפל טוליש תבכרהו הקפסא     60.01.0001

מ"מ 31 יבועב חישק .יס.יו.יפמ ,רוא טלופ      
תודימב      
וינבו ןירפלה 'בח לש גולטק יפל מ"ס 03/02      

מ"עב      
  1,470.00    49.00    30.00 .ע"ש וא 'חי   

      
      

      
      
      

      

  1,470.00 10.06.2 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../053 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     053 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,470.00 מהעברה      

      

      
,שא יבכמ תושירד יפל טוליש תבכרהו הקפסא     60.01.0002

מ"מ 31 יבועב חישק .יס.יו.יפמ ,רוא טלופ      
תודימב      
וינבו ןירפלה 'בח לש גולטק יפל מ"ס 03/51      

מ"עב      
    980.00    49.00    20.00 .ע"ש וא 'חי   

      

,שא יבכמ תושירד יפל טוליש תבכרהו הקפסא     60.01.0003
מ"מ 31 יבועב חישק .יס.יו.יפמ ,רוא טלופ      
תודימב      
מ"עב וינבו ןירפלה 'בח לש גולטק יפל מ"ס 01/5      

    980.00    49.00    20.00 .ע"ש וא 'חי   

  3,430.00 .שא יבכמ תושירד יפל טוליש 10.06 כ"הס  

      

י פ ל  ם י ר י פ  ת מ י ט א  20.06 ק ר פ  ת ת       

.ש א  י ב כ מ  ת ו ש י ר ד       

      

םייכנא תרנצ ירבעמ/יריפ לש המיטאו הריגס     60.02.0010
םהנימל תרושקת וא/ו למשח ילבכ ,םייקפואו      
דגנכ      

  1,475.00 1,475.00     1.00 'פמוק .םיפגאה לכב שא יבכמ תושירד פ"ע ,שא  

  1,475.00 .שא יבכמ תושירד יפל םיריפ תמיטא 20.06 כ"הס  

      

י ל ל כ  ט ו ל י ש  30.06 ק ר פ  ת ת       

      

יטרפו המישר יפל םירדח רופסמ יטלש     60.03.0010
  1,127.00    49.00    23.00 .לכירדאה 'חי   

      

יטרפו המישר יפל תוריק ג"ע םירפסמ יטלש     60.03.0020
  1,127.00    49.00    23.00 .לכירדאה 'חי   

      

    490.00    49.00    10.00 .לכירדאה יטרפו המישר יפל הנווכה יטלש 'חי  60.03.0030

  2,744.00 יללכ טוליש 30.06 כ"הס  

  7,649.00 תונושו טוליש 06 כ"הס  

3,596,799.80 םינבל ס"יב כ"הס

      
      

      
      
      

      
      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 
 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../054 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     054 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       

      

ת נ כ ה ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  00.10 ק ר פ  ת ת       

ח ט ש ה       

      

ןינבה תינבל תוסחיתמ הזה קרפב רפע תודובע      
ריחמה .תוינכותל םאתהב חטש חותיפ תודובעו      
רושיאב יולימכ רופחה רמוח תרזחה ללוכ      

הכיפש םוקמל רמוחה תרתי קוליסו ,סדנהמה      
.ןלבקה תוירחאב ,תויושארה י"ע רשואמ      
םיריחמב      
ץעוי םע ץועיו חטשב תרוקיב , תונמזה םיללוכ      

םשל תומדקומ תוקידב .שרדנכ עקרקה      
ותמאתה      
ריחמב םיללוכ עקרק ץעוי תושירדל רמוח לש      

.םיעצמו יולימ      
      
אל ,תושרדינה קודיה תוקידב םיללוכ םיריחמה      

הדובע יבחרמ .רקובמ קודיהל תפסות םלושת      
אל      
.חקפמה רושיאב ןלבקה י"ע ועבקייו ודדמיי      
      

היחמצה תרסה ,תלוספ תומרעו םירדלוב יוניפ     01.00.0010
  5,013.00 5,013.00     1.00 'פמוק הינבה חטשמ םיפצורמ םיחטשמ וא/ו  

  5,013.00 חטשה תנכהו רפע תודובע 00.10 כ"הס  

      

ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  20.10 ק ר פ  ת ת       

      

םיסלפמל חטשב תיללכ הביצח וא/ו הריפח     01.02.0010

תבכש תיתחת דע תינכותה פ"ע םישרדנה      
םיעצמה      

  7,310.00    43.00   170.00 .םיפצרמל תחתמ ק"מ   

      
וניאש קמועל תילעמ ריפל הביצח וא/ו הריפח     01.02.0020
תיתחת דע תינכותה פ"ע ,'מ 6.1 לע הלוע      

    710.00    71.00    10.00 .םיפצרמל תחתמ םיעצמה תבכש ק"מ   
      
תודימב דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     01.02.0030

  3,000.00   100.00    30.00 .תונוש ק"מ   

 11,020.00 הביצח וא/ו הריפח 20.10 כ"הס  

 16,033.00 רפע תודובע 10 כ"הס  

      
      
      

      
      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../055 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     055 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.20 ק ר פ  ת ת       

      

תריצי ,םימוטיק םיללוכ ןלהלש ןוטבה יריחמ      

,ןוטב תוריקב אוהש ךתח לכב םייזפרט םיצירח      
.'וכו תוטילב/םיעקש םימ יפא ,םיצירח ללוכ      

יללכ 00.20 כ"הס            

      

ם י ע צ מ  11.20 ק ר פ  ת ת       

      

 13,200.00    40.00   330.00 םיפצרמל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ ר"מ  02.11.0010

      
ןרטסילופמ דיבילופ לש "םיניכס יזגרא" עצמ     02.11.0020

  1,760.00    44.00    40.00 םיפצרמל תחתמ מ"ס 91 הבוגב ףצקומ ר"מ   
      

מ"ס 05 הבוגבו מ"ס 5 יבועב רקלק תוחול     02.11.0030
  2,795.00    43.00    65.00 ר"מ יפל ,םידדצה 2-ל הדידמה .תורוק ידיצב ר"מ   

 17,755.00 םיעצמ 11.20 כ"הס  

      

ד ו ס י  ת ו ר ו ק  14.20 ק ר פ  ת ת       

      

לע ,הפצרה םע תוקוצי 03-ב ןוטב דוסי תורוק     02.41.0010

יבג      
מ"ס 02 תורוקה בחור  .עקרקה  לע וא עצמ      

 27,810.00   927.00    30.00 )דרפנב דדמנ עצמה( מ"ס 05 דע ק"מ   

 27,810.00 דוסי תורוק 14.20 כ"הס  

      

ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  05.20 ק ר פ  ת ת       

      

עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.50.0010
    990.00   165.00     6.00 )דרפנב דדמנ  עצמה(  מ"ס  02  יבועב ר"מ   

      

עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.50.0020
 63,690.00   193.00   330.00 )דרפנב דדמנ  עצמה(  מ"ס  52  יבועב ר"מ   

 64,680.00 תופצרו םיפצרמ 05.20 כ"הס  

      

ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  06.20 ק ר פ  ת ת       

      

 82,539.00 1,019.00    81.00 .מ"ס 02 יבוע 03 -ב ןוטב תוריק ק"מ  02.60.0010

      
133,110.00   986.00   135.00 .מ"ס 53-03 יבוע 03 -ב ןוטב תוריק ק"מ  02.60.0020

      

 45,543.00   969.00    47.00 .מ"ס 04 יבוע 03 -ב ןוטב תוריק ק"מ  02.60.0040
      

261,192.00 06.20.3 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../056 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     056 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

261,192.00 מהעברה      

      

      
ךתח יחטשב םילדב 03 -ב ןוטב םידומע     02.60.0050

 17,080.00 1,220.00    14.00 .םינוש ק"מ   

278,272.00 םידומעו תוריק 06.20 כ"הס  

      

ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ו ק  17.20 ק ר פ  ת ת       

      

בחור 03-ב ןוטב תויולת תונותחת תורוק     02.71.0010
תיתחתל דע  דדמנ  הרוקה הבוג .מ"ס 02      

 14,544.00 1,212.00    12.00 םידומעה ןיבו הרקתה ק"מ   
      
02 בחורב 03-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     02.71.0020

מ"ס      
 27,575.00 1,103.00    25.00 הקלורל מ"ס  2  בחורב  עקש תוברל ק"מ   

 42,119.00 תוקעמו תורוק 17.20 כ"הס  

      

א ל מ  ן ו ט ב  ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  18.20 ק ר פ  ת ת       

      

  6,630.00   221.00    30.00 מ"ס 02 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.81.0010

      
251,000.00   251.00 1,000.00 מ"ס 52 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.81.0020

      

 28,080.00   351.00    80.00 מ"ס 04 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.81.0030

285,710.00 אלמ ןוטב תוגגו תורקת 18.20 כ"הס  

      

.ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י  69.20 ק ר פ  ת ת       

      

ןלבקל 'וכו םישוגפ ןוגכ םינוש םיטנמלא תקיצי     02.96.0010
  1,085.00 1,085.00     1.00 .02-ב ןוטב ויתויחנה פ"עו תילעמה ק"מ   

      
02 יבוע 03 -ב ןוטב )טסדופ( םייניב יחטשמ     02.96.0020

  2,510.00   251.00    10.00 .תוגרדמ ירדחב מ"ס ר"מ   
      

יבוע 03 -ב ןוטב תוגרדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.96.0030
  2,412.00   268.00     9.00 .מ"ס 02 ר"מ   

      

ןוטבב תילעמ תותלד לש חפה יפוקשמ לכ ןוטיב     02.96.0040
  2,924.00 2,924.00     1.00 'פמוק .תילעמה ןלבק תויחנהל םאתהב 03-ב  

      

ויתויחנה פ"עו תוילעמה ןלבקל םוגיפ תמקה     02.96.0050
  3,342.00 3,342.00     1.00 'פמוק .תילעמה תמקה תפוקת לכל  

 12,273.00 .תונושו םייניב תוקיצי 69.20 כ"הס  

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../057 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     057 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ג ר ב  ,ה ד ל פ  י ח פ ו  י ד ו מ ע  79.20 ק ר פ  ת ת       

ם י צ ו ק ו  ן ו ג י ע       

      

,מ"ס 02/001 ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח     02.97.0010
4-ב םיעובצ ,'א היצפוא 2-ק ןויליגב טרופמכ      

ןייוצמכ יבועב םיחפ ללוכ ריחמה ,תובכש      
מ"מ 21 רטוק םיגרבל םירוח חודיק ,טרפב      
יסקופא קבדב יולימ ללוכ מ"ס 01 קמועלו      
,ןוטבל םיליפורפה ןיב "טוארג"ב יולימ תוברל      

  6,683.00 6,683.00     1.00 'פמוק םייקה גגה סלפמל דעו +52.3 סלפממ  
      
,מ"ס 02/04 ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח     02.97.0020

4-ב םיעובצ ,'א היצפוא 2-ק ןויליגב טרופמכ      
ןייוצמכ יבועב םיחפ ללוכ ריחמה ,תובכש      
מ"מ 21 רטוק םיגרבל םירוח חודיק ,טרפב      

יסקופא קבדב יולימ ללוכ מ"ס 01 קמועלו      
,ןוטבל םיליפורפה ןיב "טוארג"ב יולימ תוברל      

 20,049.00 6,683.00     3.00 'פמוק םייקה גגה סלפמל דעו +52.3 סלפממ  
      

,מ"ס 02/07 ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח     02.97.0030
4-ב םיעובצ ,'א היצפוא 2-ק ןויליגב טרופמכ      
ןייוצמכ יבועב םיחפ ללוכ ריחמה ,תובכש      

מ"מ 21 רטוק םיגרבל םירוח חודיק ,טרפב      
יסקופא קבדב יולימ ללוכ מ"ס 01 קמועלו      
,ןוטבל םיליפורפה ןיב "טוארג"ב יולימ תוברל      

  6,683.00 6,683.00     1.00 'פמוק םייקה גגה סלפמל דעו +52.3 סלפממ  
      
,מ"ס 02/001 ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח     02.97.0040
4-ב םיעובצ ,'ב היצפוא 2-ק ןויליגב טרופמכ      

יבועב םיחפו םינתיוז ללוכ ריחמה ,תובכש      
21 רטוק םיגרבל םירוח חודיק ,טרפב ןייוצמכ      
יסקופא קבדב יולימ ללוכ מ"ס 01 קמועלו מ"מ      

,ןוטבל םיליפורפה ןיב "טוארג"ב יולימ תוברל      
  6,683.00 6,683.00     1.00 'פמוק םייקה גגה סלפמל דעו +52.3 סלפממ  

      
,מ"ס 02/04 ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח     02.97.0050

4-ב םיעובצ ,'ב היצפוא 2-ק ןויליגב טרופמכ      
יבועב םיחפו םינתיוז ללוכ ריחמה ,תובכש      
21 רטוק םיגרבל םירוח חודיק ,טרפב ןייוצמכ      

יסקופא קבדב יולימ ללוכ מ"ס 01 קמועלו מ"מ      
,ןוטבל םיליפורפה ןיב "טוארג"ב יולימ תוברל      

 20,049.00 6,683.00     3.00 'פמוק םייקה גגה סלפמל דעו +52.3 סלפממ  

      
      
      
      

      

 60,147.00 79.20.3 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../058 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     058 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 60,147.00 מהעברה      

      

      
,מ"ס 02/07 ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח     02.97.0060

4-ב םיעובצ ,'ב היצפוא 2-ק ןויליגב טרופמכ      
יבועב םיחפו םינתיוז ללוכ ריחמה ,תובכש      
21 רטוק םיגרבל םירוח חודיק ,טרפב ןייוצמכ      

יסקופא קבדב יולימ ללוכ מ"ס 01 קמועלו מ"מ      
,ןוטבל םיליפורפה ןיב "טוארג"ב יולימ תוברל      

  6,683.00 6,683.00     1.00 'פמוק םייקה גגה סלפמל דעו +52.3 סלפממ  

      
הדלפ יליפורפ 2 י"ע תומייק ןוטב תורוק קוזיח     02.97.0070
    002 PNU, 4-ב םיעובצ ,3-ק ןויליגב טרופמכ  
םיגרבל םירוח חודיק ללוכ ריחמה ,תובכש      

רטוק םיגרב 2 ללוכ מ"ס 03 לכ 4/1" רטוק      
  5,184.00 1,296.00     4.00 "1/4. רטמ   

      

מ"מ 41 רטוקב םימייק םידומעב םירוח חודיק     02.97.0080
םיטנמלאב ,סדנהמה תויחנה פ"ע קמועבו      
21 תרדחהו יסקופא קבד תוברל ,ןוטבמ םינוש      

מ"ס 09 ךרואבו מ"מ 41 רטוקב םיצוק      
2 טרפ פ"ע ,שיטפ תוקיפד י"ע םתרדחהו      

    338.00    26.00    13.00 'פמוק .4-ק ןויליגב  
      

מ"מ 21 רטוקב םימייק תוריקב םירוח חודיק     02.97.0090
םיטנמלאב ,סדנהמה תויחנה פ"ע קמועבו      
תרדחהו יסקופא קבד תוברל ,ןוטבמ םינוש      

מ"ס 09 ךרואבו מ"מ 21 רטוקב םיצוק      
2 טרפ פ"ע ,שיטפ תוקיפד י"ע םתרדחהו      

 14,400.00    24.00   600.00 .4-ק ןויליגב 'חי   

      
    251.00   251.00     1.00 'פמוק .סדנהמה תויחנה פ"ע ג"ק 0051 לש סמועל וו 02.97.0100

 87,003.00 םיצוקו ןוגיע יגרב ,הדלפ יחפו ידומע 79.20 כ"הס  

      

ן ו י ז  ת ד ל פ  89.20 ק ר פ  ת ת       

      

םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.98.0010

292,460.00 4,178.00    70.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
      
םיכרואהו םירטקה לכב תוכתורמ הדלפ תותשר     02.98.0020

 56,472.00 4,344.00    13.00 ןוטבה ןויזל ןוט   

348,932.00 ןויז תדלפ 89.20 כ"הס  

1,164,554.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../059 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     059 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       

      

ם י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  10.40 ק ר פ  ת ת       

      

וא/ו תורוגח תוללוכ תונושה הינבה תודובע      

םיכתחו תורוצב תויקפואו תויכנא ןוטב תומלשה      
.סדנהמה תויחנהל םאתהב ןויז ללוכ ,םינוש      
      

 33,335.00   113.00   295.00 .מ"ס 01 יבוע םילולח ןוטב יקולבב הינב ר"מ  04.01.0010
      

 58,065.00   147.00   395.00 .מ"ס 02 יבוע ןוטב יקולבב הינב ר"מ  04.01.0020

 91,400.00 םיקולבב הינב 10.40 כ"הס  

      

ג נ ו ט י א  י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  02.40 ק ר פ  ת ת       

      

  5,790.00   193.00    30.00 מ"ס 02 יבוע גנוטיא יקולב תוציחמ ר"מ  04.20.0010

  5,790.00 גנוטיא יקולבב הינב 02.40 כ"הס  

 97,190.00 הינב תודובע 40 כ"הס  

      

ד ו ד י ב ו  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.50 ק ר פ  ת ת       

      

ךשמל גגה תפצה םיללוכ םוטיאה תודובע יריחמ      
,תרנצ ,תושורדה תונכהה לכ תוברל תועש 27      
.'וכו םיבזרמ תמיתס      

יללכ 00.50 כ"הס            

      

ת ו ג ג ב  ם י ע ו פ י ש  ת ר י צ י  10.50 ק ר פ  ת ת       

י מ ר ט  ד ו ד י ב  ל ע  ת ו נ ג ה ו       

      

עופשב מ"ס 4 לש ילמינימ יבועב עפושמ לקטב     05.01.0010
םע ר"מ/ג"ק 0021 ילוגס לקשמ %5.1 תוחפל      

הציחלל קזוח ק"מ/ג"ק 053 לש טנמצ תלוכת      
    40  

 30,975.00   413.00    75.00 ר"מס/ג"ק ק"מ   

 30,975.00 ימרט דודיב לע תונגהו תוגגב םיעופיש תריצי 10.50 כ"הס  

      
      
      

      
      
      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../060 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     060 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ח ו ט ש  ת ו ג ג  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       

      

חטשה תנכה ללוכ םידא םוסחמ י"ע תוגג םוטיא     05.02.0010
רמיירפ + םוטיאל ינכטה טרפמל םאתהב      
ינמוטיב      
003 לש תומכב ע"וש וא "SG 474" גוסמ      

סקטסלא" גוסמ םח ןמוטיב תובכש 2 + ר"מ/ר"ג      
םוטיא ,ר"מ/ג"ק 2 לש תומכב ע"וש וא "52/57      
תוללכושמ תוינמוטיב תועירי 2 םע תוגג      

תומחלומ      
ירמוטסלא רמילופ %51 תפסות תוליכמה ,גגל      
    S.B.S דבל ןויז םע מ"מ 5 העיריה יבוע  

תופוצמ ,ר"מ/'רג 052 לקשמב רטסאילופ      
טגרגא      
תועצמאב תוקלור םוטיא ללוכ ריחמה ,עבטומ      
מ"מ 5 יבועב תוללכושמ תוינמוטיב תועירי      

.S.B ירמוטסלא רמילופ %51 תפסות תוליכמה      
    S  
ללוכ ןוילע טגרגא יופיצו רטסאילופ דבל ןויז םע      

003 לש תומכב ע"ש וא 101 "טוקמיירפ" רמיירפ      
םוינימולא לגרסב םוטיאה עוביק ללוכ ,ר"מ/'רג      
קיטסמב המיתס + מ"מ 05X3 תודימב ףפוכמ      

תודימב ע"וש וא "81 לורקזפ" גוסמ ינמוטיב      
    01X01 52 לכ תינוולגמ םיגרבב הריגסו מ"מ  

 69,000.00   138.00   500.00 ,מ"ס ר"מ   
      

תוינמוטיב תוחירמ 4 םיכומנה תוקעמ תארקל      
1 לש תומכב ע"וש וא "81 לורקזפ" גוסמ      
בחורב )ר"מ/ג"ק 4 כ"הס( החירמ לכ ר"מ/ג"ק      

לש      
.יקפוא לטיה יפל הדידמה ,מ"ס 05      
      

לוח 3 טנמצ 1 תבורעתב מ"ס X 5 5 תוקלור     05.02.0030
םימ      
%03( ע"וש וא "CILYRCA LASNOB"ו      

  2,090.00    19.00   110.00 )םימה תומכמ רטמ   

      
002 לקשמב ע"וש וא "וגית" גוסמ ינכטואג דב     05.02.0040
גג יחטשב מ"ס 01 לש תופיפחב ר"מ/ר"ג      

  6,500.00    13.00   500.00 .ףוצירל םידעוימה ר"מ   

 77,590.00 םיחוטש תוגג םוטיא 20.50 כ"הס  

      
      

      
      
      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../061 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     061 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       

      

י"ע תילעמ ריפתוריק וא/ו דוסי תורוק םוטיא     05.03.0010
474" גוסמ ינמוטיב רמיירפ + חטשה תנכה      
    SG" 2 + ר"מ/ר"ג 003 תומכב ע"וש וא  
וא "52/57 סקטסלא" גוסמ םח ןמוטיב תובכש      

תינמוטיב העירי + ר"מ/ג"ק 2 לש תומכב ע"וש      
S.B.S סיסב לע ע"וש וא "M5 זפילופ" גוסמ      
עיפומכ חטשה תנכה ללוכ לכה ,מ"מ 5 יבועב      

 16,640.00   104.00   160.00 ינכטה טרפ מב ר"מ   
      
ןיב הפיפח מ"מ 3.0 יבועב ןליטאילופ תעירי     05.03.0020

  2,640.00     8.00   330.00 .דיבילופ יזגרא ג"ע ,מ"ס 01 תועיריה ר"מ   
      
רמיירפ + חטשה תנכה י"ע תופצר םוטיא     05.03.0030
003 תומכב ע"וש וא "SG 474" גוסמ ינמוטיב      

גוסמ םח ןמוטיב תובכש 2 + ר"מ/ר"ג      
2 לש תומכב ע"וש וא "52/57 סקטסלא"      
"M5 זפילופ" גוסמ תינמוטיב העירי + ר"מ/ג"ק      

לכה ,מ"מ 5 יבועב S.B.S סיסב לע ע"וש וא      
 18,150.00    55.00   330.00 ינכטה טרפ מב עיפומכ חטשה תנכה ללוכ ר"מ   

      

גוסמ הקיצי תוקספה לכב חפנתמ םימ רצע     05.03.0040
    "LAESOTNEB" 52 תודימב ע"וש ואX02  
ריחמה ,מ"עב )8891( "דרטר" תרצות ,מ"מ      
ללוכ      

  6,600.00    55.00   120.00 ."LEG IMUG" גוסמ ירמילופ טנמצ קבד רטמ   

 44,030.00 תופצר םוטיא 30.50 כ"הס  

      

י ר ד ח  ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  40.50 ק ר פ  ת ת       

ם י ת ו ר ש       

      

ביבס ןוטב תרוגח ללוכ םיתורש ירדח םוטיא      

ןוטבה תפצר ג"עו תלדהו תוריקל תחתמ ,רדחה      
ףוצירה ינפ הבוגל דעו בחור מ"ס 01 לש תודימב      
רדחה ביבס המוטא "הכירב" תריצי ךרוצל      

בוטרה      
      
תיטנמצ החירמב םיתורש תפצר םוטיא     05.04.0020

וא "701 ליספוט הקיס" תמגודכ תילוארדיה      
יתשב ,ר"מ/ג"ק 4 לש תומכב ע"ש וא "םוטעלס"      
תקלחהל הדמ ללוכ ,ןרציה תויחנה יפלו תובכש      

  2,688.00    84.00    32.00 .הפצרה ר"מ   

  2,688.00 םיתורש ירדח תופצר םוטיא 40.50 כ"הס  

      
      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../062 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     062 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו פ ו ח מ  ץ ו ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  50.50 ק ר פ  ת ת       

ן ב א ב       

      

הדובעה ןבאה תבכשל תחתמ ןוטב תוריק םוטיא     05.05.0020
תושרבה 3 + חטשה תנכהו יוקינ תללוכ      

תויטנמצ      
ע"וש וא מ"עב ךלוו .מ לש "ליס רפוס" גוסמ      
5.4 כ"הס( החירמ לכ ר"מ/ג"ק 5.1 תומכב      
סלגרטניא תשר תסנכה םיקדסל לעמ )ר"מ/ג"ק      

תושרבה 2 + מ"ס 01 לש בחורב תילקלא      
 39,520.00    76.00   520.00 םלשומ יוסיכל תופסונ תויטנמצ ר"מ   

 39,520.00 ןבאב תופוחמ ץוח תוריק םוטיא 50.50 כ"הס  

      

ת ו ג ג  ,ת ו ר ק ת  ד ו ד י ב  60.50 ק ר פ  ת ת       

ת ו ר י ק ו       

      

םידחוימ תוחול י"ע גג לע ימרת דודיב     05.06.0010
ןריטסילופמ      
וא ןפודנור תרצות F-03 מ"ס 3 יבועב ףצקומ      

 14,500.00    29.00   500.00 .ע"ש ר"מ   
      
םידחוימ תוחול י"ע ץוח תוריקל ימרת דודיב     05.06.0020

תרצות F-03 מ"ס 3 יבועב ףצקומ ןריטסילופמ      
 15,080.00    29.00   520.00 .ע"ש וא  ןפודנור ר"מ   

 29,580.00 תוריקו תוגג ,תורקת דודיב 60.50 כ"הס  

224,383.00 דודיבו םוטיא תודובע 50 כ"הס  

      

ן מ ו א  ת ו ר ג נ ו  ת ו ר ג ס מ  60 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.60 ק ר פ  ת ת       

      

לכ לש םחב ןובלג םיללוכ קרפב םיריחמה לכ      
תורגסמה יטירפ לכ ,תורגנב הדלפמ םיטנמלאה      

    ,  
ןרצי תוארוה יפל רמיירפו תרשקמ עבצ תבכש      
תריחב יפל ןווגב עבצ תובכש יתש ,ןובלגה      

,טירפ לכל טוטריש עצבל ןלבק לע .לכירדאה      
ןלבק לע .עוציב ינפל לכירדאה רושיא לבקל      
ןיכהל      

ינפל חקפמהו לכירדאה רושיא לבקל ,תואמגוד      
תשירד יפל רונתב העיבצ ללוכ ,ןובלגה עוציב      
.לכירדאה      
      

תויחנהל םאתהב ועצובי ןלהלש תודובעה לכ      
ךוניחה דרשמ לש תוחיטבה ילהונו      

00.60.3 קרפ תתב הרבעהל          

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../063 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     063 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
ספב הנגה םיללוכ ןלהלש םיפוקשמה יריחמ      

תעיצפ ינפב ףוקשמל רוביחה ךרואל ימוג      
.תועבצא      

יללכ 00.60 כ"הס            

      

ץ ע  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       

      

תודימב 1-נ סופיט ,תויפגא דח ץע תותלד     06.01.0010

ףגאו חפ ןבלמ ללוכ ריחמה ,מ"ס 502/001      
 16,710.00 1,671.00    10.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה ,םוטא דובל 'חי   

      

תודימב 2-נ סופיט ,תויפגא דח ץע תותלד     06.01.0020
דובל ףגאו חפ ןבלמ ללוכ ריחמה ,מ"ס 502/09      

 13,368.00 1,671.00     8.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה ,םוטא 'חי   

      
תודימב 3-נ סופיט ,תויפגא דח ץע תותלד     06.01.0030
דובל ףגאו חפ ןבלמ ללוכ ריחמה ,מ"ס 502/07      

  8,355.00 1,671.00     5.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה ,םוטא 'חי   

 38,433.00 ץע תותלד 10.60 כ"הס  

      

- ם י נ ב ל מ ו  ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  30.60 ק ר פ  ת ת       

ת ו ת ל ד ל  ת ו ת ש ר ו  ם י ס י ר ת       

      

תודימב ,ידסומ ןגומ בחרמל ,ףדה תותלד     06.03.0010

,א"גה תושירד יפל  ,2-מ סופיט מ"ס 002/08      
 14,584.00 3,646.00     4.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה 'חי   

      
סופיט ,הליגר החיתפ תיפגא דח חפ תותלד     06.03.0020

טרופמכ לכה ,מ"ס 012/07 תודימב ,3-מ      
  6,192.00 2,064.00     3.00 .טלפמוק - תוינכותבו תומישרב 'חי   

      

ףפוכמ חפמ ןבלמ ,5-מ סופיט תיפגא דח תלד     06.03.0030
,SHR יליפורפמ היושע ףנכ ,מ"מ 0.2 יבועב      
הפפר תוברל מ"ס 062/021 תודימב ,םיגגוזמ      

תומישרב טרופמכ לכה .תלדה לעמ העובק      
  8,847.00 2,949.00     3.00 .תוינכותבו 'חי   

 29,623.00 תותלדל תותשרו םיסירת - םינבלמו הדלפ תותלד 30.60 כ"הס  

      
      

      
      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../064 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     064 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  ה ד ל פ  ת ו נ ו ל ח  40.60 ק ר פ  ת ת       

ה ד ל פ מ       

      

םורח תאיציל ,ררגנ םיסיסרו ףדה ןולח     06.04.0010
תושירד יפל 10-מ סופיט ,מ"ס 001/001      

ףדה ןולחל דיחא ףוקשמ ללוכ ףיעסה .א"גה      
,א"גה תושירד פל םוינימולאמ תוחיטב ןולחו      

 47,172.00 3,931.00    12.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה  'חי   
      

8" רטוקב ,4-מ סופיט טלקמל רורוויא רוניצ     06.04.0020
,םיטלקמל א"גה ןקת יפלו םימוטא םיסכמ םע      
טרופמכ לכה ,מ"ס 54 יבוע ץוח ריקב      

 13,156.00   506.00    26.00 .תוינכותבו תומישרב 'חי   

 60,328.00 הדלפמ תונושו הדלפ תונולח 40.60 כ"הס  

      

ח ב ט מ  ת ו נ ו ר א  ,ת ו נ ו ר א  60.60 ק ר פ  ת ת       

ץ ע מ       

      

092/05 תודימב ,4-נ סופיט הנסחאל ץע ןורא     06.06.0010

2 ,הקימרופ הפוצמ ,םוטא דובל ףנכ ,מ"ס      
תומישרב טרופמכ לכה ,םיפדמ 5 תותלד      

 41,280.00 4,128.00    10.00 .תוינכותבו 'חי   

 41,280.00 ץעמ חבטמ תונורא ,תונורא 60.60 כ"הס  

      

ם י נ ו ש  ם י ט י ר פ  70.60 ק ר פ  ת ת       

      

.מ"ס 081/004 תודימב התיכל הארוה חול     06.07.0010
םיריגל ןותחת ףדמ התיכ חול :ללוכ חולה      
תומישר םיטרפ יפל לכה ,5-נ סופיט ןקתמ      

 13,760.00 1,376.00    10.00 .טלפמוק - לכירדאה תוינכותו 'חי   
      
טרופמכ םיכנל םיתורשב תוטומו תורונצ תכרעמ     06.07.0020

          2,261.00 'פמוק         . תושיגנל הדעוה תושירד פ"עו םיטרפב  

      
יפל ןינבל ט-ק םיכנ יתורשל םיינקת םיטלש     06.07.0030

    585.00   585.00     1.00 'פמוק םיכנ  תושיגנל הדעוו תושירד  

      
חולמ םייושע 6-נ סופיט תוריק הנגהל לגרס     06.07.0040
    FDM ןווגה ,גנימרופטסופ הקיאמרופב הפוצמ  

0.2/02 לגרסה תודימ, לכירדאה תריחב יפל      
תוינכותו תומישרב טרופמכ לכה .מ"ס      

 30,680.00   118.00   260.00 .לכירדאה רטמ   
      

      
      
      

 45,025.00 70.60.3 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../065 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     065 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 45,025.00 מהעברה      

      

      
מ"ס 08/08 תודימב חפמ גגל האיצי חתפ     06.07.0050

תויחנה פ"ע ריקל ןגועמ הדלפמ םלוס תוברל      
תומישרב טרופמכ לכה ,6-מ סופיט ,סדנהמה      

  4,423.00 4,423.00     1.00 'פמוק .לכירדאה תוינכותבו  

 49,448.00 םינוש םיטירפ 70.60 כ"הס  

      

ם י ג ר ו ס ו  ת ו ק ע מ  80.60 ק ר פ  ת ת       

      

,7-מ סופיט תוגרדמ ירדחל די יזחאמו תוקעמ     06.08.0010
הבוגב םיחוטש םיחפו הדלפ יליפורפמ םייושע      
הקעמל ןגועמ ,הגרדמה לעמ מ"ס 09 לש ללוכ      

 25,380.00   540.00    47.00 .סדנהמה י"ע רשואמ טרפ פ"ע ,ןקת יפל רטמ   
      
2" רטוקב 8-מ סופיט הדלפ תורוניצמ די זחאמ     06.08.0020

,ןבלוגמ ,הטזורו חוטש לזרב י"ע ריקב ןגועמ      
  3,550.00   142.00    25.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה רטמ   

      
יליפורפמ םייושע ,9-מ סופיט  גגל תוקעמ     06.08.0030

ןגועמ ,מ"ס 001 לש ללוכ הבוגב ,הדלפ      
י"ע רשואמ טרפ פ"ע ,ןקת יפל הקעמל      

 59,400.00   540.00   110.00 .סדנהמה רטמ   

      
יליפורפמ םייושע ,01-מ סופיט  גגל תוקעמ     06.08.0040
002 לש ללוכ הבוגב םיחוטש םיחפו הדלפ      

רשואמ טרפ פ"ע ,ןקת יפל הקעמל ןגועמ ,מ"ס      
 19,476.00 1,082.00    18.00 .סדנהמה י"ע רטמ   

      
םייושע ,01-מ סופיט  ןוילע גגל תוקעמ     06.08.0050

ללוכ הבוגב םיחוטש םיחפו הדלפ יליפורפמ      
פ"ע ,ןקת יפל הקעמל ןגועמ ,מ"ס 002 לש      

119,020.00 1,082.00   110.00 .סדנהמה י"ע רשואמ טרפ רטמ   

226,826.00 םיגרוסו תוקעמ 80.60 כ"הס  

445,938.00 ןמוא תורגנו תורגסמ 60 כ"הס  

      
      
      

      
      
      

      
      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../066 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     066 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       

      

ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  10.70 ק ר פ  ת ת       

      

'א גוס ןבל סרח היושע היולת תיפוריא הלסא     07.01.0010

החדה  לכימ ללוכ  ע"ש וא  " הסרה" תרצות      
וא "לאד" וא "ןואסלפ" תרצות יתומכ-וד יומס      
הלסאה תדמעהל  תחתמ תרגסמ , "יבמוק"      

הסכמו בשומ , הלסא רוביח ,החדה לכימו      
םע תויולת תולסאל  םאתומ  דבכ םגד יטסלפ      

  6,390.00 1,278.00     5.00 .שרדנכ לכה 'וכו ,םידילחמ יתלב םיריצ 'חי   
      

תרצות, 'א גוס, ןבל סרחמ םידלי   תלסא      07.01.0015
בשומ ללוכ, ע"ש וא    233   םגד "הסרח"      
תרצות  החדה  לכימ, דבכ קיטסלפ הסכמו      

ןיירושמ רוניצ , הלסאל רוביח ,   "ןואסלפ"      
לכו םורכ הפוצמ זילפמ 2/1" זרב, םימ רוביחל      

  5,410.00 1,082.00     5.00 .םיזקנלו םימ תורוניצל םירוביחה 'חי   
      

םגד ילבוא  'א גוס ןבל סרח יושע הצחר רויכ     07.01.0016
הנקתהל ע"ש וא "הסרח" תרצות  "רפונ"      
, )דרפנב םולשתל שיש(  שיש חטשמל תחתמ      

חרפ תללוס , " יקספיל " תרצות 1 4/1" ןופיס      
םורכ הפוצמ זילפ העיושע םימחו םירק םימל      
1 4/1" ןופיס ,   241003 םגד " תמח " תרצות      

  9,982.00 1,426.00     7.00 .'וכו  .'וכו " יקספיל " תרצות 'חי   
      
"תיצרח" םגד 'א גוס ןבל סרח יושע הצחר רויכ     07.01.0030
ע"ש וא מ"ס 52X04  תודימב  "הסרח" תרצות      

י"ע וא םישעותמ םילוזנוק י"ע הנקתה ללוכ       
,סבג תוריק ג"ע  ןוקיליסו םימיאתמ םיגרב      
הפוצמ זילפ העיושע םימחו םירק םימל הללוס      

תנקתומ   241003 םגד " תמח " תרצות םורכ      
  4,328.00 1,082.00     4.00 .'וכו " יקספיל " תרצות 1 4/1" ןופיס ,רויכה לע 'חי   

      

04/06 תודימב 'א גוס ןבל סרחמ  חבטמ רויכ      07.01.0043
ןופיס ללוכ ע"ש  וא  "הסרח"  תרצות   מ"ס      
הטזור  ללוכ  יקםפיל" תרצות מ"מ 05 רטוקב      
,ע"ש וא ןגזמ זוקינ רוביחל הנכהו      

םימל הללוס, תרשרש  םע  קקפ,םילוזנוק      
325009 ט"קמ  "תמח" תרצות םימחו  םירק      
תסו,"לינ"  יזרב  ללוכ  שיש  חטשמ לע ןקתומ      

  1,868.00 1,868.00     1.00 .שרדנכ לכה 'וכו,הקיפס 'חי   
      
      

      
      

 27,978.00 10.70.3 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../067 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     067 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 27,978.00 מהעברה      

      

      
הטסורינ םייושע הכנ תלסאל רזע תוידי ךרעמ     07.01.0100

דרשמ ןקתל םאתהבו   טרפל םאתהב      
    983.00   983.00     1.00 'פמוק תואירבה  

      

ט"קמ "תמח" תרצות םירק םימל ךפוש-זרב     07.01.0110
    294.00   147.00     2.00 .ע"ש וא 902030 'חי   

      

טמ לקינ דלח לא תלדלפ - רק ימ היתש ןקתמ     07.01.0120
תרנצ ,םורכ לקינ הפוצמ היתש זרב ללוכ      

  3,537.00 1,179.00     3.00 תכרעמ םלשומ לכה - 4" ףסאמו ןיחולד  

 32,792.00 תויאורבת תועובק 10.70 כ"הס  

      

ז ו ק י נ ו  ן י ח ו ל ד ה  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       

ם י נ ג ז מ       

      

לעב  ןליטאילופ םייושע ןיחולד ימ תורוניצ     07.02.0020
ע"ש וא  WNIVA  תרצות  ההובג  תופיפצ      

םירזיבאה לכ ללוכ מ"מ 05-04 םירטקב      
, םיכרב , םירבחמ ; תורבחתהל םישורדה      
ללוכ , תוריקב םיצירחב םיחנומ , 'וכו םימטא      
ללוכ תוריקה לע  ,  ןוטיבו  ריקב  הביצח      

תפצירב , )יולימב( ףוצירל תחתמ . םיקבח      
ךרד םירבעמ  ,  רונצה ןוטיב ללוכ ,   ןוטבה      
לכה 'וכו )ךרוצה תדימב(  תוריקל  תחתמו      

 38,640.00   138.00   280.00 .שרדנכ רטמ   
      
לעב  ןליטאילופ םייושע ןיחולד ימ תורוניצ     07.02.0022

ע"ש וא WNIVA  תרצות  ההובג  תופיפצ      
םירזיבאה לכ ללוכ מ"מ 011 םירטקב      
, םיכרב , םירבחמ ; תורבחתהל םישורדה      
ללוכ , תוריקב םיצירחב םיחנומ , 'וכו םימטא      

ללוכ תוריקה לע  ,  ןוטיבו  ריקב  הביצח      
תפצירב , )יולימב( ףוצירל תחתמ . םיקבח      
םירבעמ  ,  רונצה ןוטיב ללוכ ,   ןוטבה      

לכה 'וכו )ךרוצה תדימב(  תוריקל  תחתמוךרד      
 18,445.00   217.00    85.00 .שרדנכ רטמ   

      

ההובג תופיפצ לעב ןליטאילופ הייושע .נ.ב.ק     07.02.0030
עבורמ הסכמ םע ע"ש וא   WNIVA תרצות      
עקש תריצי ללוכ  דבכ םגד זילפ יושע גרבתמ      
לכה 'וכו הנוטיב  ,התנקתהל ןוטבה תפצרב      

  1,080.00   270.00     4.00 .שרדנכ 'חי   
      

 58,165.00 20.70.3 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../068 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     068 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 58,165.00 מהעברה      

      

      
ההובג תופיפצ לעב ןליטאילופ הייושע .ב.ק     07.02.0031

עבורמ הסכמ םע ע"ש וא WNIVA תרצות      
.ה.פ.מ תרצות  דבכ םגד זילפ יושע גרבתמ      
,התנקתהל ןוטבה תפצרב עקש תריצי ללוכ      

    531.00   177.00     3.00 .שרדנכ לכה 'וכו הנוטיב 'חי   
      
זילפ תשר םע 4/ 2" הפצר םוסחמ ךא ל"נכ     07.02.0032

תודמעמ תופילד זוקינל(  תעבורמ תרגסמו      
    246.00   246.00     1.00 .)שא יוביכ 'חי   

      
זילפ  הסכמ םע 4/ 2" יפות םוסחמ ךא ל"נכ     07.02.0033

    748.00   187.00     4.00 .םינגזמ זוקינל . תעבורמ תרגסמו 'חי   
      
לעב ןליטאילופ יושע ריווא רוניצ וא ןטלוק     07.02.0060

ריקל דומצ  מ"מ011  רטוקב  ההובג  תופיפצ      
יפל  םירזיבא  ללוכ  'וכו  ריקה  ךותב, םיקבחב      
ףקעמל "S" רזיבא,תולסא תטילקל  ךרוצה       

,ךרוצה  תדימב םייביטקורטסנוק םיטנמלא      
  9,660.00   138.00    70.00 . 'וכו רבעמה םוטיאו גגה ךרד  רבעמ רטמ   

      
גוס לכמ ריווא רוניצ לע עבוכ      07.02.0062

    444.00    74.00     6.00 'וכו תקצי,.יפ.יפ,.צ.א:אוהש 'חי   
      
םע 943 י"ת EPDH 8"/4" הפצר ימוסחמ     07.02.0065

םגד זילפ  היושע  תעבורמ תרגסמו זילפ תשר      
    A הטסורינ לס ללוכ ע"ש וא  396073 ט"קמ  

  7,615.00 1,523.00     5.00 .םיקצומה תדרפהל 'חי   

      
מ"מ 2.1-1 יבועב 403 מ"בלפמ זוקינ תלעת      07.02.0070
תוברל ,  מ"ס 51 הבוגב ,מ"ס 03 בחורב      
,מ"מ 21 רטוקב םירוח םע ןוניס לסו הכבס      

  3,577.60 1,376.00     2.60 ןוטבב םינגועמ הגרבה תוטומ רטמ   

 80,986.60 םינגזמ זוקינו ןיחולדה תכרעמ 20.70 כ"הס  

      
      

      
      
      

      
      
      
      

      
      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../069 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     069 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ ב מ ב  ם י מ ה  ת כ ר ע מ   30.70 ק ר פ  ת ת       

      

,ןוולוגמ ,רפת אלל 2" רטוקב הדלפ רוניצ     07.03.0020
" גוסמ ירזיבאב רבוחמ ,04 לוידקס      
    PUOKIUQ " םע ע"ש וא " לגדומ " תרצות  
ןומיס דוק  ,  AE גוס היתש ימל םאתומ םטא      

;  םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ , לוגס עבצב      
ללחב 'וכו םירצימ ,  תותשק  ,  תויופעתסה      
לכ םיקבחו םילתמ ללוכ תיטסוקא הרקתה      

לע ,ןוטיבו הביצח ללוכ תוריקב  ,'מ  05.1      
ללוכ הפצירל תחתמ ,םיקבח ללוכ תוריקה      
םירדחה ןיב תוריקהו גגה ךרד רבעמ ,ןוטיב      

יוטיח  ,ץחל  תקידב  ,העיבצ ,ןינבל ץוחמ לאו      
  6,726.00   177.00    38.00 .שרדנכ לכה 'וכו רטמ   

      
םימחו םירק םימ R-PP ןליפורפילופ תורונצ     07.03.0021

61 ילנימונ רטוקב ךותירב םירבוחמ "לורילופ"      
ריקה ךותב ,הפצרה יולימב םינקתומ מ"מ      
םירזיבאה לכ ללוכ ,תיטסוקא  הרקת ללחב      

  9,600.00    64.00   150.00 . ךרוצה יפל םיחפסו רטמ   
      
םימחו םירק םימ R-PP ןליפורפילופ תורונצ     07.03.0022

02 ילנימונ רטוקב ךותירב םירבוחמ "לורילופ"      
ריקה ךותב ,הפצרה יולימב םינקתומ מ"מ      
םירזיבאה לכ ללוכ ,תיטסוקא  הרקת ללחב      

  2,220.00    74.00    30.00 . ךרוצה יפל םיחפסו רטמ   

      
םימחו םירק םימ R-PP ןליפורפילופ תורונצ     07.03.0023
52 ילנימונ רטוקב ךותירב םירבוחמ "לורילופ"      

ריקה ךותב ,הפצרה יולימב םינקתומ מ"מ      
םירזיבאה לכ ללוכ ,תיטסוקא  הרקת ללחב      

  3,360.00    84.00    40.00 . ךרוצה יפל םיחפסו רטמ   

      
םימחו םירק םימ R-PP ןליפורפילופ תורונצ     07.03.0024
23 ילנימונ רטוקב ךותירב םירבוחמ "לורילופ"      
ריקה ךותב ,הפצרה יולימב םינקתומ מ"מ      

םירזיבאה לכ ללוכ ,תיטסוקא  הרקת ללחב      
  3,384.00    94.00    36.00 . ךרוצה יפל םיחפסו רטמ   

      

יושע  ימרט דודיב רובע םימ רוניצל תפסות     07.03.0050
4/3"  רטוקב  )  סקלפמרא  (  יטטניס  ימוג      
הרקתה ללחב 1 2/1" דע רטוקב תורוניצל      

    420.00    35.00    12.00 . קיבד קיטסלפ טרסב הפיטע ללוכ רטמ   
      

    276.00   276.00     1.00 טולישו דרוקר ללוכ  2" רטוקב ינוסכלא ףוגמ 'חי  07.03.0080
      

      

 25,986.00 30.70.3 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../070 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     070 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 25,986.00 מהעברה      

      

      
  1,736.00   217.00     8.00 טולישו דרוקר ללוכ 1" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  07.03.0088

      
    912.00   152.00     6.00 טולישו דרוקר ללוכ 4/3" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  07.03.0090

      

,"דנאר" וא "ןגמורכ" תרצות ,'ל 04 למשח דוד      07.03.0160
םותסש, ט"וו 0081 ילמשח םומיח ףוג ללוכ      
הסינכב םיירודכ םיפוגמ, רזוח-לא, ןוחטב      

זוקינל רוביחל ךפשמו השימג תרנצ, האיציבו      
  2,164.00 1,082.00     2.00 .'וכו 'חי   

      
  1,280.00   640.00     2.00 "רומטא" תמגוד רויכל םימ םםחמ 'חי  07.03.0162

      
ןולגלג   ללוכ יטרדנטס שא יוביכל דויצ     07.03.0170
ןיירושמ ימוג יושע קונרז םע ריצ לע בבותסמ      

םע יטרדנטס קנזמ ,'מ 52 ךרואב  4/3" רטוקב      
וא "ביגש"תרצות 1" ירודכ זרב ,ירודכ זרב       
תויושר י"ע רשואמו ינקת  דויצה לכ 'וכו .ע.ש      

דויצ ךרעמ, 2" יוביכ זרב ללוכ .שאה  יוביכ      
2" םיקונרז ינש ;שא יוביכ תדמעל הוולנ      
םע ,א"כ 'מ 51 ךרואב ןיירושמ ימוג םייושע      
יפטמ ינש, יתילכת וד קנזמו "ץרוטש" ידמצמ      

דויצה לכ ( ג"ק .0.6ףא .יס .יב גוסמ יוביכ      
  3,244.00 3,244.00     1.00 'פמוק .)שאה יוביכ תויושר י"ע רשואמ  

      

,תלעונ תלד םע   חפמ יוביכ דויצל םיזגרא      07.03.0180
  3,244.00 3,244.00     1.00 'פמוק ריקל םירבוחמ  ,מ"ס  03/08/08 תודימב  

      

אמגודל טלקמ לש ריק רבעמ רזיבא      07.03.0190
  1,620.00   540.00     3.00 'פמוק . BST-RR  

 40,186.00 הנבמב םימה תכרעמ  30.70 כ"הס  

      

ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  ת כ ר ע מ  40.70 ק ר פ  ת ת       

      

תופיפצ לעב ןליטאילופ יושע םשג ימ רוניצ     07.04.0010

תרצות, מ"מ  011 רטוק )E.P.D.H.( ההובג      
םירזיבאה לכ ללוכ, ע"ש או "תירבג"      
אל ןוטב ידומע ךותב םינקתומ, םירוביחהו      
יפל  ,'וכו םיקולב תוריק , םייביטקרטסנוק      

י"פע השעת תורוניצה הנקתה,  לכירדאה  טרפ      
 23,640.00   197.00   120.00 .ןרציה תוארוהו 943 כ"מפמ רטמ   

      

תרצות תמגוד תספרממ םשג ימ זוקינל רזיבא     07.04.0025
 17,292.00 1,572.00    11.00 'פמוק "relmmad"  תינכתב טרפ יפל( .ע.ש וא(  

 40,932.00 40.70.3 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../071 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     071 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 40,932.00 מהעברה      

      

      
    312.00    78.00     4.00 .עקרקב  ןקתמ םורט ןוטבמ תינגא  'חי  07.04.0030

 41,244.00 םשג ימ זוקינ תכרעמ 40.70 כ"הס  

195,208.60 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  

      

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 - ק ר פ  80 ק ר פ       

      

ת ו ד ו ק נ  10 - ק ר פ  ת ת  10.80 ק ר פ  ת ת       

      

ט"החת הנקתהל הליגר רואמ תדוקנ     08.01.0010
YX2N גוסמ לבכו מ"מ 61 ףכירמ רוניצב      

 34,500.00   138.00   250.00 .תוריקב וא  תוקיציב ר" ממ 5.1X3 ךתחב 'קנ   

      
ט"החת הנקתהל הליגר רואמ תדוקנ      08.01.0020
YX2N גוסמ לבכו מ"מ 61 ףכירמ רוניצב      

  1,470.00   147.00    10.00 .תוריקב וא  תוקיציב ר" ממ 5.2X3 ךתחב 'קנ   
      
ףכירמ מ"מ 61 רוניצב רפמא 61 ת"ב תדוקנ     08.01.0030

    690.00   138.00     5.00 .תוריקב וא תוקיציב ר" ממ 5.1 םיכילומו 'קנ   

      
ףכירמ מ"מ 61 רוניצב רפמא 61 ת"ב תדוקנ     08.01.0040

  6,615.00   147.00    45.00 .תוריקב וא תוקיציב ר"ממ 5.2 םיכילומו 'קנ   

      
יזאפ דח חופמ תדיחיל ת"ב תדוקנ     08.01.0050
    V022/A61X1 גוסמ לבכ ללוכ ריחמה רפמא  

    YX2N  5.2 ךתחבX3 רוניצב לחשומ ר"ממ  
דעו ןיזמה למשחה חולמ לחה מ"מ 32 רטוקב      
תדיחיל דומצב A61X1 יזאפ דח  טקפ קספמל      
התואב וא/ו /גגה תמוקב הקיני חופמ      

ינוקית , תוביצח , םיחודיק , ללוכ ריחמה המוק      
    344.00   344.00     1.00 'פמוק .םישרדנה רזעה ירמח לכו חיט  

      

יזאפ דח א"טי/.א.מ תדיחיל ת"ב     08.01.0060
    V022/A02X1 גוסמ לבכ ללוכ ריחמה רפמא  
    YX2N  4 ךתחבX3 רוניצב לחשומ ר"ממ  

דעו ןיזמה למשחה חולמ לחה מ"מ 02 רטוקב      
תדיחיל דומצב A02X1 יזאפ דח טקפ קספמל      
, ללוכ ריחמה גגה תמוקב  דייאמ/א"טי      
ירמח לכו חיט ינוקית , תוביצח , םיחודיק      

  7,514.00   442.00    17.00 .םישרדנה רזעה 'קנ   
      
      

      
      

 51,133.00 10.80.3 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../072 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     072 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 51,133.00 מהעברה      

      

      
יזאפ דח א"טי/.א.מ תדיחיל ת"ב     08.01.0070

    V022/A61X1 גוסמ לבכ ללוכ ריחמה רפמא  
    YX2N  5.2 ךתחבX3 רוניצב לחשומ ר"ממ  
דעו ןיזמה למשחה חולמ לחה מ"מ 02 רטוקב      

תדיחיל דומצב A61X1 יזאפ דח טקפ קספמל      
, ללוכ ריחמה גגה תמוקב  דייאמ/א"טי      
ירמח לכו חיט ינוקית , תוביצח , םיחודיק      

  2,064.00   344.00     6.00 .םישרדנה רזעה 'קנ   
      
61 רטוקב רוניצ י"ע המלצמל הנכה תדוקנ     08.01.0080
ישאר תרושקת ןוראל דע הכישמ טוח+מ"מ      

  1,092.00    78.00    14.00 יתמוק 'קנ   
      

    296.00   296.00     1.00 רליוב תדוקנ 'קנ  08.01.0090

      
עוקש הנקתהל למשח יעקש ץבקמ תדוקנ      08.01.0100
לבכ י" ע רפמא 61 ת"ב 4 : ללוכה   תוריקב      

    YX2N 5.2 ךתחבX3 רוניצב לחשומ ר" ממ  
לבכ י" ע בשחמ מ תדוקנ 1 , מ"מ  61 רטוקב      
םידיג מ-8 םידיג ינקת תרושקת      
    E-5-TAC מ" מ 61 רטוקב רוניצב לחשומ  ,  

גוז 3 ינקת קזב לבכ י" ע ןופלט תדוקנ 1      
וניא ריחמה מ" מ 61 רטוקב רוניצב לחשומ      

 19,200.00   640.00    30.00 'פמוק .AMIC תאספוק ללוכ  

      
עוקש הנקתהל למשח יעקש ץבקמ תדוקנ     08.01.0110
לבכ י" ע רפמא 61 ת"ב 2 : ללוכה   תוריקב      

    YX2N 5.2 ךתחבX3 רוניצב לחשומ ר" ממ  
לבכ י" ע בשחמ מ תדוקנ 1 , מ"מ  61 רטוקב      
E-5-TAC םידיג מ-8 םידיג ינקת תרושקת      
תדוקנ 1 ,  מ" מ 61 רטוקב רוניצב לחשומ      

רוניצב לחשומ גוז 3 ינקת קזב לבכ י" ע ןופלט      
תאספוק ללוכ וניא ריחמה מ" מ 61 רטוקב      

  2,952.00   492.00     6.00 CIMA. 'קנ   

      
    492.00   246.00     2.00 .םיעגמ 2 םורח ןצחל הדוקנ 'קנ  08.01.0120

      

םייתכתמ םיטנמלא רובע הקראה רוביח תדוקנ     08.01.0130
,  למשחל תשר ישגמ , תויטסוקא תורקת :ןוגכ      
תורישי םירקו םימח םימ תרנצ , .א.מ תולעת      
תשוחנ ךילומ י"ע םילאיצנטופ תאוושה ספל      

  1,280.00   128.00    10.00 .מ"מ 01  דדובמ 'קנ   
      
      

 78,509.00 10.80.3 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../073 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     073 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 78,509.00 מהעברה      

      

      
םייתכתמ םיטנמלא רובע הקראה רוביח תדוקנ     08.01.0140

,  למשחל תשר ישגמ , תויטסוקא תורקת :ןוגכ      
תורישי םירקו םימח םימ תרנצ , .א.מ תולעת      
תשוחנ ךילומ י"ע םילאיצנטופ תאוושה ספל      

  1,470.00   147.00    10.00 .מ"מ 61 דדובמ 'קנ   
      
ץוח ןופלט - קזב תרושקת תדוקנ     08.01.0150

דע טלפמוק גוז 3  לבכו נ"פ מ"מ 61 רוניצב      
    147.00   147.00     1.00 .תיתמוק ןופלטל תרושקת תבית 'קנ   

      
רוניצב םילבכ וא תיללכ כ"לט/היזיוולט תדוקנ     08.01.0160

תיתמוק תרושקת תביתמ טלפמוק מ"מ 61      
לש יטרדנטס ינקת רזיבאל דעו היזיוולט/כ"לטל      
םג ללוכ ריחמה בהז יצורע תרבח      

  1,323.00   147.00     9.00 . GR -   6 ילאיסקאוקלבכ 'קנ   
      
ינקת תרושקת לבכ ללוכ שא יוליג  תדוקנ     08.01.0170

  5,106.00   138.00    37.00 .מ"מ 61 רטוקב רוניצב לחשומ 'קנ   
      
ינקת תרושקת לבכ ללוכ םורח תזירכ תדוקנ     08.01.0180

  3,450.00   138.00    25.00 .מ"מ 61 רטוקב רוניצב לחשומ 'קנ   

      
תיב רובע ריק רוביח תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.0190

    295.00    59.00     5.00 .ט"החת ףסונ דומצ עקת 'קנ   

      
תיב רובע ריק רוביח תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.0200

    392.00    49.00     8.00 .םימ ןגומ עקת 'קנ   

      
E-5-TAC םיבשחמ לבכ ללוכה בשחמ תדוקנ     08.01.0210

  5,910.00   197.00    30.00 .מ"מ 02 רטוקב רוניצב לחשומ 'קנ   

 96,602.00 תודוקנ 10 - קרפ תת 10.80 כ"הס  

      

ה י צ ל ט ס נ י א  20 - ק ר פ  ת ת  20.80 ק ר פ  ת ת       

ת י ל מ ש ח       

      

םיעובק ר"ממ 5.1X3 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.02.0010
םילחשומ וא םישגמ לע םיחנומ וא הנבמ לע      

    150.00    15.00    10.00 .הדוקנ ריחמב םילולכ םניאש תורוניצב רטמ   
      
ר"ממ 5.1X5 ךתחב YX2N גוסמ לבכ      08.02.0020
וא םישגמ לע םיחנומ וא הנבמ לע םיעובק      

    180.00    18.00    10.00 תורוניצב םילחשומ רטמ   
      

    330.00 20.80.3 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../074 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     074 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    330.00 מהעברה      

      

      
ר"ממ  5.2X3 ךתחבYX2N גוסמ לבכ      08.02.0030

וא םישגמ לע םיחנומ וא הנבמ לע םיעובק      
ריחמב םילולכ םניאש תורוניצב םילחשומ      

    285.00    19.00    15.00 .הדוקנ רטמ   

      
םיעובק ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.02.0040
םילחשומ וא תומלוס לע םיחנומ וא הנבמ לע      

    980.00    49.00    20.00 תורוניצב רטמ   
      
ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.02.0050
וא תומלוס לע םיחנומ וא הנבמ לע םיעובק      

  1,180.00    59.00    20.00 .תורוניצב םילחשומ רטמ   
      
01 ךתחב C .V.P ידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.0060

     70.00     7.00    10.00 .תורוניצב םילחשומ ר"ממ רטמ   

  2,845.00 תילמשח היצלטסניא 20 - קרפ תת 20.80 כ"הס  

      

ם י ל י ב ו מ  30 - ק ר פ  ת ת  30.80 ק ר פ  ת ת       

      

וניאש מ"מ 61 רטוקב שא ןיסח ףכירמ רוניצ     08.03.0010
    110.00    11.00    10.00 .הדוקנ ריחמבלולכ רטמ   

      
    950.00    19.00    50.00 .מ"מ 32 רטוקב שא ןיסח ףכירמ רוניצ רטמ  08.03.0020

      

    340.00    17.00    20.00 .מ"מ 92 רטוקב שא ןיסח ףכירמ רוניצ רטמ  08.03.0030
      

    750.00    25.00    30.00 מ"מ 63 רטוקב שא ןיסח ףכירמ רוניצ רטמ  08.03.0040
      

רטוקב  " נ" פ" וילאמ הבכ  ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.03.0050
    900.00    45.00    20.00 .מ"מ 08 רטמ   

      

ןוולוגמ לזרבמ םילבכל תשר תלעת     08.03.0060
מ"מ 6 יבועב םיטוחמ מ"ס 5.8X01 תודימב      
הרקתל תחתמ וא/ו ריקה לע תנקתומ תוחפל      

םיקוזיח , םילתמ ,תולזנוק תועצמאב      
ע" ש וא דריל לש תמגודכ םייתיישעת      
ללוכ הלעתה ריחמ .רכומ ןקת לעב יתיישעת      
ירמח לכו םילתמה , תולוזנוקה , םיקוזיחה תא      

  6,600.00    55.00   120.00 .התנקתהל םישורדה רזעה רטמ   
      
      

      
      

  9,650.00 30.80.3 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../075 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     075 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,650.00 מהעברה      

      

      
ןוולוגמ לזרבמ םילבכל תשר תלעת     08.03.0070

מ"מ 6 יבועב םיטוחמ מ"ס 5.8X03 תודימב      
הרקתל תחתמ וא/ו ריקה לע תנקתומ תוחפל      
םיקוזיח , םילתמ ,תולזנוק תועצמאב      

ע" ש וא דריל לש KFM תמגודכ םייתיישעת      
ללוכ הלעתה ריחמ .רכומ ןקת לעב יתיישעת      
ירמח לכו םילתמה , תולוזנוקה , םיקוזיחה תא      

  4,080.00    68.00    60.00 .התנקתהל םישורדה רזעה רטמ   
      
הציחמ 1+ מ"ס 6X21 תודימב יס.יו.יפ תלעת     08.03.0080
רזעה ירמוח לכו םיקוזיח,הסכמ ללוכ ריחמה      

  1,680.00    84.00    20.00 .רשואמ ע"ש וא וקיביא תמגודכ םישרדנה רטמ   

 15,410.00 םיליבומ 30 - קרפ תת 30.80 כ"הס  

      

ת ו ח ו ל  40 - ק ר פ  ת ת  40.80 ק ר פ  ת ת       

ל מ ש ח       

      

לעב יבטוק תלת . B.C.C.M יטקפמוק  קספמ     08.04.0010
,V004 ילנימונ חתמ, A001X3 ילנימונ םרז      
סמ תונגה תדיחי םע AK52 =ucI קותינ רשוכ      
תנתינה תינכימ ) תיטנגמ- ומרת( IL   ג ו      

.לופכ קותינ ןונגנמוD08-MT םגדמ , הפלחהל      
םימילשמה רזעה ירזיבא לכ תא לולכי קספמה      
תוינכתבו ינכטה טרפמב שרדנל םאתהב      

תרבח לש B08XSN TCAPMOC   תמגודכ      
    REDIENHCS CIRTCELE ע"ש וא  

    933.00   933.00     1.00 .קוחרמ הקספה לילס םע.רשואמ 'חי   

      
אלל יבטוק תלת C.C.M.B יטקפמוק  קספמ     08.04.0020
ילנימונ םרז לעב )קפסה קתנמ( תונגה      
    A08X3 ,ילנימונ חתמ V004, לולכי קספמה  

םאתהב םימילשמה רזעה ירזיבא לכ תא      
תמגודכ תוינכתבו ינכטה טרפמב שרדנל      
    TCAPMOC XSN08AN תרבח לש  

    640.00   640.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE 'חי   
      
אלל יבטוק תלת C.C.M.B יטקפמוק  קספמ     08.04.0030

ילנימונ םרז לעב )קפסה קתנמ( תונגה      
    A04X3 ,ילנימונ חתמ V004, לולכי קספמה  
םאתהב םימילשמה רזעה ירזיבא לכ תא      
תמגודכ תוינכתבו ינכטה טרפמב שרדנל      

    TCAPMOC XSN04AN תרבח לש  
  1,180.00   590.00     2.00 .רשואמ ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE 'חי   

  2,753.00 40.80.3 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../076 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     076 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,753.00 מהעברה      

      

      
'רפמאילימ A04X4, 03 תחפ קספמ     08.04.0040

    A EPYT , ז"אמה.הנבומ הלקת בצמ ןולגד  
לש תרדס תמגודכ םיאבה םיאנתב דומעי      
ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE תרבח      

  1,326.00   442.00     3.00 .רשואמ 'חי   
      
טלוו 022 לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ      08.04.0050

61 לש ףוצר םרזל 3 'סמ ". C"  הדובע רטשמ      
םיגוסמ דוקיפל םרז יעגמ 2 ילעב רפמא      
REDIENHCS תרבח לש.םינוש      

  1,720.00   344.00     5.00 .רשואמ ע"שוא CIRTCELE 'חי   

      
טלוו 022 לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     08.04.0060
02 לש ףוצר םרזל 3 'סמ ". C"  הדובע רטשמ      

םיגוסמ דוקיפל םרז יעגמ 2 ילעב רפמא      
REDIENHCS תרבח לש.םינוש      

  7,514.00   442.00    17.00 .רשואמ ע"שוא CIRTCELE 'חי   

      
'רפמאילימ A52X4, 03 תחפ קספמ       08.04.0070
    A EPYT , ז"אמה.הנבומ הלקת בצמ ןולגד  
לש תרדס תמגודכ םיאבה םיאנתב דומעי      

ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE תרבח      
  4,368.00   364.00    12.00 .רשואמ 'חי   

      

    441.00   147.00     3.00 ןומיס תורונמל דוקיפ ןצחל 'חי  08.04.0080
      

  1,323.00   147.00     9.00 V032 ןואנ ןומיס תרונמ קולב 'חי  08.04.0090

      
  1,029.00   147.00     7.00 . 2 -1-0 םיבצמ 3 ררוב דוקיפ קספמ 'חי  08.04.0100

      
ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ תלת ז"אמ     08.04.0110

    A04X3 קותינ רשוכ AK01 - 898CEI םע  
,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה םיאנתה      
תרדס NOITULLOP EERGED תמגודכ      

    H06CI תרבח לש REDIENHCS  
  1,104.00   276.00     4.00 .רשואמ ע"ש וא CIRTCELE 'חי   

      

ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ תלת ז"אמ     08.04.0120
    A52X3 קותינ רשוכ AK01 - 898CEI םע  
,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה םיאנתה      
תרדס NOITULLOP EERGED תמגודכ      

    H06CI תרבח לש REDIENHCS  
  2,952.00   246.00    12.00 .רשואמ ע"ש וא CIRTCELE 'חי   

      

 24,530.00 40.80.3 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../077 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     077 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 24,530.00 מהעברה      

      

      
ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ תלת ז"אמ     08.04.0130

    A02X3 קותינ רשוכ AK52 - 898CEI םע  
,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה םיאנתה      
תרדס NOITULLOP EERGED תמגודכ      

    H06CI תרבח לש REDIENHCS  
  2,821.00   217.00    13.00 .רשואמ ע"ש וא CIRTCELE 'חי   

      

A6X3 ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ תלת ז"אמ     08.04.0140
םע AK52 89852 - CEI קותינ רשוכ      
דומעי ז"אמה .הנבומ הלקת בצמ ןולגד      
EERGED NOITULLOP םיאבה םיאנתב      

    ,PMIU=6VK ,'iU=005V תרדס תמגודכ  
    CI06H תרבח לש REDIENHCS  

  1,032.00   344.00     3.00 רשואמ ע"ש וא CIRTCELE 'חי   

      
A61X1 ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ דח ז"אמ     08.04.0150
םיאנתה םע AK01 - 898CEI קותינ רשוכ      

תמגודכ ,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה      
    NOITULLOP EERGED תרדס H06CI לש  
ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE תרבח      

  6,875.00    55.00   125.00 .רשואמ 'חי   

      
    512.00   128.00     4.00 A61 דעצ רסממ 'חי  08.04.0160

      

יעובש יעובש ימוי ילטיגיד דוקיפ ןועש קספמ     08.04.0170
  1,965.00   393.00     5.00 .רשואמ ע"ש וא NEBET    תרצותמ 'חי   

      

12,14 'סמ הנשמ למשח חול הנבמ     08.04.0180
טרפמב ראותמכ ירלודומ םיאתמ       
עובצ חפמ למשחה תוינכתב טרפ י"פעו ינכטה      
תא ללוכ תיזחב םיקרפתמ םילנפ םע רונתב      

, הקראהו ספא יספ , A36X3 הריבצה יספ      
הנקתה , הלבוה , טוליש , טוויח ,  םיקדהמ      
םישורדה תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה .רוביחו      

  3,145.00 3,145.00     1.00 .חולה תמלשהל ר"מ   
      
      

      
      
      
      

      
      
      

 40,880.00 40.80.3 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../078 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     078 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 40,880.00 מהעברה      

      

      
04 'סמ הנשמ למשח חול הנבמ     08.04.0190

ירלודומ םיאתמ       
תוינכתב טרפ י"פעו ינכטה טרפמב ראותמכ      
םילנפ םע רונתב עובצ חפמ למשחה      

הריבצה יספ תא ללוכ תיזחב םיקרפתמ      
    A001X3 , םיקדהמ , הקראהו ספא יספ  ,  
.רוביחו הנקתה , הלבוה , טוליש , טוויח      

םישורדה תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה      
  5,661.00 3,145.00     1.80 .חולה תמלשהל ר"מ   

      
022X05 תודימב חפמ הנשמ תרושקת ןורא     08.04.0200

, ןוראה בגב ץע תטלפ ללוכ מ"ס 2 יבועבו מ"ס      
, הלבוה ללוכ ריחמה . הליענ ירודיסו תותלד      

    786.00   786.00     1.00 .םישרדנה רזעה ירמח לכו הנקתה 'חי   

 47,327.00 למשח תוחול 40 - קרפ תת 40.80 כ"הס  

      

ת כ ר ע מ  50 - ק ר פ  ת ת  50.80 ק ר פ  ת ת       

ת ו ק ר א ה       

      

הנבמ תפסות  לכל תודוסי תקראה תכרעמ     08.05.0010
טרפמב טרופמכ טלפמוק רפסה תיבל      

תונקתה ץבוקל םאתהבו תוינכתב , ינכטה      
תוביתב ץוח תואיצי ללוכ ריחמה 1724      
, רפת ירבעמ , רושיג תעבט ,תוניירושמ      

םילאיצנטופ תאוושה ספ תקראהל תואיצי      
תלוליסמ תקראה , רוביח יכילומ , ישאר      
תמלשהל תושורדה תודובעה לכו תילעמ      

י"ע תכרעמה תקידב םג ל לוכ ריחמה . ןקתמה      
  2,949.00 2,949.00     1.00 'פמוק .ךמסומ קדוב  

      
תודימב תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.05.0020

    4X04  תכרעמל דומצב ריקה לע ןקתומ מ"מ  
, םימוא , רוביחה יגרב לכ תוברל י"חח היינמ      
רזעה ירמח לכו טוליש , זילפ תויקסיד      

רפסמל םיאתי ספה ךרוא .התנקתהל םישורדה      
    296.00   296.00     1.00 .רומש 02 % דועו רבחל שיש םיכילומה 'חי   

      

תיתכתמ תרנצל הקראה ךילומ רוביח     08.05.0030
    442.00   442.00     1.00 .4" דע תנוולוגמ הדבכ הקראה תלש תועצמאב 'חי   

      
ןוולוגמ חוטש ספמ םימ ןועשל הקראה רשג     08.05.0040

    296.00   296.00     1.00 .םיקבח ללוכ מ"מ 2X02 'חי   

  3,983.00 תוקראה תכרעמ 50 - קרפ תת 50.80 כ"הס  

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../079 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     079 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ז י ב א  60 - ק ר פ  ת ת  60.80 ק ר פ  ת ת       

ם ת נ ק ת ה ו       

      

קיטסלפ רמוחמ  היושע  םיעקש תאספוק      08.06.0010
M תרדסמ מ"מ 342X641 תודימב וילאמ הבכ      

ל םיאתמ ( M-064 תמגודכ םילודומ 61 רובע      
עקש 1 ,ןופלטל עקש 1 ,למשח יעקש 4  -      
םיעקש יצבקמ רובע ריקב עוקש ) ,בשחמל      
וא עדמ תרבח י"ע קפוסמ הדובע תודמעב      

 10,320.00   344.00    30.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
הבכ קיטסלפ רמוחמ  היושע  םיעקש תאספוק      08.06.0020

M תרדסמ מ"מ 342X641 תודימב וילאמ      
ל םיאתמ ( M-064 תמגודכ םילודומ 21 רובע      
עקש 1 ,ןופלטל עקש 1 ,למשח יעקש 2  -      

םיעקש יצבקמ רובע ריקב עוקש ) ,בשחמל      
וא עדמ תרבח י"ע קפוסמ הדובע תודמעב      

  1,776.00   296.00     6.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      

לש  E   -  SAX  52 תמגוד םורח ןצחל     08.06.0030
    786.00   393.00     2.00 .קינכמלט 'חי   

      

ללוכה תינגזמ תמגודכ ןגזמל הלעפה תדיחי     08.06.0040
MS-L2-/ B תמגוד  הייהשהו  יוויח תרונ      
ע"ש וא סינורטקלא סרבינוי תרבח י"ע קפוסמ      

 11,880.00   540.00    22.00 .רשואמ 'חי   

 24,762.00 םתנקתהו םירזיבא 60 - קרפ תת 60.80 כ"הס  

      

,ת ו ק י ד ב  70 - ק ר פ  ת ת  70.80 ק ר פ  ת ת       

ת ו פ ס ו ת ו  ת ו נ ו ש       

      

עוציבב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     08.07.0010

תויומכה תמישרב תולולכ ןניאש תודובעה      
רושיאבו הדובע ןמויב םושיר יפל שארמ םכוסו      

    590.00    59.00    10.00 .חקפמה ע"ש   
      

עוציבב יעוצקמ יאלמשח לש הדובע תועש     08.07.0020
תויומכה תמישרב תולולכ ןניאש תודובעה      
רושיאבו הדובע ןמויב םושיר יפל שארמ םכוסו      

    840.00    84.00    10.00 .חקפמה ע"ש   
      
) EDAMSA ( תודע תינכת תנכה     08.07.0030

הסרג דקוטוא תנכתב תוטטרושמ עצובש יפכ      
לש םיקתוע 3 - ו טקסיד ללוכה תינכדע השדח      

  1,475.00 1,475.00     1.00 'פמוק .תוינכת טס  
      

  2,905.00 70.80.3 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../080 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     080 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,905.00 מהעברה      

      

      
סדנהמ תקידב ותוללכב למשחה ןקתמ תרבעה     08.07.0040

,תושורדה תונכהה לכ עוציב ללוכ ךמסומ קדוב      
הרזע ,הקידבה ןמז לכ ךשמב קדובה יוויל       
רזע ירמוח וא/ו הדובע תועשב הכורכש תינכט      

ללוכ ריחמה .קדובל ךרוצה תדימב שרדיתש      
םייוקילה לכ ןוקיתו  עוציב תא םג      
יפל ןקתמה תמלשהל דע הקידבבולגתהש      

  3,931.00 3,931.00     1.00 'פמוק .קדובה תושירד  
      
תקידב שא יוליג תכרעמ ןקתמ לכ  תרבעה     08.07.0050
לכו הנושאר הקידב ללוכ םינקתה ןוכמ      

רושיאל דע ושרדיש  תורזוחה תוקידבה      
ת ל ל ו כ   ם י נ ק ת ה   ן ו כ מ   י " ע ןקתמה      
,    ם י נ ק ת ה   ן ו כ מ   ת נ מ ז ה   ם ו א י      

ה   ן מ ז   ל כ   ך ש מ ב   ק ד ו ב ה   י ו ו י ל      
ת י נ כ ט   א ר ז ע   ל ל ו כ   ,    ת ו ק י ד ב      
ו א /  ו   ה ד ו ב ע   ת ו ע ש ב   ה כ ו ר כ ש      

ה   ת ד י מ ב   ש ר ד י ת ש   ר ז ע   י ר מ ו ח      
כר י ח מ ה   . ם י נ ק ת ה   ן ו כ מ ל   ך ר ו צ      
י י ו ק י ל ה   ל כ   ע ו צ י ב   ת א   ם ג   ל ל ו      
ל ש ה ל   ד ע   ן ו ק י ת ל   ו ש ר ד י י ש   ם      

  2,949.00 2,949.00     1.00 'פמוק נ ק ת ה   ן ו כ מ   י "  ע   ן ק ת מ ה   ת מ  
      
ינוציח ,עוקש( אוהש גוס לכמ ת"ג תנקתה     08.07.0060

 13,720.00    49.00   280.00 .)'וכו 'חי   
      
םימייק 03,02 םיינשמ למשח תוחולב םינוכדע     08.07.0070

תנקתהו הקפסא ,םייוויח,םיטוויח : םיללוכה      
תוינכת י"פע תופסותה לכ עוציב םיקדהמ      
יאלמשח ללוכ רייחמה םייוניש , ,למשח תוחול      
ףיעס .םישרדנה רזעה ירמוח לכו יעוצקמ טווח      

חטשב רקיב ןלבקהש רחאל קר רחמותי הז      
  3,932.00 1,966.00     2.00 'פמוק תושקבתמה תופסות/םייונישה לכ תא דמלו  

      

וא/ו םיקולבב םיתותיס תוביצח/םיחודיק     08.07.0080
ילבכ רבעמל רחא רמוח לכב וא/ו םינוטבב      
ללוכ ריחמה תרושקתו למשחל םילגעמ/הנזה      

ירמוח לכו עבצו דויס טיט יולימ/חיט ינוקית      
  2,949.00 2,949.00     1.00 'פמוק םישרדנה רזעה  

 30,386.00 תופסותו תונוש ,תוקידב 70 - קרפ תת 70.80 כ"הס  

      
      

      
      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../081 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     081 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת כ ר ע מ  80 - ק ר פ  ת ת  80.80 ק ר פ  ת ת       

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג       

      

  8,118.00   246.00    33.00 .תנעוממ תכרעמל יגולנא יטפוא ןשע יאלג 'חי  08.08.0010
      

    688.00   344.00     2.00 .תנעוממ תכרעמל שא תקעזא ןצחל 'חי  08.08.0020
      

    147.00   147.00     1.00 .א.מ תלעת/םוח/שא יאלגל ןומיס תירונ 'חי  08.08.0030
      

הנקתהל ץנצנ םע ילוק רוא שא תקעזא רפוצ     08.08.0040
  1,032.00   344.00     3.00 .תנעוממ תכרעמל תימינפ 'חי   

      

הנקתהל ץנצנ םע ילוק רוא שא תקעזא רפוצ     08.08.0050
    688.00   344.00     2.00 .תנעוממ תכרעמל תינוציח 'חי   

      

שא יוליג תייזכרמ לש הנקתהו הקפסא     08.08.0060
תוחפל תובותכ 002 תיגולנא תיתבותכ      
תוברל ויביכרמ לכ לע ינכטה טרפמב טרופמכ      
לכו הלעפה ,  הנקתה , תונכת, יטמוטוא ןגייח      

ןיפוליחל וא/ו.טלפמוק רזעה ירמוח      
תבחרה ללוכ שא יוליג תייזכרמל תוקשממתה      
הז ףיעס.ךרוצה יפל תמייק הייזכרמב םיסיטרכ      

  6,880.00 6,880.00     1.00 'פמוק חטשב ךרוצה תדימב לעפוי  
      
ינוציח תוארתה חול      08.08.0070

יוליג תייזכרמל ) ETOMER TESER( דרפנ      
עוציבל תורשפאו םירוזאה ןומיס ללוכ , שא      
    FO MARLA ירמוחו תודובעה לכ ללוכ - ן  

  3,931.00 3,931.00     1.00 .טלפמוק הלעפהו הנקתהל םישורדה רזעה 'חי   

 21,484.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 80 - קרפ תת 80.80 כ"הס  

      

י פ ו ג  90 - ק ר פ  ת ת  90.80 ק ר פ  ת ת       

ה ר ו א ת       

      

תיכוכז םע ףיצר ספ W82X1  יטנצסרולפ ת"ג     08.09.0010
ףוגה .סבג תרקתב עוקש הנקתהל תמסוחמ      

יסקופא יופיצ םע םוינמולא תקיצימ יושע      
שעג תרבח י"ע טיילאטנפ  תמגודכ רטסאילופ      

 10,608.00   442.00    24.00 .רשואמ ע"ש וא הרואת רטמ   

      
דומצ הנקתהל W82X2 יטנצסרולפ ת"ג      08.09.0020
תרצותמ 822SB - תמגודכ םימ ןגומ הרקת      

    ILLEGGEB וא סקולארשי תרבח י" ע קפוסמ  
    217.00   217.00     1.00 . רשואמ ע" ש 'חי   

      
      

 10,825.00 90.80.3 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../082 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     082 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,825.00 מהעברה      

      

      
יביטרוקד DEL ת"ג      08.09.0030

יתלב תרואת י"ע הנווכהו טולישל דחוימב רצ      
טמ לקינ יופיצ םע תכתממ יושע ףוגה הרישי      
ידדצ דח מ" ס 51 הבוג טורח סקפסרפ טולישו      

תרבח י"ע קפוסמ-DEL 806 LE- תמגודכ      
  2,652.00   442.00     6.00 .רשואמ ע"ש וא טיילורטקלא 'חי   

      

W62X2LP יטקפמוק יטנצסרולפ  ת"ג     08.09.0040
יושע ףוגה , תכמנומ הרקתב עוקש הנקתהל      
תמסוחמ תיכוכז םע ,םוינמולא תקיצימ      
שעג תרבח י"ע קפוסמ טיילסקיפ תמגודכ      

  5,192.00   236.00    22.00 .רשואמ ע"ש וא מ"עב 'חי   
      
W81X2LP יטקפמוק יטנצסרולפ  ת"ג     08.09.0050

יושע ףוגה , תכמנומ הרקתב עוקש הנקתהל      
תמסוחמ תיכוכז םע ,םוינמולא תקיצימ      
שעג תרבח י"ע קפוסמ טיילסקיפ תמגודכ      

  2,034.00   226.00     9.00 .רשואמ ע"ש וא מ"עב 'חי   
      
W62X2LP יטקפמוק יטנצסרולפ  ת"ג     08.09.0060
יושע ףוגה , תכמנומ הרקתב עוקש הנקתהל      

תמסוחמ תיכוכז םע ,םוינמולא תקיצימ      
שעג תרבח י"ע קפוסמ טיילסקיפ תמגודכ      

  1,085.00   217.00     5.00 .רשואמ ע"ש וא מ"עב 'חי   

      
לש קפסהב  דל 1  םע םורח  ת"ג     08.09.0070
    W2 ץע תרקתב עוקש הנקתהל הרואת ףוגה  

קטלנא תרבח י"ע קפוסמ XULYX תמגודכ      
 17,225.00   689.00    25.00 .רשואמ ע"ש וא מ"עב 'חי   

      
םימ ןגומ תוריק דומצ הנרתהל W07 ג"לנ ת"ג     08.09.0080

    45PI וא שעג תרבח י,ע קפוסמ ראטס תמגודכ  
  3,978.00   442.00     9.00 .רשואמ ע,ש 'חי   

      

תדיחי לש הנקתהו הקפסא      08.09.0090
לקינ רבצמו ןעטמ , ינורטקלא ריממ (  םורח      
W24 - דע יטקפמוק יטנצסרולפ ת"גל ) םוידק      

תוקד 09 -ל W85 דע םיטנצסררולפ םיספל וא      
רתי תקירפ ינפמ  תינורטקלא הנגה םע      
- ןזורטקלא תמגוד המודא  DEL ןומיס תרונמו      

  1,572.00   393.00     4.00 VQ. 'חי   

      
      
      

 44,563.00 90.80.3 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../083 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     083 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 44,563.00 מהעברה      

      

      
W81X1LP יטקפמוק יטנצסרולפ ת"ג     08.09.0100

םע 66PI םימ ןגומ תוריקב עוקש הנקתהל      
תמסוחמ תיכוכזו הפפר , ןוטיב תאספוק      
יחמק תרבח י"ע קפוסמ NAMGIL תרצותמ      

  6,188.00   442.00    14.00 .רשואמ ע"ש וא מ"עב הרואת 'חי   
      
W81X2LP יטקפמוק יטנצסרולפ ת"ג     08.09.0110

רפונ תמגודכ םימ ןגומ הרקת דומצ  הנקתהל      
ע"ש וא מ"עב  סקולארשי תרבח י"ע קפוסמ      

  1,062.00   177.00     6.00 .רשואמ 'חי   
      

עוקש הנקתהל W41X4 יטנצסרולפ ת"ג     08.09.0120
תונולח 4( דיילאטנפ תמגודכ תכמנומ הרקתב      
ע"ש וא מ"עב שעג תרבח י,ע קפוסמ )1111      

 58,500.00   325.00   180.00 .רשואמ 'חי   

110,313.00 הרואת יפוג 90 - קרפ תת 90.80 כ"הס  

      

ת כ ר ע מ  01 - ק ר פ  ת ת  01.80 ק ר פ  ת ת       

ם ו ר ח  ת ז י ר כ       

      

תינוציח הנקתהל וק יאנש םע W51 לוק רפוש     08.10.0011

סלטא" לש  PAT תמגודכ הנגה תשר ללוכ      
ע"ש וא )לטמר תרבח י"ע קפוסמ ( "ריילדנואס      

    786.00   393.00     2.00 .רשואמ 'חי   

      
םע ןופורקימ ילבכ ,  םילוקמר ילבכ תקפסא     08.10.0021

  2,949.00 2,949.00     1.00 'פמוק .הלעפהו םירוזאל הקולח דוקיפ  

      
םורח תזירכל הרבגה תכרעמל תוקשממתה     08.10.0031
2 - ל ךרוצה תדימב הבחרה יסיטרכ ללוכ      
רחאל קר רחמותי הז ףיעס .םיפסונ םירוזא      

תא דמל אוה רשאכו חטשב ןלבקה רוקיב      
    983.00   983.00     1.00 תכרעמה ןויפא 'חי   

      

תוירחאו תרוקיב , הלעפהו רוביח , הנקתה     08.10.0041
רמוח , הכרדה ללוכ הזירכ תוכרעמל םינש 3-ל      
תועיבשל טלפמוק טרפמב ראותמכ לכה  דומיל      

  1,179.00 1,179.00     1.00 'פמוק .םינימזמה ןוצר  
      
      
      

      
      

  5,897.00 01.80.3 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../084 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     084 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,897.00 מהעברה      

      

      
הביתב וק יאנש םע W9   ,6 "  הזירכ לוקמר     08.10.0051

וא לוגע חפ לירג ללוכ לירגב וא תיטסוקא      
תכמנומ הרקתב הנקתהל ררוחמ עבורמ      
    6060-MHL   תרצותמ HSOB  

ע"ש וא מ"עב OCIDEL תרבח י"ע קפוסמ      
  2,952.00   246.00    12.00 .רשואמ 'חי   

      

תודימב תוריקב הנקתהל W9 הזירכ לוקמר     08.10.0061
    31X1.51X42 הביתבוק יאנש םע מ"ס  
וא לוגע חפ לירג ללוכ לירגב וא תיטסוקא      
תכמנומ הרקתב הנקתהל ררוחמ עבורמ      

    60W-1BL תרצותמ HSOB י"ע קפוסמ  
  3,198.00   246.00    13.00 .רשואמ ע"ש וא מ"עב OCIDEL תרבח 'חי   

 12,047.00 םורח תזירכ תכרעמ 01 - קרפ תת 01.80 כ"הס  

      

ת כ ר ע מ  11 - ק ר פ  ת ת  11.80 ק ר פ  ת ת       

ה י נ ו פ ל ט       

      

ינקת ר"ממ 5.0X2 (5( גוז 5 ןופלט לבכ     08.11.0010
    870.00    29.00    30.00 קזב רטמ   

      

ינקת ר"ממ 5.0X2 (01( גוז 01 ןופלט לבכ     08.11.0020
  1,850.00    37.00    50.00 קזב רטמ   

      

SULP( םיקדהמ רוביח יסיסב      08.11.0030
    ASL ( תכתמה יסיסב תוברל גוז 5 לבכל  

    246.00   246.00     1.00 .םיקדהמל םילבכהה רוביחו םישורדה 'חי   

      
לבכל ) SULP ASL( םיקדהמ רוביח יסיסב     08.11.0040
רוביחו םישורדה תכתמה יסיסב תוברל גוז 01      

    296.00   296.00     1.00 .םיקדהמל םילבכהה 'חי   

  3,262.00 הינופלט תכרעמ 11 - קרפ תת 11.80 כ"הס  

      

ה י ז י ו ל ט  21  - ק ר פ  ת ת  21.80 ק ר פ  ת ת       

VTCC ר ו ג ס  ל ג ע מ ב       

      

ROOD NI 032  תנקתהל  DCC 2/1" המלצמ     08.12.0010
 23,534.00 3,362.00     7.00 השדע אלל טלוו 'חי   

      
ROOD TUO תנקתהל DCC 2/1"  המלצמ     08.12.0020

 37,499.00 5,357.00     7.00 השדע אלל  ,יטמוטוא םצמצ תוברל ,טלוו 032 'חי   

 61,033.00 VTCC רוגס לגעמב היזיולט 21  - קרפ תת 21.80 כ"הס  

429,454.00 למשח תודובע 80 - קרפ 80 כ"הס  

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 
 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../085 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     085 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.90 ק ר פ  ת ת       

      

םינפ חיט רובע  חפמ תוניפ וא/ו תועוצקמ קוזיח      

הדיחיה יריחמב לולכ אוהו הבוח וניה ויגוסל ץוחו      
.ויגוסל חיט תודובעל םינושה      

יללכ 00.90 כ"הס            

      

ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       

      

לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.01.0010

122,850.00    63.00 1,950.00 .םיירושימ םיחטש ר"מ   
      
"ראגאב" תמגודכ ד"ממ םינפ תוריק לע חיט     09.01.0020
תשר ללוכ מ"מ 01 יבועב "רובמט" תרצות      

 20,590.00    71.00   290.00 .תילקלאב הדימע סלגרביפ ר"מ   
      
וא םיקולבל דע תוריקמ חיט תרסהו דוריג     09.01.0030

םינוטב      
    370.00    37.00    10.00 .םינטק וא/ו םילודג םיחטשב שרדיש םוקמ לכב ר"מ   

      

יתותיסמ םיעבונה םייללכ םינפה חיט ינוקית     09.01.0040
למשח      
ןכו םימייק תוריקב ב"ויכו םיקספמ ,םיעקש רובעב      

    340.00    34.00    10.00 .מ"ס 02 דע בחורב תוריק תסירהו היצלטסניא רטמ   

144,150.00 םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      

ט נ מ צ  ח י ט  30.90 ק ר פ  ת ת       

      

  7,560.00    63.00   120.00 .םיירושימ םיחטש לע תובכש 2 טנמצ חיט ר"מ  09.03.0010

  7,560.00 טנמצ חיט 30.90 כ"הס  

151,710.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

      

ו צ ר ט ו  י ו פ י ח  ,ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.01 ק ר פ  ת ת       

      

לוחב יולימ םיללוכ ףוצירל ןלהלש הדיחיה יריחמ      
.הלבגה אלל אוהש הבוג לכל בצוימ      

      
      
      

      
      

00.01.3 קרפ תתב הרבעהל          

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../086 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     086 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תוללוכ םהיגוסל הקימרקה יופיח תודובע לכ      

םוינימולא תוניפ עוציב ןהלש הדיחיה יריחמב      
ןווגב      
."גנורג" עוציב וא/ו ,לכירדאה תריחב יפל      

יללכ 00.01 כ"הס            

      

ו צ א ר ט  י ח י ר א ב  ף ו צ י ר  10.01 ק ר פ  ת ת       

ה ק י מ ר ק ו       

      

םייקה תמגודכ ןווג ,מ"ס 03/03 וצרטב ףוציר     10.01.0010
177,000.00   177.00 1,000.00 .ןיינבב ר"מ   

      
01 הבוג ,ל"נה ףוצירה תמגודכ וצרט ילופיש     10.01.0020

 22,000.00    40.00   550.00 .מ"ס רטמ   

      
תמגודכ ןווג ,מ"ס 03/03 וצרט ףוציר תומלשה     10.01.0030

  2,301.00   177.00    13.00 .מ"ס 06 דע בחורב תועוצרב ןיינבב םייקה רטמ   

      
הקלחה דגנ ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0040
,R.S. רומיג ,+4 הקיחש תגרד 03/03      
ריחמ ,לכירדאה תריחב יפל ןווג ,תוספרמל      

  8,850.00   177.00    50.00 .ר"מ/ח"ש 05 לש דוסי ר"מ   
      
,ל"נה ףוצירה תמגודכ ןלצרופ טינרג ילופיש     10.01.0050

  1,600.00    40.00    40.00 .מ"ס 01 הבוג רטמ   
      
הקלחה דגנ ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0060

,R.S. רומיג ,+4 הקיחש תגרד 03/03      
דוסי ריחמ ,לכירדאה תריחב יפל ןווג ,תוגגל      

 70,800.00   177.00   400.00 .ר"מ/ח"ש 05 לש ר"מ   
      

,ל"נה ףוצירה תמגודכ ןלצרופ טינרג ילופיש     10.01.0070
  4,800.00    40.00   120.00 .מ"ס 01 הבוג רטמ   

287,351.00 הקימרקו וצארט יחיראב ףוציר 10.01 כ"הס  

      

ת ו ג ר ד מ  40.01 ק ר פ  ת ת       

      

הקלחה דגנ ספ םע וצרטמ תוימורט תוגרדמ     10.04.0010

לש תוחנומ  חלשו םור םייקה ףוצירה ןווגב      
 22,525.00   265.00    85.00 .מ"ס 71/92 ךתחב ןוטב ישלושמ רטמ   

 22,525.00 תוגרדמ 40.01 כ"הס  

      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../087 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     087 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר י ק  י ו פ י ח  50.01 ק ר פ  ת ת       

      

טינרג/הקימרק יחיראב ןורדסמ תוריק יופיח     10.05.0010
,םייקה תמגודכ םינוש וווגו תודימב ,ןלצרופ      
םע טנמצ טיטב הנושאר הזתה ללוכ ריחמה      
,תועש 42 ךשמב היקשה םע תומיטא ברע      

הדידמה .ןבל טלמב )הבור( םירפתה תמיתס      
,תועוצקמ רובע תפסות ילב תוריקה לע      

 33,630.00   177.00   190.00 .רושיל עקר חיט ללוכ ריחמה ר"מ   

      
ןלצרופ טינרג/הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.05.0020
בלושמ םייקה תמגודכ תודימב ,םיתורש ירדח      

וא/ו ןלצרופ טינרג וא/ו הקימרק ספ םע      
םינוש םינווגב ןלצרופ טינרג וא/ו תוקימרק      
הנושאר הזתה ללוכ ריחמה ,םייקה תמגודכ      
היקשה םע תומיטא ברע םע טנמצ טיטב      

)הבור( םירפתה תמיתס ,תועש 42 ךשמב      
תפסות ילב תוריקה לע הדידמה .ןבל טלמב      
ריחמה ,'וכו םיזרבל תומאתה ,תועוצקמ רובע      

05 לש דוסי ריחמ ,רושיל עקר חיט ללוכ      
 19,470.00   177.00   110.00 .ר"מ/ח"ש ר"מ   

 53,100.00 תוריק יופיח 50.01 כ"הס  

362,976.00 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 כ"הס  

      

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       

      

ם י נ פ  ע ב צ  11.11 ק ר פ  ת ת       

      

לע ע"ש וא  )יטטניס דיס( "דיסילופ"ב דויס     11.11.0010
ךותיח ללוכ ריחמה תילעמ ריפ ןוטב תוריק      

  1,200.00    16.00    75.00 .טנמצ טלמב םירוח תמיתס ,םיצוקה ר"מ   
      
וא םינפ חיט ג"ע סקימ לירקרפוסב תוריק תעיבצ     11.11.0020

 29,040.00    22.00 1,320.00 .םיקדס ינוקיתו םירוח תמיתס ללוכ ,סבג ר"מ   
      
פ"ע,ידסומ ןגומ בחרמ טולישו ןומיס תעיבצ     11.11.0030

  3,846.00 1,282.00     3.00 'פמוק .א"גה תושירד  

 34,086.00 םינפ עבצ 11.11 כ"הס  

 34,086.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
      

      
      
      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../088 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     088 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.21 ק ר פ  ת ת       

      

,רווע ףוקשמ םיללוכ תותלדו תונולח יריחמ      

גוגיזו לכירדאה תריחב יפל ןווגב ינועבצ םוינימולא      
ןיכהל ןלבקה לע .לכירדאה רושיא יפל תיכוכזב      
.רושיא לבקלו תונולחה רוציל תוינכות      

לכירדאה      

יללכ 00.21 כ"הס            

      

ם י ס י ר ת  ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו נ ו ל ח  20.21 ק ר פ  ת ת       

ת ו ת ש ר ו       

      

םיפגא 2 ,םייפגא 3 )ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0010

,1-א סופיט ,םיעובק ראשהו כ/ע/כ הזזה      
טרופמכ לכה ,מ"ס 061/002 תודימב      

154,112.00 5,504.00    28.00 .תוינכותבו תומישרב 'חי   
      

םיפגא 2 ,םייפגא 3 )ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0020
,2-א סופיט ,םיעובק ראשהו כ/ע/כ הזזה      
טרופמכ לכה ,מ"ס 001/001 תודימב      

 13,752.00 1,719.00     8.00 .תוינכותבו תומישרב 'חי   
      
םיפגא 2 ,םייפגא 3 )ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0030

,3-א סופיט ,םיעובק ראשהו כ/ע/כ הזזה      
טרופמכ לכה ,מ"ס 061/021 תודימב      

 33,420.00 3,342.00    10.00 .תוינכותבו תומישרב 'חי   
      

פיק החיתפ םייפגא 1 )ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0040
06/05 תודימב ,4-א סופיט ,המינפ עפתשמ      
לכה ,םיבובז דגנ הנגה תשר תוברל ,מ"ס      

  5,502.00   786.00     7.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ 'חי   
      
,כ/ע/כ הזזה םיפגא 2 ,)ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0050

לכה ,מ"ס 001/021 תודימב ,5-א סופיט      
  2,064.00 2,064.00     1.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ 'חי   

      
רדחל םיזג םוטא ,6-א סופיט םוינימולא ןולח     12.02.0060

תודימב ,הליגר החיתפ דחא ףגא ,ד"ממ      
תומישרה טרופמכ לכה ,מ"ס 001/001      

 22,992.00 1,916.00    12.00 .תוינכותבו 'חי   

      
,םיעובק הפפר ,)ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0070
לכה ,מ"ס 08/072 תודימב ,7-א סופיט      

  2,850.00 2,850.00     1.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ 'חי   

234,692.00 20.21.3 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../089 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     089 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

234,692.00 מהעברה      

      

      
,םיעובק הפפר ,)ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0080

לכה ,מ"ס 08/502 תודימב ,8-א סופיט      
  2,309.00 2,309.00     1.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ 'חי   

      

,םיעובק הפפר ,)ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0090
לכה ,מ"ס 08/001 תודימב ,01-א סופיט      

  1,179.00 1,179.00     1.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ 'חי   

238,180.00 תותשרו םיסירת םוינימולא תונולח 20.21 כ"הס  

      

ה ל ל צ ה  ת ו כ ר ע מ  30.21 ק ר פ  ת ת       

      

תנגועמ םוינימולאו הדלפ תבלושמ הללצמ     12.03.0010
"לטסקא" תמגודכ ,סדנהמה תויחנה פ"ע ריקל      
,מ"ס ===/=== תודימב 9-א סופיט ,ע"ש וא      

  8,398.00   442.00    19.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה 'חי   

  8,398.00 הללצה תוכרעמ 30.21 כ"הס  

246,578.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  

      

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.41 ק ר פ  ת ת       

      

תודובעה לכ םיללוכ ןבאה תודובע יריחמ      
תושרדנה      
,תורקת וא/ו תוריקב ןבאה תיילת וא/ו רוביחל      

ללוכ      
תוינכותב ,םיטרפמב טרופמכ לכה ןוגיע יגרב      
יריחמ םיללוכ ףסונב ,םינושה ןיינבה יטרפבו      

םע תודחוימה םינבאה לכ תא ןלהלש תודובעה      
יאצומ ןכו תוערגמ ,םיכותיח ,םינושה םידוביעה      
לכ םלושת אל ,'וכו ןש םע םי'זטרוב ,בזרמ      

תפסות      
.ולא תודובע ןיגב תיפסכ      

יללכ 00.41 כ"הס            

      
      

      
      
      

      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 
 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../090 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     090 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  10.41 ק ר פ  ת ת       

      

תיטימולוד ןבא תוחולב םידומעו תוריק יופיח     14.01.0010
ןיינבה תמגודכ ןווגו דוביעב ,תינקית ,השק      
בחור ,מ"ס 01 ללוכ יבוע ,מ"ס 5 יבוע ,םייק      
01 םייכנאהו מ"מ 01 םייקפואה םיקשימה      

04 ילמינימ ,מ"ס 56 ילמיסקמ ןבא ךרוא ,מ"מ      
ןויליגב טרופמכ ןבאה תרישק יטרפ ,מ"ס      
תשר ללוכ ריחמה ,ןינבה סדנהמ לש םיטרפ      

,דחוימה טרפמב טרופמכ לכה ,תנבלוגמ ןויז      
תתחפהב וטנ ןבאה לש הסירפב הדידמה      
יפשח וא/ו "םירוטסד" וא/ו ,םידומע .םיחתפה      

וא/ו תותשקה וא/ו םיפוקשמה וא/ו םיחתפה      
ןש םע )םי'זטרוב( תונולחה ינדא וא/ו תובטעה      
, םימה זוקינל עופישו מ"ס 2/2 ךתחב הנוילע      
ודדמי אל ,םיטרפבו תוינכותב ןייוצמכ דוביעב      

,שאר יכבדנ( . ריחמב םילולכ םהו דרפנב      
,)דרפנב םידדמנ םיימינפ תונולח ינדא ,םיפס      
וא/ו תוגיסנ ןיגב תפסות לכ םלושת אל ןכ ומכ      

207,480.00   399.00   520.00 .ןבאה לש תוטילב ר"מ   
      
תוחולב ,י"תל םאתב גנוטיא יקולב תוריק יופיח     14.01.0020

ןווגו דוביעב ,תינקית ,השק תיטימולוד ןבא      
ללוכ יבוע ,מ"ס 5 יבוע ,םייקה ןיינבה תמגודכ      
מ"מ 01 םייקפואה םיקשימה בחור ,מ"ס 01      
56 ילמיסקמ ןבא ךרוא ,מ"מ 01 םייכנאהו      

ןבאה תרישק יטרפ ,מ"ס 04 ילמינימ ,מ"ס      
,ןינבה סדנהמ לש םיטרפ ןויליגב טרופמכ      
לכה ,םיקולבה ,תנבלוגמ ןויז תשר ללוכ ריחמה      

לש הסירפב הדידמה ,דחוימה טרפמב טרופמכ      
ךבדנ ללוכ ,םיחתפה תתחפהב וטנ ןבאה      

 11,970.00   399.00    30.00 .שארה ר"מ   

219,450.00 ןבאב תוריק יופיח 10.41 כ"הס  

      

ת ו ר י ק ב  ם י ח ת פ  ד ו ב י ע  20.41 ק ר פ  ת ת       

ן ב א       

      

ןבאמ מ"ס 03 בחורב )גניפוק( שאר ךבדנ     14.02.0010
דוביע מ"ס 5 יבועב ןיינבב םייקה תמגודכ      

 37,440.00   288.00   130.00 .ןיינבב םייקה תמגודכ רטמ   

 37,440.00 ןבא תוריקב םיחתפ דוביע 20.41 כ"הס  

      
      
      

      
      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../091 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     091 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  40.41 ק ר פ  ת ת       

      

,מ"מ 01/001/001 תודימב םיינבלוגמ םינתיוז     14.04.0010
תנעשהל ,ןוטבב ןוגעל םוקמב םכותרו םיצוק      

 43,680.00   168.00   260.00 .ןבאה רטמ   

 43,680.00 תונוש 40.41 כ"הס  

300,570.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  

      

ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       

      

1 ק ר פ  ת ת  10.51 ק ר פ  ת ת       

      

תויללכ תורעה - ריוא גוזימ ינקתמ      

      
תויללכ תורעה      
      

רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .1      
ןדגואה" ( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא הלא ,הדידמ ינפוא ללוכ )"לוחכה      
םיללכנ םניאש םיפיעסב .ףיעסב תרחא      

שי . וב רמאנל םידגונמ וא יללכה טרפמב      
. תדחוימ השירד לש םירקמב קר שמתשהל      
תוסיו .הנקתה , הקפסא םיללוכ םיריחמה .2      

יאנת .3 .ראותמה דויצה לכ לש הלבק יכמסמו      
םיאנתה לע םיססובמ תודיחיל ןונכתה      
םיללוכ םיריחמה לכ I.R.A לש םייטרדנטסה      

םישדח םילקשב םיבוקנו חוור +הדובע +רמוח      
גוזימ ינקתמ ןלבק יריחמ םניהו ) מ.ע.מ אלל(      
ריוא      
      

םגד "הרטקלא" תרצות יליע לצופמ ןגזמ     15.01.0010
לש םומיח תקופתב 21 קיסאלק הרטקלא      
    U.T.B 0559  ךרצנ ילמשח קפסה  W 077  

  9,042.00 4,521.00     2.00 תכרעמ M.F.C052  ריוא תקיפס 0.6  הדובע םרז  
      
םגד "הרטקלא" תרצות יליע  לצופמ ןגזמ     15.01.0030

RETREVNI  22  קיסאלק הרטקלא      
קפסה U.T.B 057.71. םומיח  תקופתב      
A  0.11 הדובע םרז 0551W ךרצנ ילמשח      

 64,867.00 5,897.00    11.00 תכרעמ F.C .035M ריוא תקיפס  

      
םגד "הרטקלא" תרצות יליע לצופמ ןגזמ     15.01.0040
תקופתב  RETREVNI 72 קיסאלק הרטקלא      

ילמשח קפסה  U.T.B  00002 לש םומיח      
תקיפס A 5.21  הדובע םרז W 0771 ךרצנ      

 51,104.00 6,388.00     8.00 M.F.C 035  ריוא 'חי   

125,013.00 10.51.3 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../092 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     092 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

125,013.00 מהעברה      

      

      
םגד "הרטקלא" תרצות יליע לצופמ ןגזמ     15.01.0050

תקופתב  RETREVNI 03 קיסאלק הרטקלא      
ילמשח קפסה  U.T.B  00032 לש םומיח      
ריוא תקיפס A71  הדובע םרז W 0412 ךרצנ      

 70,768.00 8,846.00     8.00 C.F.M 590 'חי   
      
םגד "הרטקלא" תרצות יליע לצופמ ןגזמ     15.01.0060

םומיח תקופת 53 רטרווניא קיסאלק הרטקלא      
    U.T.B 052.52  הדובע םרז A41ריוא תקיפס  

 18,674.00 9,337.00     2.00 C.F.M765 'חי   
      

םגד "הרטקלא" תרצות יליע לצופמ ןגזמ     15.01.0070
תקופתב 04T רטרווניא קיסאלק הרטקלא      
הדובע םרז    U.T.B 003.62 לש םומיח      

    A7X3 567   ריוא תקיפס M.F.C הנזה  
  9,533.00 9,533.00     1.00 תינוציח הדיחיל 'חי   

      

3C" לוורש ךותב למשחו רוריק זג תורונצ     15.01.0080
 85,200.00   142.00   600.00 "3C.V.P לוורש ךותב רטמ   

      
  6,944.00   217.00    32.00 ינקית טטסומרט 'חי  15.01.0090

      
M.F.C 07 "היסקאטנו" ריוא תטילפל חופמ     15.01.0100

  8,652.00 2,163.00     4.00 תרשואמ תרצותמ 'חי   

      
M.F.C 041 היסקאטנו" ריוא תטילפל חופמ     15.01.0110

  5,700.00 2,850.00     2.00 תרשואמ תרצותמ 'חי   

      
.M.F  006 ילגופירטניצ ריוא תטלילפל חופמ     15.01.0120

  3,441.00 3,441.00     1.00 תרשואמ תרצותמ NIALNI  טקש C 'חי   
      

עיפומכ מ"ס 03 רטוקב ריוא תקיניל תוכבש     15.01.0130
  1,032.00   344.00     3.00 ץוינכתב 'חי   

      

    471.00   157.00     3.00 C.V.P "4  רורווא רונצ רטמ  15.01.0140
      

  1,182.00   197.00     6.00 C.V.P "6  רורווא רונצ רטמ  15.01.0150

      
  2,072.00   296.00     7.00 תינכתב עיפומכ םיבובז דגנ תשר 'חי  15.01.0160

      
      

      
      
      

338,682.00 10.51.3 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../093 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     093 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

338,682.00 מהעברה      

      

      
םתרבעהו םייק גג לע םימייקה םיבעמה קוריפ     15.01.0170

תרנצ תפסות ללוכ ןוילע שדח גגב םתנקתהו      
C.V.P "3 םילוורש ןכו , למשחו רוריק זג      

 39,320.00 1,966.00    20.00 לולכמ .שרדנכ  

378,002.00 1 קרפ תת 10.51 כ"הס  

378,002.00 ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס  

      

ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       

      

ן י נ ב ל  ם י ע ס ו נ  8-ל  ת ו י ל ע מ  04.71 ק ר פ  ת ת       

ר ו ב י צ       

      

תילמינימ תילעמ( .םיעסונ 8-ל תילעמ     17.40.0010
המיאתמה      

תותלד םע ,)םיכנ תילעמכ  רוביצ הנבמל      
הלועפל תלד ןונגנמ תונחתבו אתב תויטמוטוא      
ילסרבינוא דוקיפ .)YTUD YVAEH( תצמואמ      

בחורב תותלד ,הינש/'מ 51.0/6.0 תויוריהמ 2      
תומוק הארמ ירטקלא וטופ את םע מ"מ  008      

160,197.00 160,197.00     1.00 'פמוק תישארה הנחתבו אתב  

160,197.00 רוביצ ןינבל םיעסונ 8-ל תוילעמ 04.71 כ"הס  

160,197.00 תוילעמ 71 כ"הס  

      
      
      
      

      
      
      

      
      
      

      
      
      
      

      
      
      

      
      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../094 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     094 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       

      

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  01.91 ק ר פ  ת ת       

      

,מ"ס 522/505 תודימב םורח תוגרדמ תכרעמ     19.10.0010

תבכרומה  ,+08.6 סלפמל דעו +52.3 סלפממ      
ךתחב S.H.R יליפורפמ הדלפ ידומעמ      
002 ליפורפמ רשק תורוק מ"מ 3.6/002/002      

    PNU + 002 PNI, םיצוקו רוביח יחפ תוברל,  
תוגרדמ יבלש  ,2-ק ןויליגב 2 טרפ יפל      
,חלשו םור מ"מ 0501 בחורב תויתיישעת      
יבוע תנוולוגמ הדלפמ היושע תבלוצמ הכבסמ      

חלשה .המח הליבטב ץבא ןווליגב מ"מ 5      
ררוחמ לגועמ הצק ןתיוז םע מ"מ 062 בחורב      
די דעסמו הקעמ ,תוגרדמה .הקלחה תעינמל      

תוינכות ןיכהל ןלבקה לע ,הדלפ תורוניצמ      
לע ןקתומ לכה ,סדנהמה רושיאל הדובע      
םדדמנה ןוטבמ תואסנולכו רשק תורוק תכרעמ      

 17,690.00 17,690.00     1.00 'פמוק ,דרפנב  

 17,690.00 שרח תורגסמ 01.91 כ"הס  

 17,690.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  

      

ש ר ח  ת ו ר ג נ  02 ק ר פ       

      

ת ו ל ו ג ר פ  04.02 ק ר פ  ת ת       

      

תודימב ,5 גוס יניפ ןרוא ץע תורוקמ תולוגרפ     20.40.0010
מ"ס 03-51 לכ ,מ"ס 01/5 וא מ"ס 22/5      
הללצה תשר י"ע יקפוא יוריק ,ץע ידומע תוברל      

,ילארשי ןקת םע ,שא תניסח ,ר"מל 'רג 023      
,לופכ ןוחטיב רפת ,לצ %79 ,םינש 3 תוירחא      
לכב תינושמש יקוזיח ,םיילושב קוזיח טרס      

ץעה דוביע תוברל ,ףקיהב תואלולו תוניפה      
יופיח ללוכ אל תינוציח תיטטניס הכלב העיבצו      

 18,450.00   246.00    75.00 .םידדצב ר"מ   
      

      
      
      

      
      
      

      
      
      
      

 18,450.00 04.02.3 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../095 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     095 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 18,450.00 מהעברה      

      

      
תודימב ,5 גוס יניפ ןרוא ץע תורוקמ תולוגרפ     20.40.0020

מ"ס 03-51 לכ ,מ"ס 01/5 וא מ"ס 22/5      
הללצה תשר י"ע יקפוא יוריק ,ץע ידומע תוברל      
,ילארשי ןקת םע ,שא תניסח ,ר"מל 'רג 023      

,לופכ ןוחטיב רפת ,לצ %79 ,םינש 3 תוירחא      
לכב תינושמש יקוזיח ,םיילושב קוזיח טרס      
ץעה דוביע תוברל ,ףקיהב תואלולו תוניפה      

יופיח ללוכ אל תינוציח תיטטניס הכלב העיבצו      
 18,450.00   246.00    75.00 .םידדצב ר"מ   

 36,900.00 תולוגרפ 04.02 כ"הס  

 36,900.00 שרח תורגנ 02 כ"הס  

      

.ן י נ י ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       

      

ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  10.22 ק ר פ  ת ת       

      

לכ תא םיללוכ הדיחיה ריחמ :יללכ תולק תורקת      
יפוגל םיחתפ לש המאתה ,םיכותיחה ,הדובעה      

טרפמה יפל טלפמוק שרדנש יפכ ,הרואת      
.םיטרפהו      
      

םיררוחמ םינבלוגמ חפ יספמ תיטסוקא הרקת     22.01.0020
,21/88 בוקינ ,מ"מ 7.0 יבועבו מ"ס 01 בחורב      
ןווגב רונתב יופא עבצב עובצ ,תינכותה פ"ע לכה      

,םיספילקב רובח תוברל ,םייקה תמגודכ      
דחוימ ךתח תלעב תאשונה היצקורטסנוקה      
תיתחתב רונתב עבצב העובצ ,ברעו יתשל      
יטנמלא ,ןבלוגמ חפ יליפורפמ ,שרדנה ןווגב      

םידובעה לכ ,הגרבה תוטומ י"ע הילת      
םידומע ,תוריק ,םיחתפ ביבס םיכותיחהו      
חפ תריגס ,Z+L םיליפורפ ,הרואת יפוג ביבסו      

,הרקתה ןווגב םיעובצ ,ינוציחה דצב ףפוכמ      
יבועב תיכוכז רמצמ דודיב ,הרקתה ףקיהב      
,ק"מ/ג"ק 06 לש יבחרמ לקשמב ,מ"ס 0.5      

 36,890.00   217.00   170.00 .רוחש .ב.ל.פ תועיריב ףוטע ר"מ   
      
      
      

      
      
      

      
      

 36,890.00 10.22.3 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../096 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     096 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 36,890.00 מהעברה      

      

      
םיררוחמ םינבלוגמ חפ ישגממ תיטסוקא הרקת     22.01.0030

,21/88 בוקינ ,מ"מ 7.0 יבועבו מ"ס 03 בחורב      
רונתב יופא עבצב עובצ ,תינכותה פ"ע לכה      
,םיספילקב רובח תוברל ,םייקה תמגודכ ןווגב      

דחוימ ךתח תלעב תאשונה היצקורטסנוקה      
תיתחתב רונתב עבצב העובצ ,ברעו יתשל      
יטנמלא ,ןבלוגמ חפ יליפורפמ ,שרדנה ןווגב      

םידובעה לכ ,הגרבה תוטומ י"ע הילת      
םידומע ,תוריק ,םיחתפ ביבס םיכותיחהו      
םיעובצ ,Z+L םיליפורפ ,הרואת יפוג ביבסו      
רמצמ דודיב ,הרקתה ףקיהב ,הרקתה ןווגב      

06 לש יבחרמ לקשמב ,מ"ס 0.5 יבועב תיכוכז      
  7,080.00   236.00    30.00 .רוחש .ב.ל.פ תועיריב ףוטע ,ק"מ/ג"ק ר"מ   

      

ןינבב םייקה תמגודכ תויטסוקא תורקת     22.01.0040
- ו L ליפורפ ללוכ ריחמה מ"ס 06/06 תודימב      
    Z תוברל הרקתה לכ ןבל עובצ םוינימולאמ  

עוציבל דע ,הגרבה תוטומ י"ע הילתה יטנמלא      
105,790.00   142.00   745.00 .הדובעה לש םלשומ ר"מ   

149,760.00 תויטסוקא תורקת 10.22 כ"הס  

      

ת ו ר י ק  י ו פ י צ ו  ס ב ג  ת ו צ י ח מ  11.22 ק ר פ  ת ת       

      

)םידדצה ינשב( תוימורק-דח סבג תוציחמ     22.11.0010

,מ"מ 001-59 לש ללוכ יבועב דורו/קורי סבגמ      
חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע הליסמ םע      
ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה , ןבלוגמ הדלפ      
ףוקשמ( םיחתפ אלל - וטנ הדידמה ,העיבצל      

םידדמנ םילופישו יטסוקא דודיב ,חתפה      
  4,300.00   172.00    25.00 )דרפנב ר"מ   

  4,300.00 תוריק יופיצו סבג תוציחמ 11.22 כ"הס  

154,060.00 .ןיניבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  

      

      
      
      

      
      
      

      
      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../097 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     097 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.32 ק ר פ  ת ת       

      

ח"ודב שורדה לכה םיללוכ תואסנולכה יריחמ      

ץעוי      
ןימזהל ןלבקה לע תודובעה תליחתב .עקרקה      
לע      

,םינושארה םיחודיקל עקרקה ץעוי תא ונובשח      
.םיחודיקה ךשמהל ותוצלמה תלבקלו םתקידבל      
ךרוצ שי םא .ורושיא אלל תואסנולכה תקצל ןיא      
תדובע ,םיחודיקה תא גולואיג לש הקידבב      

עצומה ריחמה .ריחמב ללכית גולואיגה      
ללוכ תמלשומ הדובעל ריחמ אוה תואסנולכל      
תנכה ,חודיק תנוכמ תלבוה ,ןויזו הקיצי ,חודיק      

טרפמה יפל תודובעה לכ עוציב ,הסינכל הפמר      
הקיציל תורונצ תוברל תואסנולכ עוציבל דחוימה      
םיקוזיח ,ןוטבה יוסיכל קחרמ ירמוש ,תואסנולכ      
חוקיפ ,ףונמה תרזעב ןויזה תסנכה ,ןויזה בולכל      

ןומיס ךות  EDAM SA תוינכות ,סדנהמה      
יריחמל תופסות לכ םלושת אל ,'וכו תויטסה      
.חודיק      

יללכ 00.32 כ"הס            

      

ה ח י ד ק ב  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  01.32 ק ר פ  ת ת       

ה ש ב י       

      

05 רטוקב הקיציו חודיק 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.10.0010
01 ןויז ללוכ ריחמה ,'מ 01 דע קמועבו מ"ס      

ינאילול קושיח ללוכ מ"מ 61 רטוק תוטומ      
 70,356.00   246.00   286.00 .מ"מ 8 רטוק לזרבמ רטמ   

      

06 רטוקב הקיציו חודיק 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.10.0020
01 ןויז ללוכ ריחמה ,'מ 21 דע קמועבו מ"ס      
ינאילול קושיח ללוכ מ"מ 61 רטוק תוטומ      

 42,900.00   286.00   150.00 .מ"מ 8 רטוק לזרבמ רטמ   
      
רטוקב הקיציו חודיק 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.10.0030
ןויז ללוכ ריחמה ,'מ 61 דע קמועבו מ"ס 001      

ינאילול קושיח ללוכ מ"מ 81 רטוק תוטומ 61      
 16,796.00   442.00    38.00 .מ"מ 8 רטוק לזרבמ רטמ   

130,052.00 השבי החידקב ןוטב תואסנולכ 01.32 כ"הס  

130,052.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס  

      

      
      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../098 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     098 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.42 ק ר פ  ת ת       

      

םיללוכ תונושה הסירהה תודובע לכ יריחמ      

וא/ו "וקסמ" ילגר י"ע םיינמז םיקוזיחו תוכימת      
תורוניצ וא/ו םינוש ךתח יחטשב םיליפורפ      
טנמלא לכ לש SHR יליפורפ וא/ו הדלפ      

.סדנהמה תויחנה פ"ע יביטקורטסנוק      
      
קוליס םג ללכנ הסירההו קוריפה יריחמב      
ללוכ ,תויושרה י"ע רשואיש םוקמל תלוספ      

.חקפמל שיגהל שי ןתוא תורגא ימולשת      
      
רתאב םיראשנש םיטנמלאה לכ לע ןגהל שי      

םתפיטע י"ע תודובעה ןמזב עגפהל םילולעו      
,חקפמה רושיאל ףופכב םירשואמ םיעצמאב      
אדוול םעפל םעפמ םיטנמלאה קודבל שי      
לולכ ליעל רומאה לכ ,המוקמב הנגההש      

םרובעב םלושת אלו םינושה הדובעה יריחמב      
.הרומת לכ      

יללכ 00.42 כ"הס            

      

ת ו צ י ח מ ו  ת ו ר י ק  ת ס י ר ה  21.42 ק ר פ  ת ת       

ן ו ט ב מ ו  ה י נ ב מ       

      

ללוכ ןוטב וא/ו םיחיוטמו םייונב תוריק תסירה     24.12.0010
תורוגח תוברל ,מ"ס 02 יבועב ןבאה יופיח      
תמייק הרוק תסירה אלל הינבה ךותב ןוטב      

  3,931.00 3,931.00     1.00 'פמוק 2-ק ןויליגב טרופמכ לכה ןוטבמ  
      
ללוכ ןוטב וא/ו  םיחיוטמו םייונב תוריק תסירה     24.12.0020

תורוגח תוברל ,מ"ס 02 יבועב ןבאה יופיח      
תמייק הרטוק תסירה אלל הינבה ךותב ןוטב      

  3,931.00 3,931.00     1.00 'פמוק 3-ק ןויליגב טרופמכ לכה ןוטבמ  

      
ללוכ ןוטב וא/ו  םיחיוטמו םייונב תוריק תסירה     24.12.0030
תורוגח תוברל ,מ"ס 02 יבועב ןבאה יופיח      
תמייק הרוק תסירה אלל הינבה ךותב ןוטב      

  3,931.00 3,931.00     1.00 'פמוק 4-ק ןויליגב טרופמכ לכה ןוטבמ  
      
      

      
      
      

      

 11,793.00 21.42.3 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../099 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     099 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 11,793.00 מהעברה      

      

      
םיונב וא/ו ןוטבמ םימייק תוקעמ תסירה     24.12.0040

םייק גג סלפמב אוהש הבוג לכב םיחיוטמו      
דומע וא/ו ריק חמוצ וב םוקמ לכב ,+50.01      
תותיס ללוכ ריחמה ,סדנהמה תויחנה פ"עו      

הרקתב מ"ס 01-5 קמועלו שדחה ריקה בחורב      
 24,571.00 24,571.00     1.00 'פמוק .סדנהמה תויחנה פ"ע לכה  

      

51 דע יבועב םיחיוטמו םייונב תוריק תסירה     24.12.0050
לכה הינבה ךותב ןוטב תורוגח תוברל ,מ"ס      
סלפמב לכירדאה לש 2-א ןויליגב טרופמכ      

  3,441.00 3,441.00     1.00 'פמוק .דרפנב דדמנה ץוח ריק טעמל ,+04.3  

 39,805.00 ןוטבמו הינבמ תוציחמו תוריק תסירה 21.42 כ"הס  

      

ת ו ר ו ק ו  ת ו ר ק ת  ת ס י ר ה  31.42 ק ר פ  ת ת       

ן ו ט ב       

      

יבוע לכב תחיוטמ תיביסמ ןוטב תרקת תסירה     24.13.0010

רדח ללח לעמ ןויזה ךותיח תוברל ,אוהש      
  7,872.00   492.00    16.00 .+50.01 סלפמהב םייק תוגרדמ ר"מ   

  7,872.00 ןוטב תורוקו תורקת תסירה 31.42 כ"הס  

      

ף ו ל י ק ו  ם י ל ק  ת ו ג ג  ק ו ר י פ  07.42 ק ר פ  ת ת       

ם ו ט י א  ת ב כ ש       

      

ללוכ םייק גג לעמ םוטיא תובכש לכ ףוליק     24.70.0010
דע סורג גנוטיא יולימ וא/ו הדמ וא/ו לקטב      

 22,050.00    49.00   450.00 +50.01 סלפמב תירוקמה ןוטבה תבשל ר"מ   

 22,050.00 םוטיא תבכש ףוליקו םילק תוגג קוריפ 07.42 כ"הס  

 69,727.00 םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס  

      

ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  י ר י ח מ  92 ק ר פ       

      

ת ו י מ ו י  ת ו ד ו ב ע  י ר י ח מ  10.92 ק ר פ  ת ת       

)"י 'ג ר "(      

      

םוכיסל אל    49.00    50.00 'א גוס יעוצקמ לעופ ע"ש  29.01.0010
      
םוכיסל אל    39.00    50.00 טושפ לעופ ע"ש  29.01.0020

      
םוכיסל אל    64.00    20.00 'א גוס יעוצקמ רגסמ ע"ש  29.01.0030
      

םוכיסל אל    45.00    20.00 רזוע רגסמ ע"ש  29.01.0040

10.92.3 קרפ תתב הרבעהל          

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../100 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     100 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
םוכיסל אל    64.00    50.00 ליעפמ + וגנוק ע"ש  29.01.0050

      
םוכיסל אל   147.00    10.00 לעופ + רוסרפמוק ע"ש  29.01.0060
      

םוכיסל אל    49.00    20.00 'א גוס יעוצקמ ףצר ע"ש  29.01.0070
      
םוכיסל אל    39.00    20.00 רזוע ףצר ע"ש  29.01.0080

      
םוכיסל אל    49.00    20.00 יעוצקמ חיט ע"ש  29.01.0090
      
םוכיסל אל    39.00    20.00 רזוע חיט ע"ש  29.01.0100

)"י'גר"( תוימוי תודובע יריחמ 10.92 כ"הס            

      

ם י ל כ  ל ש  ע "ש  י ר י ח מ  20.92 ק ר פ  ת ת       

)ל י ע פ מ  ל ל ו כ ( ם י י נ כ מ       

      

K סייק וא BCJ XC3 וא BCJ D3 ינפוא ןורפחמ     29.02.0010

םוכיסל אל   123.00    40.00 580 ע"ש   
      
םוכיסל אל    68.00    30.00 )רבייה( הניכר תיאשמ ע"ש  29.02.0020
      

םוכיסל אל    68.00    10.00 גמוב ע"ש  29.02.0030
      
םוכיסל אל    68.00    50.00 תלוספ קוליסל הלגע םע רוטקרט ע"ש  29.02.0040

)ליעפמ ללוכ( םיינכמ םילכ לש ע"ש יריחמ 20.92 כ"הס            

הדובע תועש יריחמ 92 כ"הס            

      

ח ט ש  ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       

      

י ו ל י מ  ,ה ב י צ ח  ,ה ר י פ ח  02.04 ק ר פ  ת ת       

ק ו ד י ה ו       

      

רוזפ תוברל גרדומ ירלונרג רמוחב יולימ     40.20.0010
 11,900.00    68.00   175.00 רקובמ קודיהו מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   

 11,900.00 קודיהו יולימ ,הביצח ,הריפח 02.04 כ"הס  
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../101 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     101 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ג ר ד מ  י ח ט ש מ  ת ס י ר ה  42.04 ק ר פ  ת ת       

ם י ע ו פ י ש  ן ו ט ב ו       

      

םיעפושמו םירשי ,ץוח תוגרדמ יחטשמ תסירה     40.24.0010
ןוטבה ישלושמ תוברל ,אוהש יבוע לכב      

לכ וא/ו תוימורט תוגרדמ/ןבאב םיפוחמה      
  3,842.00   226.00    17.00 .רחא רמוח ר"מ   

      
,אוהש יבוע לכב תועפושמ תופמר תסירה     40.24.0020

יולימ ללוכ אוהש רמוח לכמ ףוצירה תוברל      
ךמותה ןבאה הפוחמ רדג/ךמתה ריק ,לוחה      
ריקה ךרוא ,דיה יזחאמ ,ולש דוסיהו הפמרב      

  1,082.00 1,082.00     1.00 'פמוק טלפמוק - 8.1 -כ הפמרה בחור א"מ 91-כ  

  4,924.00 םיעופיש ןוטבו תוגרדמ יחטשמ תסירה 42.04 כ"הס  

      

ך מ ת  ת ו ר י ק  ת ס י ר ה  52.04 ק ר פ  ת ת       

ן ו ט ב מ  ת ו ר ד ג ו       

      

לכב ןוטבמ תורדג וא/ו ךמת תוריק תסירה     40.25.0010

  6,888.00   492.00    14.00 .ןויזה ךותיח תוברל ,אוהש יבוע ק"מ   

  6,888.00 ןוטבמ תורדגו ךמת תוריק תסירה 52.04 כ"הס  

      

ף ו ל י ק ו  ם י ל ק  ת ו ג ג  ק ו ר י פ  62.04 ק ר פ  ת ת       

ם ו ט י א  ת ב כ ש       

      

  1,376.00 1,376.00     1.00 'פמוק .ר"מ 07 -כ לש חטשב תמייק ץעמ הככס קוריפ 40.26.0010

  1,376.00 םוטיא תבכש ףוליקו םילק תוגג קוריפ 62.04 כ"הס  

      

ן ו ט ב  ת ו ר ו ג ח ו  ת ו ג ר ד מ  25.04 ק ר פ  ת ת       

      

לע )קלחומו יולג ןוטב( 03-ב ןוטבמ תוגרדמ     40.52.0010
םישלושמו מ"ס 51 יבועב עפושמ ןוטב חטשמ      
קדוהמ עצמ תוברל ,מ"ס 61/04 דע ךתחב      

  5,032.00   296.00    17.00 ןוטבה ןויזו רטמ   

  5,032.00 ןוטב תורוגחו תוגרדמ 25.04 כ"הס  

      

ת ו ב ל ת ש מ  ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  35.04 ק ר פ  ת ת       

      

רמג מ"ס 6 יבועב ,תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0010
וא 02/01 תינבלמ וא "ינוא" םגד רופא ספסוחמ      

תבכש תוברל ע"ש  וא 02/02 ,51/51 תיעובר      
 20,400.00    68.00   300.00 )עצמ ללוכ אל( מ"ס 5 לוח ר"מ   

 20,400.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04 כ"הס  
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../102 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     102 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ב ו כ  ת ו ר י ק  46.04 ק ר פ  ת ת       

      

תא ללוכ ריחמה דבוכ תוריק יפיעסב :הרעה      
,רזוח יולימה תא  ,ריקלו  דוסיל  רפעה  תודובע      
שרדנה לכו םיזקנה ,םירפתה ,ריקה ,דוסיה      
.ריקה לש  םלשומ  עוציבל      

      
דבוכ ריק י"ע םימייק חותיפ תוריק תהבגה     40.64.0010
רדג/ריק ג"ע םייקה תמגודכ דוביעו ןווגב ןבאמ      

דוביע תוברל ,)שבד אלל( ןוטב בג םע תמייק      
חודיק ללוכ םינוש םירטקב םיצוק ,ריקה שאר      
ןויליגב טרפ יפל םלשומ לכה יסקופא קבדו      

 85,521.00   983.00    87.00 .8-ק ק"מ   
      
םע םייקה תמגודכ דוביעו ןווגב ןבאמ דבוכ ריק     40.64.0020

 50,175.00   669.00    75.00 ריקה שאר דוביע תוברל ,)שבד אלל( ןוטב בג ק"מ   

135,696.00 דבוכ תוריק 46.04 כ"הס  

186,216.00 חטש חותיפ תודובע 04 כ"הס  

      

ם י י נ ו צ י ח  ז ו ק י נ ו  ב ו י ב  , ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       

      

ם י מ  ת ק פ ס א ל  ם י ו ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       

      

תת םימ תורוניצ  תחנהו  תקפסא  :הרעה      
תורבגתה,הביצח  וא/ו  הריפח  -  ללוכ יעקרק      
תת םילושחמו םיעקרק לעםילושחמ לע      

לוחב תולעת יוסיכ,לוח תפיטע,םיעקרק      
%89-ל מ"ס 02 לש תובכישב רקובמ קודיהב      
םירמוחה  יביכרמ  לכו  םישיבכב והשאא דומ      
ירזיבאו םיחפס ללוכ(75 טרפמ יפל תודובעו      

)ילמשח חותיר      
      
םע  רטוקו גוס לכמ םייק םימ רוניצל רוביח     57.02.0018

    737.00   737.00     1.00 מ"מ 36 רטוק שדח רוניצ 'חי   
      
בלוצמ ןליטאילופ יושע מ"מ 02 רטוקב רוניצ      57.02.0020

57.1 דע קמועב םיחפס תוברל 51 גרד רוחש      
    245.00    49.00     5.00 .'מ רטמ   

      
בלוצמ ןליטאילופ יושע מ"מ 36 רטוקב רוניצ      57.02.0041

57.1 דע קמועב םיחפס תוברל 51 גרד רוחש      
  4,230.00    94.00    45.00 .'מ רטמ   

      

4/3"" םיינוסכלא  יזרב   ללוכ יליע "למג" טרפ      57.02.0080
הדלפ תורוניצ יעטק , )היזרב רוביחל(        

    207.00   207.00     1.00 'פמוק .רזע ירמוחו םיחפס ,4/3" תונבלוגמ  

  5,419.00 20.75.3 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../103 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     103 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,419.00 מהעברה      

      

      
    123.00   123.00     1.00 4/3" ןג זרב 'חי  57.02.0082

  5,542.00 םימ תקפסאל םיווק 20.75 כ"הס  

      

ב ו י ב  ת כ ר ע מ  30.75 ק ר פ  ת ת       

      

קר ןימזמה י"ע ולבקתה בויבה יווק :הראה      
EDAM" עוציב  רחאל  תוינכת  תלבק  רחאל      
    SA" ריחמב לולכ הזו ואדיו תוקידב תואצותו  

.תונוש תודיחי      
      
תת םימ תורוניצ  תחנהו  תקפסא  :הרעה      

תורבגתה,הביצח  וא/ו  הריפח  -  ללוכ יעקרק      
תת םילושחמו םיעקרק לעםילושחמ לע      
לוחב תולעת יוסיכ,לוח תפיטע,םיעקרק      

%89-ל מ"ס 02 לש תובכישב רקובמ קודיהב      
םירמוחה  יביכרמ  לכו  םישיבכב והשאא דומ      
ירזיבאו םיחפס ללוכ(75 טרפמ יפל תודובעו      
)ילמשח חותיר      

      
מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע .יס.יו.יפ רוניצ     57.03.0005

  2,360.00   118.00    20.00 .'מ 52.1 דע קמועב רטמ   

      
רטוקב תוימורט תוילוחמ הלוגע הרקב את     57.03.0020
הסכמו הרקת םע, 'מ 52.1 דע קמועב 'מ 08.0      

תא ללוכ ןוט 5.21 סמועל מ"ס 06 רטוקב ןוטב      
  2,163.00 2,163.00     1.00 'פמוק .תושרדינה רפע תודבעה  

      
רוניצמ  ךמות ריקל דומצ ינוציח לפמ       57.03.0160

    EPDH מ 0.4 דע קמועב מ"מ 061 רטוקב'  
- תושרדנה תודובעה לכו  ןוטב תפיטע ללוכ      

  2,654.00 2,654.00     1.00 יטרדנטס טרפ יפל 'חי   

      
רטוק לכב שדח בויב את תנקתה רובע תפסות     57.03.0170
לכ ללוכ םייק בויב רוניצ לע אוהש קמועו      

חטשה בצמ תרזחהו תושרדנה תודובעה      
    737.00   737.00     1.00 .ותומדקל 'חי   

      
םע םייק בויב אתל תורבחתה רובע תפסות     57.03.0180

תודובעה לכ ללוכ שדח מ"מ 061 בויב רוניצ      
    933.00   933.00     1.00 .ותומדקל חטשה בצמ תרזחהו תושרדנה 'חי   

  8,847.00 בויב תכרעמ 30.75 כ"הס  
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../104 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     104 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ז ו ק י נ ו  י ו ק  40.75 ק ר פ  ת ת       

      

רטוק NS-8"" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.04.0005
םיחנומ ,488 י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ  061      

  3,540.00   118.00    30.00 לוח תפיטע תוברל 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      

רטוקב תוימורט תוילוחמ הלוגע הרקב את     57.04.0020
הסכמו הרקת םע, 'מ 52.1 דע קמועב 'מ 08.0      
תא ללוכ ןוט 5.21 סמועל מ"ס 06 רטוקב ןוטב      

  4,326.00 2,163.00     2.00 'פמוק .תושרדינה רפע תודבעה  
      
רטוקב תוימורט תוילוחמ הלוגע הרקב את     57.04.0025

הסכמו הרקת םע, 'מ 57.1 דע קמועב 'מ 00.1      
תא ללוכ ןוט 5.21 סמועל מ"ס 06 רטוקב ןוטב      

  3,145.00 3,145.00     1.00 'פמוק .תושרדינה רפע תודבעה  
      

םע םייק  זוקינ אתל תורבחתה רובע תפסות     57.04.0060
תודובעה לכ ללוכ שדח מ"מ 061 בויב רוניצ      

  3,145.00 3,145.00     1.00 'פמוק .ותומדקל חטשה בצמ תרזחהו תושרדנה  

 14,156.00 זוקינו יוק 40.75 כ"הס  

 28,545.00 םיינוציח זוקינו בויב , םימ יווק 75 כ"הס  

      

ם י ט ל ק מ ו  ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  95 ק ר פ       

      

ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו א  ת ו כ ר ע מ  05.95 ק ר פ  ת ת       

כ "ב א       

      

םיבחרמו םיטלקמל כ"בא ןוניסו רורווא תכרעמ     59.50.0010
HAF- 003/008 םגד "חנ תבית" גוסמ םינגומ      

ןנסמ :תללוכ תכרעמה .0754 י"ת יפל ,ע"ש וא      
דגנ ישאר ןנסמ ,םוקאוו ףדה תסוו םע ינושאר      
הלעפהו ילמשח עונמ לע לעופה חופמ ,כ"בא      
תעשב למשח תקספה לש הרקמל תינדי      

םותסש ,ריווא תומכ דמ ,םוריח תרואת ,םוריח      
ריווא תאצוהל )רב 3( ץחל רורחשו ףדה      
תקידבו ינקת טלקמב הנקתה ,טלקמהמ      

 52,041.00 17,347.00     3.00 'פמוק .ץחל לע/תומיטא  
      
      

      
      
      
      

      
      
      

 52,041.00 05.95.3 קרפ תתב הרבעהל

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../105 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     105 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 52,041.00 מהעברה      

      

      
םיבחרמו םיטלקמל כ"בא ןוניסו רורווא תכרעמ     59.50.0020

- 006/0061 םגד  "חונ תבית" גוסמ   םינגומ      
    HAF תללוכ תכרעמה  0754 י"ת יפל ,ע"ש וא:  
ןנסמ ,םוקאוו ףדה תסוו םע ינושאר ןנסמ      

ילמשח עונמ לע לעופה חופמ ,כ"בא דגנ ישאר      
למשח יוביגל השירד םע ,תינדי הלעפה אלל      
תומכ דמ ,םוריח תרואת ,םוריח רוטרנג י"ע      

)רב 3( ץחל רורחשו ףדה םותסש ,ריווא      
ינקת טלקמב הנקתה ,טלקמהמ ריווא תאצוהל      

125,408.00 31,352.00     4.00 'פמוק .ץחל- לע/תומיטא תקידבו  

177,449.00 כ"בא ןוניסו רורווא תוכרעמ 05.95 כ"הס  

177,449.00 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס  

      

ת ו נ ו ש ו  ט ו ל י ש  06 ק ר פ       

      

י ב כ מ  ת ו ש י ר ד  י פ ל  ט ו ל י ש  10.06 ק ר פ  ת ת       

.ש א       

      

,שא יבכמ תושירד יפל טוליש תבכרהו הקפסא     60.01.0001
מ"מ 31 יבועב חישק .יס.יו.יפמ ,רוא טלופ      
תודימב      

וינבו ןירפלה 'בח לש גולטק יפל מ"ס 03/02      
מ"עב      

  1,470.00    49.00    30.00 .ע"ש וא 'חי   

      
,שא יבכמ תושירד יפל טוליש תבכרהו הקפסא     60.01.0002
מ"מ 31 יבועב חישק .יס.יו.יפמ ,רוא טלופ      

תודימב      
וינבו ןירפלה 'בח לש גולטק יפל מ"ס 03/51      
מ"עב      

    980.00    49.00    20.00 .ע"ש וא 'חי   

      
,שא יבכמ תושירד יפל טוליש תבכרהו הקפסא     60.01.0003
מ"מ 31 יבועב חישק .יס.יו.יפמ ,רוא טלופ      

תודימב      
מ"עב וינבו ןירפלה 'בח לש גולטק יפל מ"ס 01/5      

    980.00    49.00    20.00 .ע"ש וא 'חי   

  3,430.00 .שא יבכמ תושירד יפל טוליש 10.06 כ"הס  

      
      
      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../106 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     106 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ל  ם י ר י פ  ת מ י ט א  20.06 ק ר פ  ת ת       

.ש א  י ב כ מ  ת ו ש י ר ד       

      

םייכנא תרנצ ירבעמ/יריפ לש המיטאו הריגס     60.02.0010
םהנימל תרושקת וא/ו למשח ילבכ ,םייקפואו      

דגנכ      
  1,475.00 1,475.00     1.00 'פמוק .םיפגאה לכב שא יבכמ תושירד פ"ע ,שא  

  1,475.00 .שא יבכמ תושירד יפל םיריפ תמיטא 20.06 כ"הס  

      

י ל ל כ  ט ו ל י ש  30.06 ק ר פ  ת ת       

      

יטרפו המישר יפל םירדח רופסמ יטלש     60.03.0010
  1,127.00    49.00    23.00 .לכירדאה 'חי   

      
יטרפו המישר יפל תוריק ג"ע םירפסמ יטלש     60.03.0020

  1,127.00    49.00    23.00 .לכירדאה 'חי   

      
    490.00    49.00    10.00 .לכירדאה יטרפו המישר יפל הנווכה יטלש 'חי  60.03.0030

  2,744.00 יללכ טוליש 30.06 כ"הס  

  7,649.00 תונושו טוליש 06 כ"הס  

5,015,167.60 תונבל ס"יב כ"הס
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../107 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015 )זוכיר( ןנכתמה ןדמוא
דף מס':     107 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יללכ 1 הנבמ     
    
יללכ 00 קרפ      

    
יללכ 10.00 קרפ תת                                           

    

יללכ 00 כ"הס                                          

יללכ 1 כ"הס                                         

    
םינבל ס"יב 2 הנבמ     

    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                               3,342.00 חטשה תנכהו רפע תודובע 00.10 קרפ תת    
    

                               5,665.00 הביצח וא/ו הריפח 20.10 קרפ תת    
    

                  9,007.00 רפע תודובע 10 כ"הס                

    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      

    
יללכ 00.20 קרפ תת                                           

    
                               8,805.00 םיעצמ 11.20 קרפ תת    

    
                              12,657.00 דוסי תורוק 14.20 קרפ תת    

    

                              29,755.00 תופצרו םיפצרמ 05.20 קרפ תת    
    

                              93,100.00 םידומעו תוריק 06.20 קרפ תת    

    
                              28,120.00 תוקעמו תורוק 17.20 קרפ תת    

    
                             184,688.00 אלמ ןוטב תוגגו תורקת 18.20 קרפ תת    

    
                              30,791.00 .תונושו םייניב תוקיצי 69.20 קרפ תת    

    

                              79,691.00 םיצוקו ןוגיע יגרב ,הדלפ יחפו ידומע 79.20 קרפ תת    
    

                             180,982.00 ןויז תדלפ 89.20 קרפ תת    

    
                648,589.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                

 
 

 
 
 

 
3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../108 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     108 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הינב תודובע 40 קרפ      

    
                              18,995.00 םיקולבב הינב 10.40 קרפ תת    

    

                               5,790.00 גנוטיא יקולבב הינב 02.40 קרפ תת    
    

                 24,785.00 הינב תודובע 40 כ"הס                

    

דודיבו םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

יללכ 00.50 קרפ תת                                           

    
                              26,845.00 לע תונגהו תוגגב םיעופיש תריצי 10.50 קרפ תת    

ימרט דודיב            

    
                              86,375.00 םיחוטש תוגג םוטיא 20.50 קרפ תת    

    
                              19,215.00 תופצר םוטיא 30.50 קרפ תת    

    
                               9,240.00 םיתורש ירדח תופצר םוטיא 40.50 קרפ תת    

    

                              47,120.00 ןבאב תופוחמ ץוח תוריק םוטיא 50.50 קרפ תת    
    

                              34,220.00 תוריקו תוגג ,תורקת דודיב 60.50 קרפ תת    

    
                223,015.00 דודיבו םוטיא תודובע 50 כ"הס                

    
ןמוא תורגנו תורגסמ 60 קרפ      

    
יללכ 00.60 קרפ תת                                           

    

                              25,065.00 ץע תותלד 10.60 קרפ תת    
    

                              43,865.00 םיסירת - םינבלמו הדלפ תותלד 30.60 קרפ תת    
תותלדל תותשרו            

    
                              54,373.00 הדלפמ תונושו הדלפ תונולח 40.60 קרפ תת    

    

                              33,024.00 ץעמ חבטמ תונורא ,תונורא 60.60 קרפ תת    
    

                              44,534.00 םינוש םיטירפ 70.60 קרפ תת    

    
                              91,180.00 םיגרוסו תוקעמ 80.60 קרפ תת    

    
                292,041.00 ןמוא תורגנו תורגסמ 60 כ"הס                

 
 
 

 
3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../109 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     109 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

האורבת ינקתמ 70 קרפ      

    
                              26,059.00 תויאורבת תועובק 10.70 קרפ תת    

    

                              51,000.80 םינגזמ זוקינו ןיחולדה תכרעמ 20.70 קרפ תת    
    

                              28,515.00 הנבמב םימה תכרעמ  30.70 קרפ תת    

    
                              27,474.00 םשג ימ זוקינ תכרעמ 40.70 קרפ תת    

    
                133,048.80 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                

    
למשח תודובע 80 - קרפ 80 קרפ      
    

                              75,175.00 תודוקנ 10 - קרפ תת 10.80 קרפ תת    
    

                               5,230.00 תילמשח היצלטסניא 20 - קרפ תת 20.80 קרפ תת    
    

                              12,860.00 םיליבומ 30 - קרפ תת 30.80 קרפ תת    
    

                              51,766.00 למשח תוחול 40 - קרפ תת 40.80 קרפ תת    

    
                               3,983.00 תוקראה תכרעמ 50 - קרפ תת 50.80 קרפ תת    

    

                              12,426.00 םתנקתהו םירזיבא 60 - קרפ תת 60.80 קרפ תת    
    

                              28,181.00 תונוש ,תוקידב 70 - קרפ תת 70.80 קרפ תת    
תופסותו            

    
                              20,302.00 יוביכו יוליג תכרעמ 80 - קרפ תת 80.80 קרפ תת    

שא            

    
                             136,685.00 הרואת יפוג 90 - קרפ תת 90.80 קרפ תת    

    

                              31,314.00 םורח תזירכ תכרעמ 01 - קרפ תת 01.80 קרפ תת    
    

                               3,262.00 הינופלט תכרעמ 11 - קרפ תת 11.80 קרפ תת    
    

                              61,033.00 רוגס לגעמב היזיולט 21  - קרפ תת 21.80 קרפ תת    
   CCTV         
    

                442,217.00 למשח תודובע 80 - קרפ 80 כ"הס                
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../110 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     110 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

חיט תודובע 90 קרפ      

    
יללכ 00.90 קרפ תת                                           

    

                              63,650.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                               7,875.00 טנמצ חיט 30.90 קרפ תת    

    
                 71,525.00 חיט תודובע 90 כ"הס                

    
וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ      

    
יללכ 00.01 קרפ תת                                           

    

                             229,890.00 הקימרקו וצארט יחיראב ףוציר 10.01 קרפ תת    
    

                              26,500.00 תוגרדמ 40.01 קרפ תת    
    

                              49,560.00 תוריק יופיח 50.01 קרפ תת    
    

                305,950.00 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 כ"הס                

    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              25,146.00 םינפ עבצ 11.11 קרפ תת    

    
                 25,146.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                

    

םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

יללכ 00.21 קרפ תת                                           
    

                             164,583.00 תותשרו םיסירת םוינימולא תונולח 20.21 קרפ תת    
    

הללצה תוכרעמ 30.21 קרפ תת                                           

    
                164,583.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                

    
ןבא תודובע 41 קרפ      

    
יללכ 00.41 קרפ תת                                           

    

                             247,380.00 ןבאב תוריק יופיח 10.41 קרפ תת    
    

                              34,560.00 ןבא תוריקב םיחתפ דוביע 20.41 קרפ תת    
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../111 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     111 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              43,680.00 תונוש 40.41 קרפ תת    

    
                325,620.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                

    

ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ      
    

                             243,542.00 1 קרפ תת 10.51 קרפ תת    
    

                243,542.00 ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס                

    
תוילעמ 71 קרפ      

    
                             160,197.00 רוביצ ןינבל םיעסונ 8-ל תוילעמ 04.71 קרפ תת    

    
                160,197.00 תוילעמ 71 כ"הס                

    
שרח תורגנ 02 קרפ      
    

                              36,900.00 תולוגרפ 04.02 קרפ תת    
    

                 36,900.00 שרח תורגנ 02 כ"הס                

    

.ןיניבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

                              77,460.00 תויטסוקא תורקת 10.22 קרפ תת    

    
                               7,740.00 תוריק יופיצו סבג תוציחמ 11.22 קרפ תת    

    
                 85,200.00 .ןיניבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                

    
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ      
    

יללכ 00.32 קרפ תת                                           
    

                              68,229.00 השבי החידקב ןוטב תואסנולכ 01.32 קרפ תת    
    

                 68,229.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס                

    
םיקוריפו תוסירה 42 קרפ      

    
יללכ 00.42 קרפ תת                                           

    
                              38,331.00 ןוטבמו הינבמ תוציחמו תוריק תסירה 21.42 קרפ תת    

    
                               6,888.00 ןוטב תורוקו תורקת תסירה 31.42 קרפ תת    

    

                              19,656.00 ןוטבו תוגרדמ יחטשמ תסירה 41.42 קרפ תת    
םיעופיש            

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../112 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     112 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                                 833.00 תורוקו תוריקב םיעקש תביצח 22.42 קרפ תת    

    
                              23,275.00 תבכש ףוליקו םילק תוגג קוריפ 07.42 קרפ תת    

םוטיא            

    
                 88,983.00 םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס                

    
הדובע תועש יריחמ 92 קרפ      

    
)"י'גר"( תוימוי תודובע יריחמ 10.92 קרפ תת                                           

    

ללוכ( םיינכמ םילכ לש ע"ש יריחמ 20.92 קרפ תת                                           
)ליעפמ            
    

הדובע תועש יריחמ 92 כ"הס                                          

    
חטש חותיפ תודובע 04 קרפ      
    

                               9,180.00 קודיהו יולימ ,הביצח ,הריפח 02.04 קרפ תת    
    

                               4,020.00 ןוטבו תוגרדמ יחטשמ תסירה 42.04 קרפ תת    

םיעופיש            
    

                               5,412.00 ןוטבמ תורדגו ךמת תוריק תסירה 52.04 קרפ תת    
    

                               3,848.00 ןוטב תורוגחו תוגרדמ 25.04 קרפ תת    
    

                               2,040.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04 קרפ תת    

    
                              89,085.00 דבוכ תוריק 46.04 קרפ תת    

    

                113,585.00 חטש חותיפ תודובע 04 כ"הס                

    
םיינוציח זוקינו בויב , םימ יווק 75 קרפ      
    

                               4,132.00 םימ תקפסאל םיווק 20.75 קרפ תת    
    

                               6,930.00 בויב תכרעמ 30.75 קרפ תת    

    
                               4,523.00 זוקינו יוק 40.75 קרפ תת    

    
                 15,585.00 םיינוציח זוקינו בויב , םימ יווק 75 כ"הס                
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../113 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     113 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 קרפ      

    
                             111,403.00 כ"בא ןוניסו רורווא תוכרעמ 05.95 קרפ תת    

    

                111,403.00 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס                

    
תונושו טוליש 06 קרפ      
    

                               3,430.00 .שא יבכמ תושירד יפל טוליש 10.06 קרפ תת    
    

                               1,475.00 .שא יבכמ תושירד יפל םיריפ תמיטא 20.06 קרפ תת    

    
                               2,744.00 יללכ טוליש 30.06 קרפ תת    

    

                  7,649.00 תונושו טוליש 06 כ"הס                

 3,596,799.80 םינבל ס"יב 2 כ"הס                            

    
תונבל ס"יב 3 הנבמ     

    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                               5,013.00 חטשה תנכהו רפע תודובע 00.10 קרפ תת    

    
                              11,020.00 הביצח וא/ו הריפח 20.10 קרפ תת    

    

                 16,033.00 רפע תודובע 10 כ"הס                

    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

יללכ 00.20 קרפ תת                                           
    

                              17,755.00 םיעצמ 11.20 קרפ תת    

    
                              27,810.00 דוסי תורוק 14.20 קרפ תת    

    

                              64,680.00 תופצרו םיפצרמ 05.20 קרפ תת    
    

                             278,272.00 םידומעו תוריק 06.20 קרפ תת    
    

                              42,119.00 תוקעמו תורוק 17.20 קרפ תת    
    

                             285,710.00 אלמ ןוטב תוגגו תורקת 18.20 קרפ תת    

    
                              12,273.00 .תונושו םייניב תוקיצי 69.20 קרפ תת    

    

                              87,003.00 םיצוקו ןוגיע יגרב ,הדלפ יחפו ידומע 79.20 קרפ תת    

 
 

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../114 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     114 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             348,932.00 ןויז תדלפ 89.20 קרפ תת    

    
              1,164,554.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                

    

הינב תודובע 40 קרפ      
    

                              91,400.00 םיקולבב הינב 10.40 קרפ תת    
    

                               5,790.00 גנוטיא יקולבב הינב 02.40 קרפ תת    
    

                 97,190.00 הינב תודובע 40 כ"הס                

    
דודיבו םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

יללכ 00.50 קרפ תת                                           

    
                              30,975.00 לע תונגהו תוגגב םיעופיש תריצי 10.50 קרפ תת    

ימרט דודיב            

    
                              77,590.00 םיחוטש תוגג םוטיא 20.50 קרפ תת    

    

                              44,030.00 תופצר םוטיא 30.50 קרפ תת    
    

                               2,688.00 םיתורש ירדח תופצר םוטיא 40.50 קרפ תת    
    

                              39,520.00 ןבאב תופוחמ ץוח תוריק םוטיא 50.50 קרפ תת    
    

                              29,580.00 תוריקו תוגג ,תורקת דודיב 60.50 קרפ תת    

    
                224,383.00 דודיבו םוטיא תודובע 50 כ"הס                

    
ןמוא תורגנו תורגסמ 60 קרפ      

    
יללכ 00.60 קרפ תת                                           

    

                              38,433.00 ץע תותלד 10.60 קרפ תת    
    

                              29,623.00 םיסירת - םינבלמו הדלפ תותלד 30.60 קרפ תת    

תותלדל תותשרו            
    

                              60,328.00 הדלפמ תונושו הדלפ תונולח 40.60 קרפ תת    
    

                              41,280.00 ץעמ חבטמ תונורא ,תונורא 60.60 קרפ תת    
    

                              49,448.00 םינוש םיטירפ 70.60 קרפ תת    

 
 
 

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../115 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     115 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             226,826.00 םיגרוסו תוקעמ 80.60 קרפ תת    

    
                445,938.00 ןמוא תורגנו תורגסמ 60 כ"הס                

    

האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                              32,792.00 תויאורבת תועובק 10.70 קרפ תת    
    

                              80,986.60 םינגזמ זוקינו ןיחולדה תכרעמ 20.70 קרפ תת    
    

                              40,186.00 הנבמב םימה תכרעמ  30.70 קרפ תת    

    
                              41,244.00 םשג ימ זוקינ תכרעמ 40.70 קרפ תת    

    

                195,208.60 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                

    
למשח תודובע 80 - קרפ 80 קרפ      
    

                              96,602.00 תודוקנ 10 - קרפ תת 10.80 קרפ תת    
    

                               2,845.00 תילמשח היצלטסניא 20 - קרפ תת 20.80 קרפ תת    

    
                              15,410.00 םיליבומ 30 - קרפ תת 30.80 קרפ תת    

    
                              47,327.00 למשח תוחול 40 - קרפ תת 40.80 קרפ תת    

    
                               3,983.00 תוקראה תכרעמ 50 - קרפ תת 50.80 קרפ תת    

    

                              24,762.00 םתנקתהו םירזיבא 60 - קרפ תת 60.80 קרפ תת    
    

                              30,386.00 תונוש ,תוקידב 70 - קרפ תת 70.80 קרפ תת    

תופסותו            
    

                              21,484.00 יוביכו יוליג תכרעמ 80 - קרפ תת 80.80 קרפ תת    
שא            

    
                             110,313.00 הרואת יפוג 90 - קרפ תת 90.80 קרפ תת    

    

                              12,047.00 םורח תזירכ תכרעמ 01 - קרפ תת 01.80 קרפ תת    
    

                               3,262.00 הינופלט תכרעמ 11 - קרפ תת 11.80 קרפ תת    

    
                              61,033.00 רוגס לגעמב היזיולט 21  - קרפ תת 21.80 קרפ תת    

   CCTV         
    

                429,454.00 למשח תודובע 80 - קרפ 80 כ"הס                

 
 

 
3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../116 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     116 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

חיט תודובע 90 קרפ      

    
יללכ 00.90 קרפ תת                                           

    

                             144,150.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                               7,560.00 טנמצ חיט 30.90 קרפ תת    

    
                151,710.00 חיט תודובע 90 כ"הס                

    
וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ      

    
יללכ 00.01 קרפ תת                                           

    

                             287,351.00 הקימרקו וצארט יחיראב ףוציר 10.01 קרפ תת    
    

                              22,525.00 תוגרדמ 40.01 קרפ תת    
    

                              53,100.00 תוריק יופיח 50.01 קרפ תת    
    

                362,976.00 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 כ"הס                

    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              34,086.00 םינפ עבצ 11.11 קרפ תת    

    
                 34,086.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                

    

םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

יללכ 00.21 קרפ תת                                           
    

                             238,180.00 תותשרו םיסירת םוינימולא תונולח 20.21 קרפ תת    
    

                               8,398.00 הללצה תוכרעמ 30.21 קרפ תת    

    
                246,578.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                

    
ןבא תודובע 41 קרפ      

    
יללכ 00.41 קרפ תת                                           

    

                             219,450.00 ןבאב תוריק יופיח 10.41 קרפ תת    
    

                              37,440.00 ןבא תוריקב םיחתפ דוביע 20.41 קרפ תת    

 

 
 

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../117 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     117 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              43,680.00 תונוש 40.41 קרפ תת    

    
                300,570.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                

    

ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ      
    

                             378,002.00 1 קרפ תת 10.51 קרפ תת    
    

                378,002.00 ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס                

    
תוילעמ 71 קרפ      

    
                             160,197.00 רוביצ ןינבל םיעסונ 8-ל תוילעמ 04.71 קרפ תת    

    
                160,197.00 תוילעמ 71 כ"הס                

    
שרח תורגסמ 91 קרפ      
    

                              17,690.00 שרח תורגסמ 01.91 קרפ תת    
    

                 17,690.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס                

    

שרח תורגנ 02 קרפ      
    

                              36,900.00 תולוגרפ 04.02 קרפ תת    

    
                 36,900.00 שרח תורגנ 02 כ"הס                

    
.ןיניבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      

    
                             149,760.00 תויטסוקא תורקת 10.22 קרפ תת    

    

                               4,300.00 תוריק יופיצו סבג תוציחמ 11.22 קרפ תת    
    

                154,060.00 .ןיניבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                

    

רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ      
    

יללכ 00.32 קרפ תת                                           

    
                             130,052.00 השבי החידקב ןוטב תואסנולכ 01.32 קרפ תת    

    
                130,052.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס                

 
 
 

 
 

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../118 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     118 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םיקוריפו תוסירה 42 קרפ      

    
יללכ 00.42 קרפ תת                                           

    

                              39,805.00 ןוטבמו הינבמ תוציחמו תוריק תסירה 21.42 קרפ תת    
    

                               7,872.00 ןוטב תורוקו תורקת תסירה 31.42 קרפ תת    

    
                              22,050.00 תבכש ףוליקו םילק תוגג קוריפ 07.42 קרפ תת    

םוטיא            
    

                 69,727.00 םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס                

    
הדובע תועש יריחמ 92 קרפ      

    
)"י'גר"( תוימוי תודובע יריחמ 10.92 קרפ תת                                           

    
ללוכ( םיינכמ םילכ לש ע"ש יריחמ 20.92 קרפ תת                                           

)ליעפמ            
    

הדובע תועש יריחמ 92 כ"הס                                          

    
חטש חותיפ תודובע 04 קרפ      
    

                              11,900.00 קודיהו יולימ ,הביצח ,הריפח 02.04 קרפ תת    

    
                               4,924.00 ןוטבו תוגרדמ יחטשמ תסירה 42.04 קרפ תת    

םיעופיש            

    
                               6,888.00 ןוטבמ תורדגו ךמת תוריק תסירה 52.04 קרפ תת    

    

                               1,376.00 תבכש ףוליקו םילק תוגג קוריפ 62.04 קרפ תת    
םוטיא            
    

                               5,032.00 ןוטב תורוגחו תוגרדמ 25.04 קרפ תת    

    
                              20,400.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04 קרפ תת    

    

                             135,696.00 דבוכ תוריק 46.04 קרפ תת    
    

                186,216.00 חטש חותיפ תודובע 04 כ"הס                

 

 
 
 

 
 
 

 
3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../119 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     119 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םיינוציח זוקינו בויב , םימ יווק 75 קרפ      

    
                               5,542.00 םימ תקפסאל םיווק 20.75 קרפ תת    

    

                               8,847.00 בויב תכרעמ 30.75 קרפ תת    
    

                              14,156.00 זוקינו יוק 40.75 קרפ תת    

    
                 28,545.00 םיינוציח זוקינו בויב , םימ יווק 75 כ"הס                

    
םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 קרפ      

    
                             177,449.00 כ"בא ןוניסו רורווא תוכרעמ 05.95 קרפ תת    

    

                177,449.00 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס                

    
תונושו טוליש 06 קרפ      
    

                               3,430.00 .שא יבכמ תושירד יפל טוליש 10.06 קרפ תת    
    

                               1,475.00 .שא יבכמ תושירד יפל םיריפ תמיטא 20.06 קרפ תת    

    
                               2,744.00 יללכ טוליש 30.06 קרפ תת    

    
                  7,649.00 תונושו טוליש 06 כ"הס                

 5,015,167.60 תונבל ס"יב 3 כ"הס                            

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../120 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     120 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב

   

הנבמ ךס קרפ ךס  

יללכ 1 הנבמ    

   
יללכ 00 קרפ                             

   

יללכ 1 כ"הס                            

   
םינבל ס"יב 2 הנבמ    
   

                  9,007.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

                648,589.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   

   
                 24,785.00 הינב תודובע 40 קרפ   

   

                223,015.00 דודיבו םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                292,041.00 ןמוא תורגנו תורגסמ 60 קרפ   
   

                133,048.80 האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

                442,217.00 למשח תודובע 80 - קרפ 80 קרפ   

   
                 71,525.00 חיט תודובע 90 קרפ   

   

                305,950.00 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                 25,146.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                164,583.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

                325,620.00 ןבא תודובע 41 קרפ   

   
                243,542.00 ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ   

   

                160,197.00 תוילעמ 71 קרפ   
   

                 36,900.00 שרח תורגנ 02 קרפ   
   

                 85,200.00 .ןיניבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
   

                 68,229.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ   

   
                 88,983.00 םיקוריפו תוסירה 42 קרפ   

   

הדובע תועש יריחמ 92 קרפ                             
   

                113,585.00 חטש חותיפ תודובע 04 קרפ   
   

                 15,585.00 םיינוציח זוקינו בויב , םימ יווק 75 קרפ   

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../121 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     121 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב

   

הנבמ ךס קרפ ךס  

                111,403.00 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 קרפ   

   
                  7,649.00 תונושו טוליש 06 קרפ   

   

 3,596,799.80 םינבל ס"יב 2 כ"הס               

   
תונבל ס"יב 3 הנבמ    
   

                 16,033.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

              1,164,554.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   

   
                 97,190.00 הינב תודובע 40 קרפ   

   

                224,383.00 דודיבו םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                445,938.00 ןמוא תורגנו תורגסמ 60 קרפ   
   

                195,208.60 האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

                429,454.00 למשח תודובע 80 - קרפ 80 קרפ   

   
                151,710.00 חיט תודובע 90 קרפ   

   

                362,976.00 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                 34,086.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                246,578.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

                300,570.00 ןבא תודובע 41 קרפ   

   
                378,002.00 ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ   

   

                160,197.00 תוילעמ 71 קרפ   
   

                 17,690.00 שרח תורגסמ 91 קרפ   
   

                 36,900.00 שרח תורגנ 02 קרפ   
   

                154,060.00 .ןיניבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   

   
                130,052.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ   

   

                 69,727.00 םיקוריפו תוסירה 42 קרפ   
   

הדובע תועש יריחמ 92 קרפ                             
   

                186,216.00 חטש חותיפ תודובע 04 קרפ   

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../122 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     122 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב

   

הנבמ ךס קרפ ךס  

                 28,545.00 םיינוציח זוקינו בויב , םימ יווק 75 קרפ   

   
                177,449.00 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 קרפ   

   

                  7,649.00 תונושו טוליש 06 קרפ   
   

 5,015,167.60 תונבל ס"יב 3 כ"הס               
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../123 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

21/04/2015

דף מס':     123 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב

  

הנבמ ךס  

יללכ 1 הנבמ               

  
 3,596,799.80 םינבל ס"יב 2 הנבמ  

  

 5,015,167.60 תונבל ס"יב 3 הנבמ  

 

  

לכה ךס  

 8,611,967.40  יללכ כ"הס  

  1,550,154.13 מ"עמ %81  

 10,162,121.53 מ"עמ ללוכ כ"הס  

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

____________                             _______________________________
ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה




