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  רשימת יועצים: 
  

  

  

  

  

  

  טלפון   וכתובתמייל   שמות  תחום 
  עירייה 

  
מהדס  –אלי דיגא 

  העיר 
elid@Kfar-yona.org.il 09-8971125  

מהל   –שגיא פרג' 
  מבי ציבור 

sagif@kfar-yona.org.il 050-3456258  

 מכ"לית  -אליאסעדי 
החברה הכלכלית 
  לפיתוח כפר יוה 

adie@Kfar-yona.org.il 09-8971150  
050-6233788  

חב' זהר   -כרמית שמר  יהול 
  שמר

  , אמירג'וייבג'ורג' 

carmit@zs-pm.co.il 
George@zs-pm.co.il 

052-8089252  
09-7452322  

  אדריכלות
AL/Arch 
אבי ליזר 
  אדריכלות

  אבי ליזר
  

avi@al-arch.com 
 

03-5625440  
054-4883222  

מהלת  –אידית ציגלר 
  משרד

office@al-arch.com 
אביב-תל 6רחוב מיטב   

 5621639-03: פקס

  isr@actcom.co.il  ישראל לוי  קוסטרוקציה 
  

03-9505992  
050-2567297  

איסטלציה,  
 יקוז

   danirub2166@gmail.com  די רוביוב 
  חדרה  25בוטקובסי 

052-6820033  
04-6201751  

  galit@bargida.co.il 054-4206811  גלית ברגידה  חשמל ותקשורת
  בטיחות אש

  
  jonathanmartin.eng@gmail.com 077-3002350  יהותן מרטין 

  מיזוג אוויר
  מעוף

  עופר גורפיקל 
  

ofer@maof-ac.com 
 המרכבה 19 חולון 

052-2526652  
03-5585560  

יועץ אדר' וף  
  וצמחיה 

שחר צור, סטודיו 
  צורא

shachar@zurarchitects.com 050-423-0348  

  ravitmic@gmail.com 050-3166283  רווית מיכאלי   השקיה 

  avivar2@gmail.com 052-6686395  אבי ורשבסקי  גישות

  מודד
  מאפרו

 alona@mapro.co.il  אלוה שאשקוב
חיפה 16פלי"ם   

077-5302705  
052-3915746  

    -אלכס מור  יועץ אקוסטיקה
  רזאור הדסה 

sviva8@razore.co.il 055-6887181  
03-6022210  

  hilla@hillamayer.co.il 0509556688  הילה מאיר   תאורה
  sofird@zahav.net.il 050-5707338  דיאל סופיר   איטום

  gmail.com 052-2513884@2513884  דורון אשל   יועץ קרקע 
  I2sarig@017.net.il 03-9414478  ישראל שריג   עריכת מכרז

  superkav@inter.net.il 09-8627970  קו-סופר  בית דפוס



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ישאר ןלבק תוירחאו םיללכ םיאנת 00 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ל ב ק  ת ו י ר ח א ו  ם י ל ל כ  ם י א נ ת  00 ק ר פ       
י ש א ר       
      
ת ו י ר ח א ו   ם י ל ל כ  ם י א נ ת  10.00 ק ר פ  ת ת       
י ש א ר    ן ל ב ק       
      
םייק    הנבמ /    הנוי רפכ   אצמנ טקיורפה      
.   גורדש רבועו   וקלחב סרהנש      
      
תופתתשה :זרכמב תופתתשהל ףס יאנת      
םיעיצמ רובע קר תירשפא הז זרכמב      
:םיאבה םיכמסמה םתושרבש      
.ףקותב השרומ קסוע תדועת .1      
.םינלבקה םשרב םושר ןלבק רושיא .2      
לוהינ לע ח"ור וא הסנכה סממ רושיא .3      
.קוחכ םירפס      
תויומכה בתכב םוקמ לכב :קפס רסה ןעמל .4      
וחוכ אב וא/ו חקפמל הנווכה "חקפמ" םושר וב      
!הדובעה ןימזמ לש      
      
ךכל ףופכב  ותדובע עצבי   ןלבקה      
םאתהב  ליעפה  הנבמב עגפי אלש      
ןימזמה תויחנהו ז"ול יפל דובעי , תויחנהל      
ןימזמה תויחנהל עמשהל ןלבקה לע . חקפמ/      
תנגה + הדובע ידעומ יבגל עוצבה ךלהמ לכב      
דרשמל םיליבומה םיירוביצה םירוזאה לכ      
לכ לע הנגהל גאדי ןלבקה  . תוילעמה תוברל      
תויחנה י"פע תילעמה + םיירוביצ ה םירוזאה      
תונגהה לכ תא קרפל ןלבקה לע , ןימזמה      
םיחטשה לכ תא רוסמלו תודובעה םויסב      
תלוכתב לולכ ל"נה לכ . םיפוטשו םייקנ םהשכ      
. ףסונ םולשת לכ אללו הדובעה      
      
,הדובעה תוינכותל םאתהב ועצובי תודובעה      
טרפמ ,תויומכה בתכ ,םיינכטה םיטרפמה      
ףנעב םימייקה םיגהונהו םינקתה ,יללכה      
ןיב הריתס לכ .רתאב חקפמה תויחנה י"פעו      
קרו בתכב ןימזמה תטלחהל אבות םיכמסמה      
לע וטילחי ) חקפמה ( וחוכ אב וא אוה      
תוכז לכ אללו  םהל תיארנה תונשרפה      
.רוערע      
      
      
      
      

10.00.10 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../002 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     002 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ישאר ןלבק תוירחאו םיללכ םיאנת 00 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תויורשפא תאו  רתאה תא  קודבל עיצמה לע      
תשגה ינפל ,םוקמב הדובעה יאנתו השיגה      
היהי עוציבה יכ תאזב שגדומ .ריחמ תעצה      
אל.רתויב הלועמ רומיג תמרל םאתהב      
.הדובעה תלבק רחאל ןודנב הנעט לכ לבקתת      
      
להנמ לש ומש תא ןימזמל עידוהל ןלבקה לע      
טקייורפה ךלהמ לכב אצמהל בייחש הדובעה      
םג תויהל הדובע להנמ לע . םויה ךשמ לכבו      
ןלבקה לעש וא קוחה י"פע תוחיטב ךמסומ      
ומש לע עידוהלו תוחיטב יארחא תונמל      
להנמ תודועת תא גיצהל ןלבקה לע. ןימזמל      
. ןימזמה ינפב תוחיטבה יארחאו הדובעה      
      
םוי ידמ םוקמב תלוספה תא הנפי ןלבקה      
דרפנ יתלב קלח וניה  תלוספה יוניפ . ומויב      
. דרפנב ךכ לע םלושי אלו ןלבקה תודובעמ      
י"ע השרומ הכיפש רתאל עצובי תלוספה יוניפ      
יוניפה יעצמא לכו  הפשאה תולוכמ . תויושרה      
. הדובעה ריחמב תולולכו ןלבקה ח"ע הנייהת      
      
לכב טלחומ ןויקינ לע רומשל ןלבקה לע      
. ומויב םוי ידמ םיירובצה םירוזאה      
      
לכמ ענמהל ןלבקה לע ליעפ רוזאב וניה ןינבה      
תודובע  . םוקמב םייחה ךלהמב העיגפ      
רקובה תועשב ועצובי שער עוצבב תוכורכה      
. הנבמה יריידל הערפה עונמל תנמ לע  דבלב      
. ףסונ םולשת לכ אלל ל"נה לכ      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.00.10 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../003 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     003 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ישאר ןלבק תוירחאו םיללכ םיאנת 00 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןוגכ הנשמ ינלבקל םיתורש ןתי ישארה ןלבקה      
גוזימ תוכרעמ, ואידיו וידואה , יאלמשח :      
-  ו"כו  תורגנו םוינימולא  הקעזא , ריוא      
, םתריגסו םיחתפ תחיתפ ויהי םיתורשה      
, הנשמה ינלבק ירחא ןויקינ ללוכ ןוטב יתותס      
ו"כו תורנצ ןוטיב עבצ ינוקת , םינומיסב הרזע      
לש הדיחיה יריחמב הלולכ םיתורשה תולע.      
ןלבקה לע  .םולשת תפסות לכ אללו ןלבקה      
ירמוח תמרה ןוגכ ןימזמה תודובעל עייסל      
תוירטינס תועובק , םהיגוסל יופיחו ףוציר      
ריחמ תפסות לכ אללו המוקל ו"כו תונורא,      
.הדיחיה יריחמל      
      
םיחוטבה לכ תא ןימזמל איצמהל ןלבקה לע      
. הדובעה עוצב ךרוצל םישרדנה      
      
יאוותב םיטנמלא עוציב :ינוסכלאו יתשק יאוות      
לש הדיחיה יריחמב הלולכ יתשקו ינוסכלא      
.ריחמ תפסותל הליע היהת אל ,ןלבקה      
      
תושרדנה תונגהה לכ תא - תונגה      
'וכו תותלד ,תונולח,תורקת,תוריק,טוהיר,דויצל      
תקוזחת תוברל חטשב חקפמה תויחנה י"פע      
!הדובעה םויסב םקוריפו ולא תונגה      
      
יארחא ןלבקה -ותומדקל בצמה תרזחה      
םיירוביצה םיחטשה תא ותומדקל ריזחהל      
לכ תוברל לפוטמה הנבמל םיכייש םניאש      
לכ ללוכ תושרדנה תונכהו תולועפה      
םישרדנה םינוקיתה לכו םימייקה םירימגתה      
!ותדובע תובקעב      
      
ונכתיש ויתויולע ןובשחב תחקל ןלבקה לע      
םואת בקע ןימזמה י"ע תומוזי תוקספה      
י"פעו ןלבקה תודובע ןיב  ןימזמה תודובע      
תפסות לכ םלושת אל .חקפמה םע םואית      
. ל"נה ןיגב      
      
ךרוצל םישרדנה םימוגיפה לכ תא - םימוגיפ      
,תוכרעמ, חיט ןוגכ תונושה תודובעה      
םויסב םקוריפ תוברל ,'וכו תונירטוו תונולח      
.הדובעה      

10.00.10 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../004 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     004 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ישאר ןלבק תוירחאו םיללכ םיאנת 00 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיתוריש תנקתהו הקפסא - םיליגר םיתוריש      
,הפוקתה לכ ךרואל קוזחת ללוכ , םיליגר      
.הדובעה םויסב םקוריפ תוברל      
      
טנמלאו טירפ לכמ תואמגוד תגצה :תואמגוד      
םיינכטה םיטרפמהו תויומכה בתכב טרופמה      
הלולכו הדובעהמ דרפנ יתלב קלח הווהמ      
.תודיחיה ריחמב      
      
ישאר ןלבק לש תולטמהו  תודובעה לכ      
ומלושי אלו םינושה  הדיחיה יריחמב תולולכ      
דרפנב      
      
    ..................................................  
ןלבקה תמיתחו תמתוח      

ישאר   ןלבק תוירחאו  םיללכ םיאנת 10.00 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ישאר ןלבק תוירחאו םיללכ םיאנת 00 כ"הס            
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../005 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     005 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
רפע תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע   ת ו ד ו ב ע   10.10 ק ר פ  ת ת       
      
רתאל תלוספ יוניפ תוללוכ תודובעה לכ      
ועצובי תודובעה לכ    .תויושרה י"ע רשואמ      
תויחנה פ"עו םינושה םינקתה תויחנה פ"ע      
.חקפמה      
      
ללוכ תונגראתהה תינכת פ"ע רדוגי רתאה      
תא ללוכה לכירדאה תויחנה פ"ע טלש תבצה      
יריחמב לולכ לכהו םיננכתמה לכ תומש      
. הדיחיה      
      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .םילושכימ תרסהו חטשה ינפ ףושיח 01.01.0010
      
ףוצירה קוריפ  ץוח תוריקו תוציחמ תסירה     01.01.0040
תותלדו תונולח קורפ תויטסוקא תורקית      
לכה      סניאו א"מ למשח תכרעמ קורפ      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק תוינכותה י"פע  טלפמוק  
      
רקלקה יזגרא תיתחת דע תיללכ הריפח     01.01.0050

  5,000.00    40.00   125.00 מ"ס 54 -כ יבועב ר"מ   
      

  1,280.00    80.00    16.00 מ"ס 03-52 בחורב דוסי תורוקל הריפח ק"מ  01.01.0060
      
הפצירל תחתמ ןיכס ךתח רקלק יזגרא     01.01.0070

  7,500.00    60.00   125.00 מ"ס 04-52 םיבחורב דוסיה תורוקלו ר"מ   
 53,780.00 רפע  תודובע  10.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 53,780.00 רפע תודובע 10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../006 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     006 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס 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       
      
ר ת א ב   ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
קמועל  03- -ב ןוטב תואסנולכ הקיציו חודיק     02.01.0001

 33,000.00   200.00   165.00 .מ"ס 05 רטוקב רטמ 11 דע רטמ   
      
תופצרל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב     02.01.0002

  8,125.00    65.00   125.00 .דוסי תורוקו ר"מ   
      
לע קוצי מס 02 יבועב הפצירב 03 ב ןוטב     02.01.0003

  5,750.00   230.00    25.00 .דרפנב דדמנה הזר ןוטב יבג ר"מ   
      
ג"ע דוצי  מ"ס 52 יבועב הפצירב 03 ב ןוטב     02.01.0004

 26,500.00   265.00   100.00 .דרפנב דדמנה הזרה ןוטבה ר"מ   
      

 20,250.00 1,350.00    15.00 .מ"ס 06-52  בחורב דוסי תורוקב 03 ב ןוטב ק"מ  02.01.0005
      

 53,440.00   320.00   167.00 .מס 02 בחורב  ןוטב תוריקב 03 ב ןוטב ר"מ  02.01.0006
      

 12,250.00   490.00    25.00 .מ"ס 53 יבועב לבא ל"נכ ר"מ  02.01.0007
      

  2,200.00 2,200.00     1.00 .מ"ס 02  בחורב םידומע 03 ב ןוטב ק"מ  02.01.0008
      
תרקיתב מס 32 -02 יבועב 03 ב ןוטב      02.01.0009

  8,050.00   350.00    23.00 .עקרק תמוק ר"מ   
      
טלקמ תרקיתב מס  82 - 03יבועב לבא ל"נכ     02.01.0010

 29,110.00   410.00    71.00 .עופישב הפמרו ר"מ   
      
הרקית יבג לע קוצי  מ"ס 5 יבועב 03 ב ןוטב     02.01.0011
לכ מ"מ 01 רטוק םיצוק תרדחה ללוכ תמייק      
םייקה דודיבו םוטיא קורפ ללוכ מ"ס 05\05      

 24,000.00   200.00   120.00 .תורבחתה ךרוצל גגה ינפ סופסיח ללוכ ר"מ   
      
בחורב  תונותחת תורוקב 03 ב ב ןוטב     02.01.0012

  3,400.00 1,700.00     2.00 .מ"ס 02-04 ק"מ   
      
ואו תוקעמ ואו  תונוילע תורוקב 03 ב ןוטב     02.01.0013

 11,200.00 1,600.00     7.00 .מ"ס 02- 04- בחורב םינוילע  ןוטב תוריק ק"מ   
      

 12,600.00   210.00    60.00 .מ"ס 01 יבועב הירלג תרקיתב  03 ב ןוטב ר"מ  02.01.0014
      
02 יבועב  ןוגגו תילעמ תרקיתב לבא ל"נכ     02.01.0015

  4,060.00   290.00    14.00 .מ"ס ר"מ   
253,935.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../007 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     007 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

253,935.00 מהעברה      
      
      
ןויזל תוכתורמ תותשרו עלוצמ ליגר  לזרב     02.01.0016

 79,750.00 5,500.00    14.50 .ל"נה םינוטבה ןוט   
333,685.00 רתאב  קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
קפס תויחנה י"פע תוילעמ יפוקשמ ןוטיב      02.02.0010

    700.00   350.00     2.00 תוילעמה 'חי   
      
י"פע קורפו הנקתה הקפסא תוילעמל םוגיפ     02.02.0020
לכלו טלפמוק לכה   תוילעמה תרבח תויחנה      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק עוצבה י"פע   שרדיש ןמזה ךשמ  
  5,700.00 תונוש 20.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

339,385.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../008 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     008 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
הינב תודובע  40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע   40 ק ר פ       
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
תויקפוא  ןוטב תורוגח   ללוכ תוציחמה עוצב      
ירוביח לכו םהבש ןויזה לזרב  תוברל תויכנאו      
.  םייפקהה תוריקל  םיצוקה      
      
מ"ס 22 יבועב ,םירוח 8 סימופ יקולב תוריק     04.01.0010
דודיב ,ס"פגמ 5 קזוח ,)מ"ס 05/02/22(      

  8,800.00   220.00    40.00 r=0.90 ר"מ   
      
מ"ס7- 01 יבועב ןוטב יקולבב תוציחמ תינב      04.01.0020

  4,900.00   140.00    35.00 .ןקת ות ילעב ר"מ   
      
מ"ס 02 יבועב ןוטב יקולבב תוציחמ תינב     04.01.0021

  4,250.00   170.00    25.00 .ןקת ות ילעב ר"מ   
 17,950.00 הינב תודובע 10.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 17,950.00 הינב תודובע  40 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../009 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     009 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ן ו י ל ע  ג ג  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
רצוימ ןרטסילופ תוחול י"ע ימרט דודיב     05.02.0005
. מ"ס 4 יבועב  ןפודנור תמגודב לוחישב      

  9,000.00    30.00   300.00 . יקפוא לטה י"פע הדידמ ר"מ   
      
מ"ס 71 לש עצוממ יבועב 0021 /05  לקטב     05.02.0010
5/5 תודימב ןוטב תוקלור תוברל. םיעופשב      
ריחמב תולולכה  תוקלורה עוצב ללוכ . מ"ס      

 14,100.00    47.00   300.00 . יקפוא לטה י"פע הדידמ , הדובעה ר"מ   
      
ריחמב הלולכה ןויז תשר םע ןוטב  הדמ     05.02.0015
םיעופשב מ"ס 71 לש עצוממ יבועב8#@02      
ללוכ . מ"ס 5/5 תודימב ןוטב תוקלור תוברל.      
, הדובעה ריחמב תולולכה תוקלורה עוצב      

 22,500.00    75.00   300.00 . יקפוא לטה י"פע הדידמ ר"מ   
      
תיתבכש וד תכרעמב םיחוטש תוגג םוטיא     05.02.0020
רמילופב תוחבשומ תוירמוטסלא  תועירי לש      
    SBS, ןוירש  םע  , תחא לכ מ"מ 4 יבועב  
םע ,ר"מ/רג 052 לקשמב רטסאילופ דבל      
תומחלומ תועיריה .ןוילע  טגרגא יופיצ      
תוברל  .מ"ס 01 לש  הפיפחבו תיתשתל      
וא "101 טוקמיירפ" גוסמ  ינמוטיב רמיירפ      
ןמוטב תבכש .ר"מ/רג 003 לש תומכב ע"ש      
תוהבגה תוברל . )ר"מ ' ג"ק 52/57 (  בשונמ      
ההובגה הדוקנה ינפ לעמ מ"ס 53 לש תוחפל      
ללוכ הדובעה ריחמב תולולכה גגב רתויב      
לטה י"פע הדידמ , םוינימולא לגרס םע עובק      

 27,000.00    90.00   300.00 . יקפוא ר"מ   
 72,600.00 ןוילע גג םוטיא 20.50 כ"הס  

      
ם י ת ו ר ש  י ר ד ח  ם ו ט י א  'ב ע  40.50 ק ר פ  ת ת       
      
ידי לע   םיתורש ירדח תפצר םוטיא     05.04.0050
תובכש עברא תחירמ, םיעופישב ןוטב הדמ      
ג"ע מ"ס 03 תוברל ."701 פוט הקיס"      
היהת הבכש לכ .ףוצירה ינפ לעמ תוריקה      
. הבכשל ר"מ / ג"ק 5.2 תומכ . הנוש ןווגב      
םימי 5 לש הפצה תקידב םג ללוכ םוטיאה      
אלל עוצבב ךישמהל ןיא -. תודובעה םויסב      

  1,600.00    64.00    25.00 .בתכב רושיא תלבק ר"מ   
      

  1,600.00 40.50.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../010 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     010 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,600.00 מהעברה      
      
      
ידי לע , חבטמו םיתורש ירדח תוריק םוטיא     05.04.0060
הקיס" תמגודכ שימג ילוארדיה חיט תחירמ      
ןווגב היהת הבכש לכ.  תובכש 4 ."701 פוט      

  5,440.00    64.00    85.00 . הבכשל  ר"מ / ג"ק 5.2 תומכ  . הנוש ר"מ   
      
םירדח ףקיהב  מ"ס 5/5 תודימב ןוטב תוקלור     05.04.0070
הקיס" תמגודכ םוטיא תוהבגה ללוכ . םיבוטר      
ןווגב היהת הבכש לכ.  תובכש 4 ."701 פוט      

  1,720.00    43.00    40.00 . הבכשל ר"מ / ג"ק 5.2 תומכ  . הנוש רטמ   
  8,760.00 םיתורש ירדח םוטיא 'בע 40.50 כ"הס  

      
ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  90.50 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב ןוטב תקיצי תוברל שא ירבעמ םוטיא      05.09.0010

    510.00   255.00     2.00 . םיצוקו ןויז לזרב  תוברל . מ"ס 51 לש ר"מ   
      
, ר"מ 2.0 דע םיחתפב  שא ירבעמ םוטיא     05.09.0020
יבחרמ לקשמב םיעלס רמצ ללוכ םוטיאה      
05-747B גוסמ 2" יבועב ק"מ / ג"ק 061      
תוקידבב דמוע  ERIFILLUN 'בח תרצות      
    674SB ףקיהב קיטסמ תוברל תועש עבראל  

    340.00   170.00     2.00 . תולעתה 'חי   
      
תרושקת ו/וא למשח תורוניצל םירבעמ םוטיא     05.09.0210
יבועב "שאירגא" ללוכה שא תוטשפתה דגנ      
טלפמוק . החנהל תשר תוברל מ"ס 01 לש      

    600.00   300.00     2.00 .ר"מל ר"מ   
  1,450.00 שא ירבעמ םוטיא 90.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 82,810.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../011 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     011 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
י"פע מ"ס 012/07 תודימב תיפנכ דח תלד     06.01.0010

  9,000.00 3,000.00     3.00 10-גנ טירפ 'חי   
      
י"פע מ"ס 012/08 תודימב תיפנכ דח תלד     06.01.0020

  3,000.00 3,000.00     1.00 2-גנ טירפ 'חי   
      
י"פע מ"ס 012/09 תודימב תיפנכ דח תלד     06.01.0030

  3,000.00 3,000.00     1.00 3-גנ טירפ 'חי   
      
012/09 תודימב םיכנ יתורישל תיפנכ דח תלד     06.01.0040

  3,100.00 3,100.00     1.00 3-גנ טירפ י"פע מ"ס 'חי   
 18,100.00 תורגנ תודובע 10.60 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
י"פע מ"ס 001/901 תודימב מ"ממל ףדה ןולח     06.02.0010

  3,300.00 3,300.00     1.00 10-סמ טירפ 'חי   
      
י"פע מ"ס 002/09 תודימב מ"ממל ףדה תלד     06.02.0020

  3,500.00 3,500.00     1.00 20-סמ טירפ 'חי   
      

  1,425.00   475.00     3.00 30-סמ טירפ י"פע ןגומ בחרמל 8" רטוק א"צ 'חי  06.02.0030
      

    375.00   375.00     1.00 40-סמ טירפ י"פע ןגומ בחרמל 4" רטוק א"צ 'חי  06.02.0040
      
הדידמ (  50-סמ טירפ י"פע הפמרל די זחאמ     06.02.0050

  1,500.00   250.00     6.00 ) הכימת ידומע  ודדמי אל / יקפוא לטהב רטמ   
      

  2,475.00   225.00    11.00 60-סמ טירפ י"פע הדלפ תוגרדמל הקעמ רטמ  06.02.0060
      
י"פע ץעמ ףדמ תוברל הטסורינ תשר הקעמ     06.02.0070

  7,200.00   900.00     8.00 70-סמ טירפ רטמ   
      
הדלפ  סנוק תוברל  הדלפ תוגרדמ     06.02.0080

 35,000.00 35,000.00     1.00 'פמוק 80-סמ טירפ י"פע  יפוסו דוסי עבצ + תנלווגמ  
      
ץעמ די זחאמ םע הטסורינ ילבכ תשר הקעמ     06.02.0090

 19,800.00   900.00    22.00 90-סמ טירפ י"פע רטמ   
      

 20,000.00 1,000.00    20.00 01-סמ טירפ י"פע הרואת םע רשג הקעמ רטמ  06.02.0100
      

 94,575.00 20.60.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../012 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     012 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 94,575.00 מהעברה      
      
      

 28,000.00   800.00    35.00 11-סמ טירפ י"פע הפמרו רשג הקעמ רטמ  06.02.0110
      
י"פע מ"ס 012/691 תודימב יפנכ דח רעש     06.02.0120

  4,500.00 4,500.00     1.00 21-סמ טירפ 'חי   
      
י"פע מ"ס 081/521 תודימב יפנכ דח רעש     06.02.0130

  2,500.00 2,500.00     1.00 31-סמ טירפ 'חי   
      
טירפ י"פע מ"ס 06/03 תודימב הפפר ןולח     06.02.0140

    300.00   300.00     1.00 41-סמ 'חי   
      
י"פע מ"ס 502/021 תודימב תיפנכ דח תלד     06.02.0150

  3,500.00 3,500.00     1.00 51-סמ טירפ 'חי   
      
טירפ י"פע חותיפ תוגרדמו הפמרל די זחאמ     06.02.0160
ודדמי אל / יקפוא לטהב הדידמ ( 61-סמ      

  4,250.00   250.00    17.00 ) הכימת ידומע רטמ   
      
י"פע מ"ס 03/08/08 תודימב שא יוביכ ןורא     06.02.0170
לעמ חפ יפדמ 3    תוברל  71-סמ טירפ      

    900.00   900.00     1.00 ןוראה 'חי   
      
י"פע מ"ס 03/08/08 תודימב שא יוביכ ןורא     06.02.0180

    900.00   900.00     1.00 81-סמ טירפ 'חי   
      
טירפ י"פע דומעל תנגועמ תכתמ תינדא     06.02.0190

  1,300.00   650.00     2.00 91-סמ 'חי   
140,725.00 תורגסמ תודובע 20.60 כ"הס  

      
ת ו ר ג נ  י ט נ מ ל א  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
שיש חטשמ    ללוכה   לכירדאה י"פע חבטמ     06.03.0010
םינוש םיבחורבו   0833   רסיק      

 17,500.00 2,500.00     7.00 . םיזרבו םירויכל םישרדנה םיחתפה לכ תוברל רטמ   
 17,500.00 תורגנ יטנמלא 30.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../013 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     013 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  40.60 ק ר פ  ת ת       
      
063 תולגע 2 רובע רוזחימ תדמעל רותסמ     06.04.0010
ןווגב רונתב עובצו ןוולוגמ חפמ יושע רטיל      
אמגוד יפל רזייל ךותיח ללוכ לכירדא תריחבל      
תרצות .םייק ףוציר ג"ע הנקתהו הלבוה ללוכ      

  2,600.00 2,600.00     1.00 'פמוק לכירדא רושיאל תוכתמ בגש וא ביבא  
  2,600.00 תונוש 40.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

178,925.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../014 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     014 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
70 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.70 ק ר פ  ת ת       
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ       
      
םא - ישאר ןלבק יזוחאל תויללכ תויחנה .1      
ינקתמ ןלבק יריחמל תפסותב( טקיורפב םייק      
- 'ג קלח תליחתב האר - )ןלהלש האורבת      
שמתשמה בל תמושת .הינב תויולעו םיחפסנ      
רגאמ ריחמתל דוסי תוחנה?ל תינפומ      
ומכ ;תרבוחה תליחתב תוטרופמה "םיריחמה      
יפל תפסות רובע 'ג קלח תליחתב בושיחל ןכ      
תופסותו )הינבה לש ללוכה ריחמל( םירוזא      
.הדובעה ףקיה ןיגב תותחפה וא      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
      
םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ .3      
וא/ו הריפחה תדובע תא םיללוכ ,עקרקב      
קצומ עלסל טרפ ,עקרקה יגוס לכב הביצחה      
,ףוצר קצומ עלסב הביצח יריחמ רובע .ףוצר      
0790.110.75 ףיעס האר      
      
,תוריקב םיצירחב תנקתומה תרנצ .4      
הניה ,הפצרב יולימב וא תוציחמב ,תופצרב      
תוריק לע תנקתומה תרנצ .היומס תרנצ      
.היולג תרנצ הניה ,תורקתו      
      
,םייולגה תכתמה יקלח לש םיריחמה לכ .5      
.שרדנכ העיבצה תא םיללוכ ,םירזיבאו תרנצ      
      
יללכה טרפמה ןוכדעל םאתהב :בל םיש .6     07.01.0006
:תורוניצל הדידמה ינפוא ונתשה ,70 קרפ      
םיחפסה ,2" לעמ םרטוקש תורוניצב      
םיבכור ,תויופעתסה ,רטוק ירבעמ ,תותשק(      
וכוני אל םהיכרוא ךא ,דרפנב ודדמי )ידכו      
טעמל( תורוניצ ןיב םירבחמ .רוניצה ךרואמ      
םילולכ )םינוש תורוניצ יגוס ןיב םימאתמ      

ש"טוק                           .דרפנב ודדמי אלו תורוניצה ריחמב  
      
םיחרוא יתורישל תיכוכז יחטשמ ,תונורא .7     07.01.0007

'פמוק                           210.03 קרפ תת האר - היטבמאל תונוראו  
10.70.10 קרפ תתב הרבעהל          

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../015 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     015 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
קרפ תת האר - םידיינ םיימיכ םיתוריש .8     07.01.0008

'פמוק                           .59.070  
      
רתוי םילודג םירטקב םירזיבאו תרנצ רובע .9     07.01.0009

'פמוק                           .לועיתו בויב ,םימ יוק - 75 קרפ האר -  
      
האורבת ינקתמ תודובעל םירמוח תויולע .01     07.01.0010
ירמוח יריחמ רגאמ"ב 78 08, םיקרפ האר -      

'פמוק                           .תדרפנ תיטנרטניא הרודהמ ,"הינב  
      
+ הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ .11      
)מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו חוור      
.האורבת ינקתמ ןלבק יריחמ םניהו      
      
:תוללוכ תונושה האורבתה תודוקנ יריחמ      
,רורוויא יעבוכ ,םינטלוק ,ריוא תורוניצ      
ימוסחמ ,הפצר ימוסחמ ,תרוקיב תואספוק      
ילוורש ,רכמ טרפמ יפל גוסמ הסכמ םע יפות      
רחאל ונוקיתו ריקב הביצח ,םיחודיק ,רבעמ      
תנקתה ,םיגוס ינימ לכמ תורוניצ תנקתהה      
,תוינכתל םאתהב יומס וא/ו יולג ןפואב תורוניצ      
,ףסאמ בויב וק דע ןיכפושו ןיחולד תורוניצ      
םימ דודו ישאר יתמוק םימ רזיירמ םימ תורוניצ      
תורוניצ ,תונוש האורבת תודוקנ ןיב קלחתמ      
הנקתהו השיכר ,לינ יזרב ,םימחו םירק םימ      
.םיגוס ינימ לכמ םיזרבו םיירטינס םילכ לש      
      
י"ע היהי רתאב היצלטסניא תודוקנ ןומיס      
ותדובעב ליחתי אל ןלבקה .חקפמהו ןלבקה      
י"ע תוריקה לע ןומיס תודוקנ רושיא ינפל      
.חקפמה      
      
םיללוכ ינכמורטקלא דויצו םירזיבאה יריחמ      
םילכ.הנקתהו הקירפ ,הלבוה ,הקפסא      
םאב ,לכירדאה לצא רשאל שי ע"וש םיירטינס      
ללכ3841 ןקתל םאתוי אוה הקיפס תסו ןנכותי      
רטיל 6 לש תילמיסקמ הקיפסב ודמעי םיזרבה      
3-ל הלופכ החדה וללכי הנבמב תולסאה הקדל      
רטיל 6-ו      

האורבת ינקתמ 70 קרפל תויללכ תורעה 10.70 כ"הס            
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../016 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     016 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ו ו ל ו ג מ  ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  11.70 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ ל       
      
שדח רוניצ תורבחתה יפיעס .1 :תורעה      
ךותיח ,םייק וק קותינ :םיללוכ םייק רוניצל      
םילולכה( םיחפס תנקתה ,םייקה רוניצה      
,םייקל שדחה רוניצה רוביחל ,)ריחמב      
רוביח תוברל ,ףיעסבש םירטקל םאתהב      
םירטקב( ךותירבו )2" דע םירטקב( הגרבהב      
.2 .םימ ץחלל רוביחה תקידבו )2"-ל לעמ      
ןכו ,םירזיבאו םימח םימ תרנצל ימרת דודיב      
האר- תרנצה דודיבל לעמ תונוש תופיטע      
וק רוביח    .3 850-150.61. םיקרפ יתת      
קרפ תת האר - עקרקב םייק וקל שדח םימ      
    .57.014  
      
לא 1" דע רטוק שדח רוניצ לש תורבחתה     07.11.0100
וק קותינ תוברל ,1" דע רטוק םייק רוניצ      
םיחפס ,םייקה רוניצה ךותיח ,םייק      
,םייקל שדחה רוניצה רוביחל ,)םילולכה(      

            230.00 'פמוק         םימ ץחלל רוביחה תקידבו הגרבהב רוביח  
      
רטוק שדח רוניצ לש תורבחתה ךא ,ל"נכ     07.11.0130
,2" דע רטוק םייק רוניצ לא 2" דע 1" לעמ      

    380.00   380.00     1.00 'פמוק הגרבהב רוביח תוברל  
      
רטוק שדח רוניצ לש תורבחתה ךא ,ל"נכ     07.11.0132
2" לעמ רטוק םייק רוניצ לא 2" דע 1" לעמ      

    555.00   555.00     1.00 'פמוק ךותירב וא/ו הגרבהב רוביח תוברל ,4" דעו  
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0430
)םיעובצו( םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
י"ע וא תוגרבהב םירבוחמ ,םייומס וא      
רטוק ,PU KCIUQ גוסמ םיריהמ םירוביח      

            112.00 םיחפס תוברל ,1 4/1" רוניצה רטמ           
      

    894.00   149.00     6.00 2" רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.11.0450
      
םע 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0500
יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע      
    LAG CPA םימל ע"ש וא "תורבא" תמגודכ  
,םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו םירק      
,2/1" רוניצה רטוק ,תוגרבהב םירבוחמ      

            106.00 םיחפס תוברל רטמ           
      

  1,829.00 11.70.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../017 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     017 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,829.00 מהעברה      
      
      

            115.00 4/3" רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ          07.11.0510
      

  3,168.00   132.00    24.00 1" רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.11.0520
      

  1,032.00   172.00     6.00 2/11" רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.11.0540
      

  4,800.00   200.00    24.00 2" רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.11.0550
      
,תויופעתסה ,תותשק/םינוולוגמ םיחפס     07.11.1000

    900.00   150.00     6.00 3" רטוק ךותירב רוביח ,ןידכו רטוק ירבעמ 'חי   
 11,729.00 םימחו םירק םימל םינוולוגמ הדלפ תורוניצ 11.70 כ"הס  

      
ם י מ ל  ם י י ט ס ל פ  ת ו ר ו נ י צ  21.70 ק ר פ  ת ת       
ק נ י ר פ ס  ם י ז ת מ  ת כ ר ע מ ל ו  ם י מ ח ו  ם י ר ק       
      
יטסלפ שדח רוניצ תורבחתה .1 :תורעה      
,םייק םימ רוניצ לא ,םימ יווקב םינוש םיגוסמ      
הדלפמ שדח רוניצ תורבחתהל תויולעב ההז      
0010.110.70 םיפיעס האר - תנוולוגמ      
," -מ ץחל תורוניצל םיחפס    .2 .האלהו      
- ןליתאילופ תורוניצלו "לוגסקפ" תורוניצל      
ימרת דודיב    .3 210.75. קרפ תת האר      
תופיטע ןכו ,םירזיבאו םימח םימ תרנצל      
םיקרפ יתת האר - תרנצה דודיבל לעמ תונוש      
וקל שדח םימ וק רוביח    .4 850-150.61.      
.410.75 קרפ תת האר - עקרקב םייק      
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0010
מ"מ 61 רטוק וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
וא םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל      

  3,600.00    72.00    50.00 םיחפס תוברל םייומס רטמ   
      

  3,200.00    80.00    40.00 מ"מ 02 רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.12.0020
      

  1,760.00    88.00    20.00 מ"מ 52 רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.12.0030
      
ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופמ תורוניצ     07.12.0211
,ע"ש וא "לוגסקפ" תמגודכ םימחו םירק םימל      
םע עקרקב םיחנומ ,51 גרד ,מ"מ 36 רטוק      
תפיטע תוברל ,מ"ס 08 לש ילמינימ יוסיכ      

  9,360.00   156.00    60.00 םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,לוח רטמ   
      

 17,920.00 21.70.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../018 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     018 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 17,920.00 מהעברה      
      
      
תורוניצל דוקיפ יזרב םע זילפמ םיקלחמ     07.12.0676
ןליתאילופמ םימחו םירק םימל םייטסלפ      
ןקתומ ,םיקקפ תוברל ןליטובילופ וא בלוצמ      
םלושמה םיאתמ סלגרביפ זגרא ךותב םלשומ      

    376.00   188.00     2.00 תואיצי 4 4/3," גירבת מ"מ 61 רטוק דרפנב 'חי   
      
,תודוקנ 9 דע )היזכרמ( םיקלחמל זגרא     07.12.0681
ךותב םלשומ ןקתומ ,מ"ס 61/55/56 תודימב      

    390.00   390.00     1.00 ריק 'חי   
 18,686.00 קנירפס םיזתמ תכרעמלו םימחו םירק םימל םייטסלפ תורוניצ 21.70 כ"הס  

      
ם י נ נ ס מ ו  ם י מ ו ת ס ש  ם י ז ר ב  12.70 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  י ו ו ק ל       
      
םייושע הרשי תיווז וא םיינוסכלא םיזרב     07.21.0010
2/1" רטוק ,הגרבה ירוביח ,תשוחנ תגוסגס      

    280.00   140.00     2.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל 'חי   
      

    450.00   150.00     3.00 4/3" רטוק םיזרב ךא ,ל"נכ 'חי  07.21.0020
      

    600.00   300.00     2.00 1 2/1" רטוק םיזרב ךא ,ל"נכ 'חי  07.21.0040
      

    220.00   110.00     2.00 4/3" רטוק ןג יזרב ךא ,ל"נכ 'חי  07.21.0110
      
,םורכ הפוצמ 2/1" וא 8/3" רטוק לינ זרב     07.21.0130

    550.00    55.00    10.00 T תופעתסה חפס תוברל 'חי   
      
2/1" רטוק זילפמ םילכ חידמל רוביח זרב     07.21.0172

    120.00   120.00     1.00 1/2"/ 3/4"/ 'חי   
  2,220.00 םימחו םירק םימ יווקל םיננסמו םימותסש םיזרב 12.70 כ"הס  

      
ם י נ ו ו ל ו ג מ  ם י ח פ ס  32.70 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  י ו ו ק ל  ם י ג ר ב ו ת מ       
      
,2/1" רטוק םינוולוגמ םיליגר םידרוקר     07.23.0700

     64.00    32.00     2.00 הגרבהב םירוביח 'חי   
      

    105.00    35.00     3.00 4/3" רטוק םיליגר םידרוקר ךא ,ל"נכ 'חי  07.23.0710
      

    156.00    78.00     2.00 1 2/1" רטוק םיליגר םידרוקר ךא ,ל"נכ 'חי  07.23.0740
    325.00 םימחו םירק םימ יווקל םיגרבותמ םינוולוגמ םיחפס 32.70 כ"הס  

      
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../019 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     019 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ ל  ת ו ר ו נ י צ  13.70 ק ר פ  ת ת       
      
וא םייולג םינקתומ ןליפורפילופ תורוניצ     07.31.0300
04 רטוק ,ע"ש וא "תוילוח" תמגוד ,םייומס      

  1,560.00    78.00    20.00 םיחפס תוברל ,מ"מ רטמ   
      
תוברל ,מ"מ 05 רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ     07.31.0310

  5,280.00    88.00    60.00 םיחפס אלל ,םירבחמ רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0410
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
וא םייולג םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

  2,000.00   100.00    20.00 םיחפס תוברל ,מ"מ 36 רטוק ,םייומס רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0450
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
תוברל םייולג םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      
תוברל ,מ"מ 011 רטוק ,םיקוזיחו תוכימת      

  5,720.00   143.00    40.00 םיחפס אלל ,םירבחמ רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0500
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
קמועב עקרקב םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      
,םירבחמ תוברל ,מ"מ 011 רטוק ,'מ 0.1 דע      

  7,900.00   158.00    50.00 םיחפס אלל רטמ   
      
יולג ןקתומ ,שדח םשג ימ זוקינ רוניצ רוביח     07.31.0950
,)E.P.D.H( ההובג תופיפצב ןליתאילופמ      
,מ"מ 011 רטוק םייק רוניצל ,מ"מ 011 רטוק      

    520.00   130.00     4.00 רוביחו ךותירל תילמשח הפומ תוברל 'חי   
      
שדח זוקינ/םיכפש רוניצ לש תורבחתה     07.31.1000
)E.P.D.H( ההובג תופיפצב ןליתאילופמ      
,מ"מ 011 רטוק םייק רוניצל מ"מ 05 רטוק      
,תופעתסה ,םייקה רוניצה ךותיח תוברל      

  1,800.00   450.00     4.00 'פמוק רוביחו ךותירל תופומ ,רטוק רבעמ  
      
זוקינ/םיכפש רוניצ לש תורבחתה ךא ,ל"נכ     07.31.1020
061 רטוק םייק רוניצל מ"מ 011 רטוק שדח      

  1,500.00   750.00     2.00 'פמוק מ"מ  
 26,280.00 םיזקנ תכרעמל תורוניצ 13.70 כ"הס  

      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../020 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     020 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ז ו ק י נ  ת ו ר ו נ י צ ל  ם י ח פ ס  33.70 ק ר פ  ת ת       
C.V.P ן ל י פ ו ר פ י ל ו פ  ן ל י ת א י ל ו פ מ       
      
,תויווז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     07.33.0040
.א.פ תרנצל תרוקיב ירזיבאו םירבעמ      
"תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      
011 רטוק ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג" וא      

  1,360.00    85.00    16.00 מ"מ 'חי   
      

    408.00    68.00     6.00 4" רטוק רורוויא יעבוכ ךא ,ל"נכ 'חי  07.33.1010
  1,768.00 C.V.P ןליפורפילופ ןליתאילופמ זוקינ תורוניצל םיחפס 33.70 כ"הס  

      
ם י נ ו פ י ס  ה פ צ ר  י מ ו ס ח מ  43.70 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ  ת ו ל ע ת ו  ם י נ ג ז מ ל       
      
ןליתאילופמ מ"מ 011/002 הפצר ימוסחמ     07.34.0038
הסכמ םע )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      

            760.00 קיטסלפ 'חי           
      

  1,800.00   900.00     2.00 זילפ תשר/הסכמ םע הפצר ימוסחמ ךא ,ל"נכ 'חי  07.34.0040
      
מ"מ 1 יבועב )הטסורינ( מ"בלפמ תשר ילס     07.34.0100
הפצר םוסחמב םינקתומ המרה תידי םע      

    430.00   215.00     2.00 )דרפנב דדמנ םוסחמה( 8"/4" 'חי   
      
םע 4"/2" ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ     07.34.0200

  1,500.00   250.00     6.00 זילפמ תשרו תעבט 'חי   
      
תמגוד 4"/2" ןליפורפילופמ תרוקב תואספוק     07.34.0400

  2,500.00   250.00    10.00 קיטסלפ הסכמ םע ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      
ךותב ןקתומ ,ןגזמל מ"מ 23 יכנא רתסנ ןופיס     07.34.0650

  2,400.00   600.00     4.00 הסכמ תוברל ,ע"ש וא "רמלד" תמגוד ,ריקה 'חי   
  8,630.00 זוקינ תולעתו םינגזמל םינופיס הפצר ימוסחמ 43.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../021 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     021 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ח ד ה  י ל כ י מ  ת ו ל ס א  14.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ת ש מ ו       
      
- האורבת תודוקנל םיפיעס .1 :תורעה      
תבכרהו בויב תרנצ ,םימ תרנצ( טלפמוק      
האר - דבלב הנקתה ללוכ תועובקו )םילכה      
םיללוכ םיריחמה    .2 940.70. קרפ תתב      
,תועובקה לש תומלשב הנקתהו הקפסא      
םירזיבאה תוברל ,בויבו םימ תוכרעמל רוביח      
רוניצ ,םימ ירוביחל תורוניצ :ןוגכ םישורדה      
תויוז ,םיחפס ,החדה לכימל שימג ךיראמ      
יזרב ,םירויכל ןופיס ,ןיחולד רוביחל םייכרבו      
תחלקמב םירזיבא    .3 .הכימת תולוזנוקו לינ      
- )הטסורינ( מ"בלפמו םורכ הפוצמ תכתממ      
.110.03 קרפ תת האר      
      
םגד 'א גוס ןבל סרחמ םיכנ תלסא -שיגנ     07.41.0081
ךרואב ,ע"ש וא "הסרח" תמגוד "993 תקרב"      
החדה לכימ תוברל ,מ"ס 05 הבוגבו מ"ס 96      
םע רבוחמ חישק הסכמו בשומ ,"קולבונומ"      

  2,770.00 2,770.00     1.00 ע"ש וא "ןומרח" םגד מ"בלפ יגרב 'חי   
      
783" םגד 'א גוס ןבל סרחמ תויולת תולסא     07.41.0103
החדה לכימ םע ,"הסרח" תמגוד "84 םטול      
בשומ תוברל ,)דרפנב דדמנ( יומס      
לכו דבכ םגד קיטסלפ הסכמו יטטסומרת      

  3,270.00 1,090.00     3.00 םיקוזיחה 'חי   
      
ךותב תמדקומ הנקתהל יומס החדה לכימ     07.41.0210
היולת הלסאל ,)דרפנב דדמנ( סבג ריק      
וא "ןואסלפ" וא "הסרח" תרצות תמגודכ      
ןוטב ^'ע ןוגיעו ןטס/לקינ ןצחל תוברל ,ע"ש      

  5,100.00 1,700.00     3.00 החדהה לכימ ןקתמ תיתחתב 'חי   
 11,140.00 תונתשמו החדה ילכימ תולסא 14.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../022 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     022 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ע ק ו  ם י ר ו י כ  24.70 ק ר פ  ת ת       
      
- האורבת תודוקנל םיפיעס .1 :תורעה      
תבכרהו בויב תרנצ ,םימ תרנצ( טלפמוק      
האר - דבלב הנקתה ללוכ תועובקו )םילכה      
םיללוכ םיריחמה    .2 940.70. קרפ תתב      
,תועובקה לש תומלשב הנקתהו הקפסא      
םירזיבאה תוברל ,בויבו םימ תוכרעמל רוביח      
רוניצ ,םימ ירוביחל תורוניצ :ןוגכ םישורדה      
תויוז ,םיחפס ,החדה לכימל שימג ךיראמ      
יזרב ,םירויכל ןופיס ,ןיחולד רוביחל םייכרבו      
מ"בלפמ דויצ    .3 .הכימת תולוזנוקו לינ      
דויצ - 13 קרפ האר - םיחבטמל )הטסורינ(      
ימינפ קוזיח לנפ    .4 .םיירוביצ םיחבטמ      
ףיעס האר - סבג ריקב רויכ תבכרהל      
    .22.011.3110  
      
תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ -שיגנ     07.42.0035
,ע"ש וא לגועמ "54 אפלא" םגד "הסרח"      
הבוגבו מ"ס 5.43 בחורב ,מ"ס 5.44 ךרואב      

    620.00   620.00     1.00 מ"ס 71 'חי   
      
קבדומ 'א גוס ילבוא ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.42.0110
"רפונ" םגד "הסרח" תמגוד חטשמל תחתמ      

  1,740.00   580.00     3.00 ע"ש וא 'חי   
      
תודימב 'א גוס ןבל סרחמ חבטמ תורעק     07.42.0300

    690.00   690.00     1.00 ע"ש וא "רוד לג" םגד ,מ"ס 04/06 'חי   
      
תודימב )הטסורינ( מ"בלפמ תולופכ תורעק     07.42.0361
תמגוד "הניו" םגד ,מ"ס 5.25/88 ץוח      

  1,860.00 1,860.00     1.00 החוטש הנקתהל ,ע"ש וא "cificaP" 'חי   
  4,910.00 תורעקו םירויכ 24.70 כ"הס  

      
ת ו ל ל ו ס ו  ם י ז ר ב  54.70 ק ר פ  ת ת       
      
םירק םימל הללוס = הללוס .1 :תורעה      
הנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה .2 .םימחו      
,םימ תוכרעמל רוביח ,םיזרבה לש תומלשב      
ןופיס :ןוגכ םישורדה םירזיבאה תוברל      
יזרבל שימג ךיראמ רוניצ ,לינ יזרב ,םירויכל      
.לינ      
      
      
      

54.70.10 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../023 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     023 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תינוניב היפ םע ,הדימעב רויכל הללוס     07.45.0134
348203 ט"קמ ,"טסרווא" תרדסמ ,העובק      
ןקתומ םורכ רומיג ע"ש וא "תמח" תמגוד      

  2,880.00   960.00     3.00 רזעה ירמוח לכו לינ יזרב תוברל םלשומ 'חי   
      
היפ םע ,הדימעב חבטמ תרעקל הללוס     07.45.0162
,"הכורא היפ 54 םתור" תרדסמ תבבותסמ      
רומיג ,ע"ש וא "תמח" תמגוד 225009 ט"קמ      
לכו לינ יזרב תוברל ,םלשומ ןקתומ ,םורכ      

    620.00   620.00     1.00 רזעה ירמוח 'חי   
      
הרצק היפ םע הדימעב רויכל הללוס -שיגנ     07.45.0350
ט"קמ "רילק" םגד קפרמ תידיו העובק      
,םורכ רומיג ,ע"ש וא "תמח" תמגוד 133503      

            630.00 םלשומ ןקתומ 'חי           
      
תינוניב היפ םע רויכל הללוס ךא ,ל"נכ -שיגנ     07.45.0352
ט"קמ "רילק" םגד קפרמ תידיו העובק      

    720.00   720.00     1.00 305333 'חי   
  4,220.00 תוללוסו םיזרב 54.70 כ"הס  

      
י ח ט ש מ  ן ב א  ש י ש  י ח ט ש מ  64.70 ק ר פ  ת ת       
ם י י ל י ר ק א  ם י ח ט ש מ ו  ר ס י ק  ן ב א       
      
הצובק( ע"ש וא "רסיק ןבא" לש ץרווק חטשמ     07.46.0051
56 דע בחורבו מ"ס 2 יבועב ,0202  םגד )4      
חטשמה יבועב רשי טנק דוביע תוברל ,מ"ס      
תודימב רויכל םיחתפ דוביע ,הנידע הזאפ םע      
רויכל ,הנותחת הנקתהב מ"ס 06/04      
תוברל  /)שישהמ זרב( "חרפ" זרבלו טרדנטס      

  4,530.00 1,510.00     3.00 .םינולווגמ םילוזנוק רטמ   
  4,530.00 םיילירקא םיחטשמו רסיק ןבא יחטשמ ןבא שיש יחטשמ 64.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../024 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     024 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע ו ב ק ל  ה א ו ר ב ת  ת ו ד ו ק נ  94.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו ע ו ב ק  ל ש  ד ב ל ב  ה נ ק ת ה ו       
      
.1 :תורעה טלפמוק - האורבת תודוקנ      
הדימב קר שמתשהל ןתינ ן להלש םיפיעסב      
המכסהב וא ןימזמה י"ע שארמ םכוסו      
תדידמ תטישל ,ןלבק/ןימזמה לש תפתושמ      
טרפמ"מ יפל אלו 'פמוק - תודוקנב תועובקה      
יפיעס .2 .)"לוחכה רפסה"( ידרשמ ןיבה      
לכ תא םיללוכ ,ןלהלש האורבתה תודוקנ      
םימ רוניצ( ,ףיעסב ןייוצמכ תשרדנה תרנצה      
ןיחולד תרנצ ,דדובמ םימחםימ רוניצ ,םירק      
לש ךרואב ,הנבמה לש ץוח ריקל דע )ןיכפושו      
וא ןוטב תפיטע תוברל ,דחא לכ 'מ 0.2 דע      
תבכרה ,ףוצירל תחתמש תורוניצה עוביק      
שרדנה לכו תוללוסה ,םיירטינסה םילכה      
,תומלשב - בויבהו םימה תכרעמל םירוביחל      
ויהיש ,ףיעסב טרופמכ םילכה תקפסא דבלמ      
.ןימזמה ןובשח לע      
      
תנוכמ וא םימ תייתש ןקתמל הנכה תדוקנ     07.49.0060
'מ 0.2 דע םירק םימ רוניצ תוברל ,הפק      
תוכרעמל םרוביח ,'מ 0.2 דע ןיחולד רוניצו      
רטוק הריגס זרבו םימייקה בויבהו םימה      

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק "2/1דע  
      
תוברל ,שישה לע םימ ןקתמל הנכה תדוקנ     07.49.0070
הריגס זרב ,'מ 5.1 דע םירק םימ רוניצ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק שישב חודיקו  
      
,ררקמל זרב וא םירק םימל ןג זרבל הדוקנ     07.49.0075

    800.00   400.00     2.00 'פמוק זרבו ךרוא 'מ 0.2 דע םירק םימ רוניצ תוברל  
  3,400.00 תועובק לש דבלב הנקתהו תועובקל האורבת תודוקנ 94.70 כ"הס  

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  05.70 ק ר פ  ת ת       
      
האיצי םע הקיצי לזרבמ תוגגל םשג ימ טלוק     07.50.0200
םגד "HTIMS" תמגודכ 4" רטוק - תיכנא      

          1,100.00 תשר תוברל ע"ש וא 0131 'חי           
      

  7,200.00 1,200.00     6.00 6" רטוק - תיכנא האיצי םע טלוק ךא ,ל"נכ 'חי  07.50.0210
  7,200.00 םשג ימ זוקינ 05.70 כ"הס  

      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../025 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     025 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

- ב ו י ב ל  C.V.P ת ו ר ו נ י צ  16.70 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ה  ש ר ג מ  ת ו ל ו ב ג ב       
      
תמגוד NS-8 בויבל חישק C.V.P תורוניצ     07.61.0010
תוברל ,עקרקב םיחנומ ע"ש וא "תוילוח"      
8.0 דע קמועב מ"מ 011 רטוק ,לוח תפיטע      

  2,800.00   140.00    20.00 'מ רטמ   
  2,800.00 הנבמה שרגמ תולובגב - בויבל C.V.P תורוניצ 16.70 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ ל  ד ו י צ ו  ת ו ד מ ע  26.70 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ה  ך ו ת ב       
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     07.62.0012
,ריק לע ןקתומה ,)דרפנב דדמנה( חפ      
2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב תוברל      
ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
םע ישומיש בר ,2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש      
רוניצ םע ןולגלג ,1" ירודכ זרב ,2" דמצמ      
וקל רוביח ,'מ 03 ךרואב 4/3" רטוק שימג      

  2,150.00 2,150.00     1.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,יוהיזל "שא" טולישו םימה  
      

    440.00   220.00     2.00 ג"ק 3 השבי הקבא יפטמ 'חי  07.62.0049
      
תודימב חישק C.V.P-מ ןומיס יטלש     07.62.0490
ונכות יוהיזל מ"ס 03/5 וא מ"ס 02-51/51      
םאתהב םירזיבאו תורוניצ ,עובק דויצ לש      

     30.00    30.00     1.00 956 י"תל 'חי   
  2,620.00 ןיינבה ךותב שא יוביכל דויצו תודמע 26.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

110,458.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../026 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     026 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם י נ ב מ ב  ת ו א ס פ ו ק ו  ת ו נ ז ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
) םיכילומ אל(דבלב םילבכב ויהי תודוקנה לכ      
      
תורוניצב ויהי הרקתב רואמ תודוקנל תונזה      
םיעובצ םג תולש םע רוחשב םיעובצ םייולג      
רוחשב      
      
הפצירה ךרד היהת םיעקשל הנזה      
      

  3,200.00    32.00   100.00 .ר"ממ 5*01 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.01.0040
      

    300.00     6.00    50.00 .ר"ממ 01 ךתחב רוזשו ףושח תשוחנ ךילומ רטמ  08.01.0050
      
ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ -דוקיפ     08.01.0060

  1,980.00    11.00   180.00 ר"ממ 6*5.1 רטמ   
      
5.0*2*01 ךתחב ןופלטל רופא תוזכר לבכ     08.01.0070

  2,400.00    12.00   200.00 .קזב ןקתב ר"ממ רטמ   
      
תודימ טוהירב תבלושמ םוינימולא הלעת     08.01.0080
    021X06 לכו תומויס הסכמ- למשח מ"מ  

    800.00    40.00    20.00 טלפמוק -  תמלשומ הלעתל שרדנה רטמ   
      
מ"ס 06*051*03 תודימב מ"מ 2 חפמ ןורא     08.01.0090
תרושקת זוכיר.ץע בגו לוענמ םע תלד םע      

    430.00   430.00     1.00 ישאר 'חי   
      

    160.00    80.00     2.00 .תרושקת ןוראב קזב הנורק 'חי  08.01.0100
      

    800.00    80.00    10.00 תינוציח םימ תנגומ IC תספוק 'חי  08.01.0110
      
תורוניצ :ןוגכ שרדנה לכ תקראה     08.01.0120
הנבמ גוזימ תולעת םילבכ תולעת,תכתמ      
יפל םיאתמ ךתחב לכה .'וכו תוכמנומ תורקת      

  1,680.00 1,680.00     1.00 'פמוק תותיכה הנבמ לכל .ןקתה  
      
הנקתהו הקפסא ללוכ הנבמל דוסי תקראה     08.01.0130
תואספוק ,םילאיצנטופ תאוושה ספ לש      
תשוחנ ספ וא.'וכו ,טוליש םע ץוח תאיציל      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק הנבמל ביבסמ 53 ךתחב  
      
      

 13,550.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../027 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     027 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,550.00 מהעברה      
      
      
קדוב סדנהמ תקידב למשחה ןקתמ תרבעה     08.01.0140

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .)תוגייתסה אלל ןקתמה תלבק דע(  
 15,050.00 םינבמב תואספוקו תונזה 10.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ק נ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
שרדנה לכ תא ללוכ תודוקנ ריחמ :תורעה      
ןומיס:רתיה ןיב תמלשומ הנקתה םשל      
,םילבכ ,םיכילומ,הנזה ,רזיבא לכ לע םילגעמ      
יפל נ"פ וא ד"פ תורונצ י"ע תודוקנל תרנצ      
תודובעה לכ יריחמ .יולג וא ט"הת ,ךרוצה      
ינוקתו תומיתס ,םיתותס ,תוביצח םיללוכ      
.חיט      
      
) םיכילומ אל(דבלב םילבכב ויהי תודוקנה לכ      
      
תורוניצב ויהי הרקתב רואמ תודוקנל תונזה      
םיעובצ םג תולש םע רוחשב םיעובצ םייולג      
רוחשב      
      
הפצירה ךרד היהת םיעקשל הנזה      
      
3-7X5.1 םילבכ/םיכילומ םע רואמ תדוקנ     08.02.0050
וא ליגר ט"הע וא ט"הת "סיווג" רזיבאו ר"ממ      

 26,010.00   170.00   153.00 םיזוכירב םינצחל ללוכ םימ ןגומ 'קנ   
      
3X5.2 םילבכ/םיכילומב עקת-תיב תדוקנ     08.02.0060
ליגר ט"הע וא ט"הת A61 ת"ב רזבאו ר"ממ      
תולעתב וא טוהירב , ריקב םימ ןגומ וא      

  7,600.00   190.00    40.00 .םילבכ 'קנ   
      
ר"ממ 3X5.2 םילבכ/םיכילומב ת"ב תדוקנ     08.02.0070
םיליגר , תפתושמ תרגסמב A61 ת"ב 2 םע      
, ריקב , ט"הת וא ט"הע , םימ ינגומ וא      

  9,900.00   220.00    45.00 טוהירב 'קנ   
      
הנזה םע תכתמ רזיבא םע לופכ ת"ב תדוקנ      08.02.0080

  1,400.00   350.00     4.00 לכירדאה תויחנה יפל תינוציח 'קנ   
      
תרושקת ןוראב .קספמ םע םיעקש 6 לצפמ     08.02.0090

    250.00   250.00     1.00 םיבשחמל םאתומ ישאר 'חי   
      

 45,160.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../028 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     028 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 45,160.00 מהעברה      
      
      

    320.00   320.00     1.00 )רמייט( "דודמ" ללוכ םומיח דוד תדוקנ 'קנ  08.02.0100
      
ללוכ ילמשח עונמל  רובח תדוקנ-  ךסמ ןוליו     08.02.0110

  1,100.00   220.00     5.00 'פמוק םיבצמ 3 קספמ  
      
.ילמשח טנמלא וא עונמ רובח- חופמ/ הטנו     08.02.0120
קספמ ללוכ  ר"ממ 3X5.2 דע לבכה ךתח      

    440.00   220.00     2.00 'פמוק ריקב קתנתמ  
      
"טקפ" תוינוציח/תוימינפ תודיחי -גוזימ     08.02.0130
לבכ םע wk2 דע  יזפ דח הנבמה גגב)יוביע(      
תודיחילו שא יוליג תכרעמל 01*5.1 דוקיפ      

  4,200.00   280.00    15.00 'פמוק דרפנב דדמנ לבכה - תוימינפה  
      
גגב)יוביע( גגב תוינוציח הדיחי -גוזימ     08.02.0140
WK53 )יוביע( טקפב רוביח יזפ תלת הנבמה      
שא יוליג תכרעמל 01*5.1 דוקיפ לבכ םע      

  1,680.00   420.00     4.00 'פמוק דרפנב דדמנ לבכה - תוימינפה תודיחילו  
      
רזיבא ללוכ ריחמה .ןיוולב היזיולט תדוקנ     08.02.0150
זוכיר דע ינקת ילאיסקאוק לבכו "סיווג"      

    135.00   135.00     1.00 .הנשמ 'קנ   
      
םיעקש 6 תללוכה  A 02-D  "הדובע תדמע"     08.02.0160
הרקבו IMDH  ל תומוקמ  5ןופלט 1 תשר2        
רוניצ 52 רטוק  תורוניצ 4  תרושקתל ללוכ      
הינופלטלו םיבשחמל אלמ טוויחו 05 רטוק      

  4,800.00 1,600.00     3.00 'פמוק למשחלו  
      
םיעקש 6 תללוכה  B 81-D  "הדובע תדמע"     08.02.0170
52 רטוק תורוניצ 2  תרושקתל ללוכ תשר2        

 13,500.00 1,500.00     9.00 'פמוק למשחלו  םיבשחמל אלמ טוויחו  
      
זוכירל הספוק  R 41-D  " םילוקמר זוכיר"     08.02.0190

    200.00   200.00     1.00 'פמוק םילוקמר  
      
דיל הרקתב/ריקב . המזלפ/ןרקמP  הדמע     08.02.0200
בשחמ תשר 1 םיעקש2    ןיקתהל שי ןרקמה      
זוכירל 2" תרנצו תומוקמ 4  הספוקב      

    640.00   320.00     2.00 'פמוק תרושקת  
      
      

 72,175.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../029 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     029 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 72,175.00 מהעברה      
      
      
הצק תודוקנ - ןרקמל ריקב האיצי רוביחל     08.02.0210
םע םירוביח תספוק תוללוכה ריקב      
    IMDH/AGV ךומסב ןרקמ לכ רובע וידואו  
רוניצ עיגי הצקה תדוקנ לא .למשח יעקשל      
לכה.ןרקמהמ D-41 הספוקל 2" הרבוק      

    120.00   120.00     1.00 'פמוק בושחימ יארחא םע םואתב  
      
תוכרעמ :ןוגכ ךומנ חתמ רזיבאל הנכה תדוקנ     08.02.0220
תרושקת ,שא יוליג , " הידמיטלומ "      
רעשב המלצמל הנכה רוניצ ללוכ םוקרטניאו      
טוח + מ"מ 02-52 "נפ" וא "דפ" רונצ,      
וא( מ"מ 55 רטוקב ט"הת הספוקו הכישמ      
+הכישמ טוח+ רונצ לכ.)תינבלמ הספוק      
ךומנ חתמ קרפ האר. הדוקנכ דדמי הספוק      

  2,520.00    60.00    42.00 תומלצמו תוקעזא ןוגימ 'קנ   
      
םע קוחרמ הלעפהל םינצחל לנפ תפסות     08.02.0230
הרואתל   םלואבו הסינכב יוויח בצמל תורונ      

  2,000.00   500.00     4.00 םלואב 'חי   
      
תיכוכז םע חותפ עגמ ללוכ םורח ןצחל תדוקנ     08.02.0240
דוקיפ תנזה ללוכ , םורח תקספהל הריבשל      
LIOCה תדיחיל דע YYN 5.1*3 לבכב      

    180.00   180.00     1.00 למשח חולב PIRT 'קנ   
      
רטלוו - EV םיעוריאל תינוציח םיעקש תדמע     08.02.0250
הבוג תודימב לוענמ םע רטסאלופ ןורא ךותב      
חולהמ"ס 03 קמוע מ"ס 04 בחור מ"ס 04      
ליגר למשח יעקיש 3 :וכותב ללוכו םימ ןגומ      
תחפ רסממ  רפמא 61 ם"יזאמ 3  רפמא 61      
    52X4 הבוגמ הנקתה רפמאילימ 03 רפמא  

  1,680.00 1,680.00     1.00 'פמוק .ןותחת הצק 05  
 78,675.00 למשח תודוקנ 20.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ח ו ל  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
יפל -93416 ןקת יפל היהי חולה הנבמ      
-.למשח תודובעל דחוימה טרפמב תויחנה      
םירזיבאה יפל שדחמ וטווחל שי םייק חולה      
הטמ      
      
      

30.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../030 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     030 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םרזב הדימעל   A08*3 קוצי קפסה קתנמ     08.03.0020

    520.00   520.00     1.00 .דמצמ תידי םע AK01 לש רצק 'חי   
      
קוצי ת"מאמל )LIOC-PIRT( הדובע לילס     08.03.0030

    255.00   255.00     1.00 80A*3. 'חי   
      

  2,240.00   280.00     8.00 B.C.C.M( A04*3, AK01( דע קוצי ת"מאמ 'חי  08.03.0040
      
לש ק"זב הדימעל ,A04X3 דע   ז"אמ     08.03.0050

    360.00   180.00     2.00 10KA. 'חי   
      

  5,110.00    70.00    73.00 . םירשגה לכ ללוכ A52X1, AK01 דע ז"אמ 'חי  08.03.0060
      

  4,500.00   450.00    10.00 .רפמאילימ A04X4, 03 תחפ םרז רסממ 'חי  08.03.0070
      
םע רצק םרז ליבגמ A4.2*3 א"ח ינדי ענתמ     08.03.0080

    440.00   220.00     2.00 .חותפ רזע עגמ 'חי   
      

    225.00    75.00     3.00 םינוש םיעבצב חולה תלד לע ןומיס תרונ 'חי  08.03.0090
      
םע רצק םרז ליבגמ  B.C.M (A1*1( ז"אמ     08.03.0100

    220.00   220.00     1.00 .ספאה קותינ 'חי   
      

    360.00   360.00     1.00 .רזע יעגמ 2 םע A52*3 3CA ןעגמ 'חי  08.03.0110
      
תיעובש/תימוי הלקס םע ירלודומ דוקפ ןועש     08.03.0120

    250.00   250.00     1.00 .תועש 84 -ל הברזרו 'חי   
      

    220.00   220.00     1.00 .2-0-1 "טקפ"-A61*2 דוקפ קספמ 'חי  08.03.0130
      
םירבעמ תרואת ינצחלל ירלודומ דעצ רסממ     08.03.0140

  3,120.00   120.00    26.00 תוגרדמו 'חי   
      

  1,800.00 1,800.00     1.00 E031MP-CETAS םגד ילטיגיד דדומ-בר 'חי  08.03.0150
      
LITNEV-NHED םגד רתי חתמו קרב ןגמ     08.03.0160
רזע עגמ םע .) ELOP (473009 4  ט"קמ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .םיחיטבמה יקתנמ ללוכו 'חי   
      
וטוויח חולה תנקתהו הלבוה חולה טוויח     08.03.0170
יפל - אמיק רב טוליש םע םילגעמה ןומיסו      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק .ינכט טרפמ  
 22,720.00 למשח חול 30.80 כ"הס  

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../031 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     031 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש הנקתהו הקפסא םיללוכ הרואתה יפוג      
לכ .םיאתמ ילארשי ןקת םע ויהיו .ףוגה      
ע"ש וא בותכה םניה םיעצומה םיפוגה      
למשח ןנכתמה י"ע רשואמ      
      
לש הנקתהו הקפסא םיללוכ  הרואתה יפוג      
יטנא .םיאתמ ילארשי ןקת םע ויהיו .ףוגה      
5 -ל תוירחאו 0 יגולויבוטופ ןקת - רקילפ      
. ינכט טרפמ יפל םינש      
      
רדניליצ םימ ןגומ הרואת ףוג-ץוח ינוגג     08.04.0010
ml286 K0072 V43הרקתל דומצ הנקתהל      
    W4.11 DEL 82 :המולאמ"מ 95 :רטוק  
קחורמ םוקימב דרפנ דויצ    מ"מ 031 :הבוג      
ANULRO -םגד םימ ןגומו ררוואמ שיגנ      

  1,740.00   290.00     6.00 טנגיר ןאובי 'חי   
      
הרואת ףוג-יתילכת בר ללח םינפ תרקת     08.04.0020
הרואתל . הרקת יבג לע הנקתהל רדניליצ      
. הדובעל םיאתמה 57 בחר רוזיפב תיללכ      
DEL.RGU 91 מ הכומנ רווניס תמר      
    NEMUL0081 K0003 V022 W51םגד  

 13,680.00   760.00    18.00 הרואת תותשר ןאובי inizzugI 'חי   
      
הרואת ףוג-יתילכת בר ללח םינפ תרקת     08.04.0030
הרואתל . הרקת יבג לע הנקתהל רדניליצ      
. הדובעל םיאתמה 54 בחר רוזיפב תיללכ      
DEL.RGU 91 מ הכומנ רווניס תמר      
    NEMUL0081 K0003 V022 W51םגד  

  4,560.00   760.00     6.00 הרואת תותשר ןאובי inizzugI 'חי   
      
לע הנקתהל םימ ןגומ הרואת ףוג- ץוח ריק     08.04.0040
דויצ V022W71 .ץוח תספרמב ריק יבג      
םגד  ןמול 0021 כ  K0003 ילארגטנא      

  3,300.00   550.00     6.00 םרוד ריאי  AGEB 'חי   
      
הרוצב םימ ןגומ הרואת ףוג גגה לע ןז ןג     08.04.0050
יוסיכ לש רוא ץיפמ יפוא םע המוד וא תירודכ      
הטלפ םע הנבל תיטטנס הרפס . יבלח      
רטוק . הרואתה ףוג ןוגיעל הדלפמ הנותחת      
תורשפאK0003 V022 W21 DEL מ"ס 55      
ףוג לש הזוזת לעינמל הפצרל ןוגיעו רוביחל      

            630.00 םרוד ריאי  AGEB םגד הרואתה 'חי           
 23,280.00 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../032 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     032 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 23,280.00 מהעברה      
      
      
הרוצב םימ ןגומ הרואת ףוג גגה לע ןז ןג     08.04.0060
יוסיכ לש רוא ץיפמ יפוא םע המוד וא תירודכ      
הטלפ םע הנבל תיטטנס הרפס . יבלח      
רטוק . הרואתה ףוג ןוגיעל הדלפמ הנותחת      
תורשפאK0003 V022 W21 DEL מ"ס 45      
ףוג לש הזוזת לעינמל הפצרל ןוגיעו רוביחל      

            630.00 םרוד ריאי  AGEB םגד הרואתה 'חי           
      
יראניל הרואת ףוג -הרקת ידומצ הדובע יללח     08.04.0070
יטמזרפ יוסיכ םע ליפורפ הרקתל דומצ      
רוונס תמר הדובע יללח תמאות הרואתל      
UV032 K0003 m/ml0844 W42  מ הכומנ      
    DEL  91RG םגד רוחש ןווגב  

  4,032.00   320.00    12.60 תלכת ינרק ןאובי ENILITLUM רטמ   
      
יולת יראניל הרואת ףוג -הדובע יללח     08.04.0080
הרואתל יטמזרפ יוסיכ םע ליפורפ הרקתהמ      
מ הכומנ רוונס תמר הדובע יללח תמאות      
    LED24W 4480lm/m 3000K 230V  
    91RGU םגד רוחש ןווגב  ENILITLUM  

 11,655.00   350.00    33.30 תלכת ינרק ןאובי רטמ   
      
יראניל הרואת ףוג- הרקת ידומצ הדובע יללח     08.04.0090
הרואתל יטמזרפ יוסיכ םע ליפורפ  ריק דומצ      
מ הכומנ רוונס תמר הדובע יללח תמאות      
    LED 24W 4480lm/m 3000K 230V  
    91RGU םגד רוחש ןווגב  ENILITLUM  

    336.00   320.00     1.05 תלכת ינרק ןאובי רטמ   
      
עוקש הרואת ףוג- םיתורישו תוכמנומ תורקת     08.04.0100
ןנווכתמ  קמוע מ"ס 01 דעל לבגומ הרקת      
ml378 תרונל 52 :הייטהב 063 :בוביסב      
    K0072 V43 W6.11 DEL23 :המולא  
רזיבא + מ"מ 09 :הבוג | מ"מ 08 :ףוגה רטוק      
לש ספא וקב םיילוש אלל לוטכיפשל הנקתה      

  2,500.00   125.00    20.00 טנ'גיר ןאובי ANULRO םגד הרקת 'חי   
      
      
      
      
      
      

 41,803.00 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../033 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     033 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 41,803.00 מהעברה      
      
      
דומצ רוטק'זורפ הרואת ףוג- הנוילע הלוגרפ     08.04.0110
ינוציח וא הכותב דויצו הטזור םע ריק      
לע הנקתהל רווניס דגנ רזיבא ללוכ ןנווכתמ      
W81 0051 תורונל  הרוק / ריק יבג      
    DELV42 K0072 ml תינוניב המולא םע  
    52 76 תמרב םימ ןגומPI- םגד טיפרג ןווג  

  5,600.00   560.00    10.00 - LED DESIGN 'חי   
      
K0004 W53 ילדנו-יטנא ינכט הרואת ףוג     08.04.0120
DEL LAPO  'מ 5.1 ךרוא טנוברקילופ      

    690.00   230.00     3.00 .מ"עב םיטקיורפ טיילאדיאVBI 'חי   
      
קלח 02 י"ת יפל  W3  בונ םגד םורח תרואת     08.04.0130

  3,640.00   280.00    13.00 קירטקלא-וק  74316  י"ת 2.22 'חי   
      
יפל  63  רטיפוי W6X3 םגד םורח תרואת     08.04.0140

    700.00   350.00     2.00 קירטקלא-וק 74316  י"ת 2.22 קלח 02 י"ת 'חי   
      
סוינרוא םגד טורח האיצי טלש םורח תרואת     08.04.0150
74316  י"ת 2.22 קלח 02 י"ת יפל  דל ןוינק      

    500.00   250.00     2.00 קירטקלא-וק 'חי   
 52,933.00 הרואת יפוג 40.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

169,378.00 למשח תודובע 80 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../034 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     034 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
חיט תודובע 90 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
קרפ יללכה טרפמל ביוחמו הנפומ ןלבקה .1      
    09  
      
חיטב ץירח תריצי )א :ללוכ חיטה ריחמ .2      
החותמ תשר יספ )ב .הרקתו ריק ןיב שגפמב      
טנמלא ןיב יכנא שגפמב מ"ס 01 -כ בחורב      
תפסות םלושת אל .תונולח יפסבו קולבו ןוטב      
.)םיטנק( חיטב תוניפ תריצי רובע      
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.01.0010
עוצב רחאל חיט ינוקת ללוכ.םיירושימ םיחטש      

 17,875.00    65.00   275.00 1ט ןומיס  . תוריק. תוכרעמה תודובע לכ ר"מ   
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.01.0020
עוצב רחאל חיט ינוקת ללוכ.םיירושימ םיחטש      

  1,300.00    65.00    20.00 1ט ןומיס. תורקת. תוכרעמה תודובע לכ ר"מ   
      
ןומיס. תוריק ,מ"מ 51 יבועב ד"ממב רגב חיט     09.01.0025

  4,000.00    80.00    50.00 2ט ר"מ   
 23,175.00 םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט   20.90 ק ר פ  ת ת       
      
, הצברה תבכש : תובכש שולש ץוח חיט     09.02.0020
תבכשו מ"מ 51  יבועב הנותחת הבכש      
טכילש תבכש תוברל רוחש טכילש      

 67,500.00   150.00   450.00 3-ט ןומיס . לכירדאה י"פע ןווגב ילירקא  ר"מ   
 67,500.00 ץוח חיט  20.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 90,675.00 חיט תודובע 90 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../035 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     035 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

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       
      
ט י נ ר ג  /ן ב א  י ח י ר א ב  ף ו צ י ר  10.01 ק ר פ  ת ת       
ן ל צ ר ו פ       
      
קרפ יללכה טרפמל ביוחמו הנפומ ןלבקה .1      
    10  
      
, ותקפסא םוקממ ףוצירה תא לבקי ןלבקה .2      
יולימ םעב תוגופ עוצב  תללוכ ןלבקה תדובע      
תודובע. ןימזמה י"פע ןווגב תילירקא הבור      
ריחמב םילולכה םילופש תוללוכ ףוצירה      
תוללוכ ףוצירה תדוובע  . ודדמי אלו הדיחיה      
. ןקתה י"פע  טלמ םע םוסמוס  / לוח עצמ      
      
תועירי :שימג ףוציר -  מ"ממו+ ישאר ללחב     10.01.0100
ETERCNOC,DILOS תרדסמ םואילוניל      
    MUELOMRAM תרבח לש OBROF וא  
.OBROF תרבח לש TVL  09/09 יחירא      
אוביבב 34 תיתיישעת המר - הקיחשב תודימע      
תרבח אוביב וא שימג ףוצירל תונורתפ      
לש דוסי ריחמ יפל לכירדא תריחבל טייבוניא      
1-צר ןומיס תומכה תיצחמ   ר"מ /חש 501      
םילולכו ודדמי אלש םימאות םילופש עוצב ללוכ      

 28,125.00   225.00   125.00 ל"נל הדיחיה ריחמב ר"מ   
      
םירפת תוברל  קוצי ילכירדא ןוטב ל"נל הפולח     10.01.0110
תומכה תיצחמ - מ"ממו+ ישאר ללח   רליסו      

 37,500.00   300.00   125.00 1-צר ןומיס ר"מ   
      
תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב  ףוציר     10.01.0120
ר"מ/ ח"ש07 דוסי ריחמב R-01  מ"ס 06/06      

  6,300.00   210.00    30.00 2-צר ןומיס   םיתורש  , ר"מ   
      
תודימב TVL יחיראב  ףוציר     10.01.0130
ר"מ/ ח"ש07 דוסי ריחמב R-01  מ"ס 06/06      
םילולכו ודדמי אלש םימאות םילופש עוצב ללוכ      

  5,625.00   225.00    25.00 גג  , ל"נל הדיחיה ריחמב ר"מ   
      
םע    ןסחמ וא/ו   חיטש יחיראל דוסי תיתשת     10.01.0140

 30,000.00   120.00   250.00 מ"ס 2 דע יבועב תסלפתמ הדמ ר"מ   
      
ףוציר יגוס ןיב לכירדאה י"פע םוינימולא ףס     10.01.0150

  1,125.00    75.00    15.00 םינוש רטמ   
      

108,675.00 10.01.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../036 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     036 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

108,675.00 מהעברה      
      
      
"קטוזקא " דרוב טנמצ חול רובע תפסות     10.01.0160

  1,875.00    75.00    25.00 TVL ףוצירל  תיתשתכ ר"מ   
      
ינקית   ףוציר וא/ו      תוילעמל ליבומ ספ     10.01.0170

  2,500.00   500.00     5.00 לכירדאה י"פע לכה  תושיגנל ר"מ   
113,050.00 ןלצרופ טינרג /ןבא יחיראב ףוציר 10.01 כ"הס  

      
ם י נ פ  -ת ו ר י ק  י ו פ י ח  20.01 ק ר פ  ת ת       
      
רשיימ חיט תוללוכ תוריקה    יופיח תודובע      
.  יופיחה   תודובע לש הדיחיה ריחמב      
      
י"פע תוניפה לכ תא   ללוכ תוריקה יופיח       
םילולכ לבא ובשוחי אלש לכירדאה יטרפ      
םישגפמו תוריקה ימויס לכ  . הדובעה תלוכתב      
םע   לכירדאה יטרפ י"פע ועצובי חיט םע      
הדובעה תלוכתב םילולכו ודדמי אלש םיליפורפ      
      
תודימב  ןלצרופ טינרג  יחיראב תוריק יופיח     10.02.0010
ר"מ/ ח"ש 08 דוסי ריחמ  מ"ס 06/51  חירא      

 17,000.00   200.00    85.00 )   םיתורש תוריק( - ר"מ   
 17,000.00 םינפ -תוריק יופיח 20.01 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  30.01 ק ר פ  ת ת       
      
תבט תרצות - הטסורינמ טלאוט רינ יקיזחמ     10.03.0020

    600.00   150.00     4.00 . רשואמ ע"ש וא SS4021D םגד 'חי   
      
רטיל  6.0 תלוביקב ילזונ ןובסל הינובס     10.03.0030
,ריקה לע תנקתומ  ,מ"ס 01/02/21 תודימב      

    450.00   225.00     2.00 . רשואמ ע"ש וא  1101D םגד תבט תרצות 'חי   
      
יבועב טקיד תיתשת ג"ע מ"מ 8 יבוע  תוארמ     10.03.0040

  3,200.00   800.00     4.00 . תונוש תודימב תושטולמ תוזפ מ"מ 6 ר"מ   
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 טלפמוק    םיכנל    דיינו עובק די זחאמ 'חי  10.03.0050
  5,750.00 תונוש 30.01 כ"הס  

      
ת ו ג ר ד מ  40.01 ק ר פ  ת ת       
      

    700.00   350.00     2.00 לכירדאה יטרפ יפ לע הרהזא חטשמ  ר"מ  10.04.0011
    700.00 תוגרדמ 40.01 כ"הס  

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../037 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     037 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ד  50.01 ק ר פ  ת ת       
      
םגד  שק הנק 'בח  תרצות  קובמב  קד     10.05.0010

112,000.00   700.00   160.00 5-צר ןומיס גג / היצקורטסנוק ללוכOSOM ר"מ   
112,000.00 קד 50.01 כ"הס  

      
ה נ ב מ ב   ץ ע  י ו פ י ח  60.01 ק ר פ  ת ת       
      
עוציבו בוציע ללוכ ריקל רזחוממ ץע יופיח      10.06.0010
לכ ללוכ לכירדאה תשירד יפ"ע teloM וידוטסמ      
008 ר"מל דוסי ריחמ תושרדנה תויתשתה      

 11,700.00   900.00    13.00 ח"ש ר"מ   
 11,700.00 הנבמב  ץע יופיח 60.01 כ"הס  

      
ם י ח י ט ש  70.01 ק ר פ  ת ת       
      
םהניב  םיבלושמה םינווג  רפסמב אהי עוצבה      
לכירדאה תוינכות י"פע      
      
יפל 3-צר ןומיס 06/06 תודימב חיטש יחירא     10.07.0010
ttekrat תרצות ר"מ /חש 011 דוסי ריחמ      
    ossed תרדס sotarts ףוצירב תונורתפ אוביב  
erusopmoc תרדס ecafretni וא שימג      
33 הקיחש תמר טייבוניא תרבח אוביב      
    laicremmoc yvaehתוברל 3-צר ןומיס  

  7,000.00   200.00    35.00 הדיחיה ריחמב םילולכה םילופש ר"מ   
      
3ב 4-צר ןומיס 06/06 תודימב חיטש יחירא     10.07.0020
ר"מ /? 011 דוסי ריחמ יפל םינוש םינווג      
אוביב sotarts תרדס ttekrat ossed תרצות      
תרדס ecafretni וא שימג ףוצירב תונורתפ      
    rekearbecI תמר טייבוניא תרבח אוביב  
4-צר ןומיס  laicremmoc yvaeh 33 הקיחש      

 16,000.00   200.00    80.00 הדיחיה ריחמב םילולכה םילופש תוברל ר"מ   
 23,000.00 םיחיטש 70.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

283,200.00 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../038 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     038 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
העיבצ תודובע 11 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
,ח י ט  ל ע  ה ע י ב צ ו  ד ו י ס  10.11 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג ו  ם י ק ו ל ב  ן ו ט ב       
      
/חיט לע   תובכש 3   לירקרפוס עבצב העיבצ     11.01.0020
רושיא י"פע ןווגב   הרקתו תוריק םינפ  סבג      

 11,250.00    30.00   375.00 1צ ןומיס .ןימזמה ר"מ   
      
לע   תובכש 3   לירקרפוס עבצב העיבצ     11.01.0030
רושיא י"פע ןווגב   הרקתו תוריק םינפ  סבג      

    150.00    30.00     5.00 2צ ןומיס .ןימזמה ר"מ   
      
3  ) הנרקה (/ קירבמ ילירקא  עבצב העיבצ     11.01.0040
ןווגב   הרקתו תוריק םינפ  סבג  לע תובכש      

  1,400.00    40.00    35.00 3צ ןומיס .ןימזמה רושיא י"פע ר"מ   
      
הרקת לע   תובכש 3   דיסילופ עבצב העיבצ     11.01.0050

    500.00    25.00    20.00 .ןימזמה רושיא י"פע ןווגב   ר"מ   
      
תויחנה י"פע טלפמוק מ"ממ ןומיסו העיבצ     11.01.0070

    900.00   900.00     1.00 'פמוק . ףרועה דוקיפו א"גה  
 14,200.00 סבגו םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 14,200.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../039 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     039 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
טירפ י"פע מ"ס 501/68 תודימב פיקירד ןולח     12.01.0010

  5,000.00 2,500.00     2.00 10-לא 'חי   
      
טירפ י"פע מ"ס 35/86 תודימב פיקירד ןולח     12.01.0020

  4,500.00 2,250.00     2.00 20-לא 'חי   
      
י"פע מ"ס 35/25+25 תודימב פיקירד ןולח     12.01.0030

  2,250.00 2,250.00     1.00 30-לא טירפ 'חי   
      
י"פע מ"ס 522/542 תודימב פיק תונולח גוז     12.01.0040

 10,500.00 10,500.00     1.00 40-לא טירפ 'חי   
      
)6-א טירפ ( תיפנכ דח תלד םע הנירטו     12.01.0050

 22,000.00 22,000.00     1.00 50-לא טירפ י"פע מ"ס 522/825 תודימב 'חי   
      
י"פע מ"ס 501/041 תודימב כ"עכ הזזה ןולח     12.01.0060

  5,000.00 2,500.00     2.00 70-לא טירפ 'חי   
      
י"פע מ"ס 501/751 תודימב כ"עכ הזזה ןולח     12.01.0070

  2,800.00 2,800.00     1.00 90-לא טירפ 'חי   
      
מ"ס 541/06 תודימב עובק קלחו פיקירד ןולח     12.01.0080

  4,000.00 2,000.00     2.00 01-לא טירפ י"פע 'חי   
      
י"פע מ"ס 501/791 תודימב כ"עכ הזזה ןולח     12.01.0090

 10,800.00 3,600.00     3.00 21-לא טירפ 'חי   
      
תודימב פיק ןולחו פיקירד תונולח 2 ךרעמ     12.01.0100

  3,750.00 3,750.00     1.00 31-לא טירפ י"פע מ"ס 86/042 'חי   
      
טירפ י"פע מ"ס 001/901 תודימב מ"ממ ןולח     12.01.0110

  3,300.00 3,300.00     1.00 41-לא 'חי   
      
)6-א טירפ ( תיפנכ דח תלד תלד םע הנירטו     12.01.0120

 24,000.00 24,000.00     1.00 51-לא טירפ י"פע מ"ס 822/175 תודימב 'חי   
      
תיפנכ דח תלד  תלד םע יתניפ ךסמ ריק     12.01.0130
מ"ס 017/973+408+556 תודימב )6-א טירפ(      
לכירדאה יפ לע ןווגב דנובוקולא יופיח תוברל       

235,000.00 235,000.00     1.00 61-לא טירפ י"פע 'חי   
      

332,900.00 10.21.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../040 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     040 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

332,900.00 מהעברה      
      
      

 31,500.00 2,250.00    14.00 71-לא תיכוכז  תציחמ / טירפ ר"מ  12.01.0140
      
81-לא טירפ י"פע םילגועמ םיבלש םע ןוליצ     12.01.0150

 43,200.00   600.00    72.00 08C   XAMILC םגד ר"מ   
      

 21,000.00   750.00    28.00 91-לא טירפ י"פע הציחמ ר"מ  12.01.0160
      

  9,750.00   750.00    13.00 02-לא טירפ י"פע הציחמ ר"מ  12.01.0170
      
י"פע מ"ס 022/262 תודימב תיפנכ וד תלד     12.01.0190

  8,000.00 8,000.00     1.00 12-לא טירפ 'חי   
      
י"פע  דרפנב תודדמנה תותלד םע הציחמ     12.01.0200

 12,750.00   750.00    17.00 22-לא טירפ ר"מ   
      
ךותב מ"ס 962/09 תודימב תיפנכ דח תלד     12.01.0210

  9,000.00 4,500.00     2.00 32-לא טירפ י"פע הציחמ 'חי   
      
ךותב מ"ס 962/49 תודימב תיפנכ דח תלד     12.01.0220

  9,000.00 4,500.00     2.00 42-לא טירפ י"פע הציחמ 'חי   
477,100.00 םוינימולא תודובע 10.21 כ"הס  

      
ת ו צ י ח מ  ט ו ר פ    20.21 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ר א ל ו ד ו מ       
      
הנקתהו הלבוה םיללוכ םיריחמ      
      
'בח תמגודב וניה ליעל םיטירפה רואת       
ע"ש םירצומ עיצהל יאשר ןלבקה , טייבוניא      
. לכירדאה רושיאל      
      
לש דדוב גוגיז ENILSSALG םגדמ תכרעמ      
BVP 83.0 מ"מ 5+5 סקלפירט הפוקש תיכוכז      
תקבדהב תיכוכזל תיכוכז ןיב יכנא רוביח ,מ"מ      
,ףוקש  טנוברקילופ H ליפורפ י"ע וא ןוקיליס      
םיעובקה םילודומה לכ לש ףקיהב םימטא      
22 וניה ללוכה תכרעמה יבוע .המיטא תריציל      
הבוג   ,LAR גולטק פ"ע םיעבצ , מ"מ      
SRAAM תרצות מ"ס 572-522  תכרעמה      
02-לא / 91-לא םיטרפ רובע  ע"ש וא דנלוה      
22-לא      
      

20.21.10 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../041 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     041 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
:ROOD DEMARF MILS SSALG םגד      
הפוקש תמסוחמ מ"מ 01 תיכוכז ףנכ      
מ"ס 572/59 הדימב ,מ"מ 02 תרגסוממ      
ללוכ ,מ"מ 04 יבועב הציחמה לש אלמ הבוגבו      
ימטא ללוכה ,מ"מ 28 יבועב יפקיה ףוקשמ      
לוזרפו תיברמ הקיטסוקא םשל םיבע ןרפואינ      
בסמ יריצ 3  ןוגכ ןרציה לש יטרדנטס יתוכיא      
תלד רוצעמ/רדניליצ/לוענמ/תוידי /םיננוכתמ      
רוחש ןווגב ףנכ תרגסמ   .הטסורינ םייושעה      
.רוחש ןותחת יטסוקא םטאו רוחש לוזרפ ללוכ      
דנלוה SRAAM תרצות  תוילארגטניא תותלד      
32-לא /42-לא    םיטרפ רובע  ע"ש וא      
      
תיפנכ וד ROOD DEMARF SSALG םגד      
,תרגסוממ הפוקש תמסוחמ מ"מ 8 תיכוכז      
הציחמה לש אלמ הבוג , מ"ס 522/062 הדימב      
הדיחיו תיטננימוד הדיחי  ,מ"מ 04 יבועב      
,מ"מ 28 יבועב יפקיה ףוקשמ ללוכ ,העובק      
ללוכה ,תותלדה יתש ןיב רבחמה ליפורפ ללוכ      
תיברמ הקיטסוקא םשל םיבע ןרפואינ ימטא      
יריצ 3  ןוגכ ןרציה לש יטרדנטס יתוכיא לוזרפו      
רוצעמ/רדניליצ/לוענמ/תוידי /םיננוכתמ בסמ      
םוינימולא ליפורפ.הטסורינ םייושעה תלד      
וא ןורקימ 08 הקבאב העובצ תכתמ רמגב      
טרדנטסמ LAR גולטק פ"ע םיעבצ ,תיכוכז      
וא דנלוה SRAAM תרצות םינווג 22 ,ןרציה      
12-לא טרפ רובע  ע"ש      

תויראלודומ תוציחמ טורפ   20.21 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

477,100.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../042 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     042 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ןבא יופיח 41 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  י ו פ י ח  41 ק ר פ       
      
ן ב א  'ב ע  10.41 ק ר פ  ת ת       
      

  5,950.00   350.00    17.00 .  םיטרפה  י"פע  ןבא  יפס רטמ  14.01.0030
      
051   דוסי ריחמב םיטרפה י"פע ןבא גניפוק     14.01.0040

 18,900.00   300.00    63.00 ..א"מ / ח"ש רטמ   
 24,850.00 ןבא 'בע 10.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 24,850.00 ןבא יופיח 41 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../043 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     043 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ריווא גוזימ תוכרעמ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ת ו כ ר ע מ  51 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.51 ק ר פ  ת ת       
      
הפנהו הנקתה ,הקפסא:ללוכ םיפיעסה ריחמ      
םיטרופמה םיוולנה םירזיבאה לכו דויצה לש      
םידחוימ הדידמ ינפואב ,תויומכה בתכב      
תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה.טרפמבו      
תויומכה בתכב םיפיעס ףיסוהל וא טימשהל      
וא ,ברסל תוכז היהת אל ןלבקלו ויניע תוארכ      
.תויומכה בתכב תודיחיה יריחמ תא תונשל      
=SQ שגרומ םוח -הנה םידייאמה תקופת      
    H/UTB, ריווא תסינכ יאנתב B.D.F37  
.שרדנה תרנצה ךרואבו .B.W.F16-ו      

תורעה 00.51 כ"הס            
      
ר י ו ו א  ג ו ז מ  ת כ ר ע מ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ ,רטרווניא הבעמ  לש הנקתהו הקפסא     15.01.0010
    VARIABLE REFRIGERANT FLOW  
    -FRV/VRV 005,59 לש הקופתל H/UTB  
תכרעמה .)41,31,1-אמ( םומיח וא רוריקל      
תכרעמה תקופת ,A014R זגב תלעופ      
ץוח 'פמטל המאתהב אהת דייאמה תודיחיו      
    F59, םידייאמל ריווא תסינכ 'פמטו  
    .B.D.F37 ו-.B.W.F16, קתנמ :תוברל  
תילמשח היצלטסניא - תודיער ימלוב ,ןוחטיב      
םינש 3 ,תרושקתו דוקיפל ,חוכל תמלשומ      
עוציבל תוירחאו תורש תנשו ןכוס תוירחא      
.)ןרציה לש הכמסה תדועת לעב( ןלבקה י"ע      
תרצותמ היהי וילא רשוקמה דויצהו הבעמה      
,"גנוסמס" ,"GL" ,"ןיקייד" ,"ישיבוצימ"      
םיאתמ .ע"ש וא "וצטי'גופ" ,"הבישוט"      
חוללו הנבמל הנגה ללוכו גגה לע הבצהל      
ראותמכ ,לעופ םלשומ הבעמ .למשחה      
,תוינכותבו םידחוימ הדידמ ינפואב ,טרפמב      

 15,500.00 15,500.00     1.00 'פמוק )FRV-1( .םיסימה לכ תוברל  
      
      
      
      
      
      
      
      

 15,500.00 10.51.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../044 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     044 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ריווא גוזימ תוכרעמ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 15,500.00 מהעברה      
      
      
H/UTB לש הקופתב ,יליע דייאמ     15.01.0020
    000,21=SQ, ריווא תסינכ יאנתב  
    .B.D.F37 ו-.B.W.F36, תרנצ תוברל  
הלעפה תיחול ,תודיער ימלוב ,ןנסמ ,זוקינ      
- קוחר/בורק שגר םע טטסומרת ,תיטוח      
דוקיפל ,חוכל תילמשח היצלטסניא      

  2,500.00 2,500.00     1.00 )1-אמ( .תרושקתו 'חי   
      
H/UTB לש הקופתב יקפוא דייאמ     15.01.0030
    005,61=SQ, ריווא תסינכ יאנתב  
    .B.D.F37 ו-.B.W.F16, תרנצ תוברל  
הלעפה תיחול ,הפילשל ןנסמ ,ןופיסו זוקינ      
- קוחר/בורק שגר םע טטסומרת ,תיטוח      
הרקב ,דוקיפ חוכל תילמשח היצלטסניא      
תכרעמ .תכרעמה יביכרמ לכ ןיב תרושקתו      
.תוינכתבו טרפמב עיפומכ תלעופ תמלשומ      

  3,800.00 3,800.00     1.00 )31-אמ( 'חי   
      
H/UTB לש הקופתב יקפוא דייאמ ךא ,ל"נכ      15.01.0040
    000,53=SQ, ריווא תסינכ יאנתב  

  7,000.00 7,000.00     1.00 )41-אמ( .B.W.F16-ו B.D.F37 'חי   
      
לש ךרואב תמלשומ "L" גרד זג תרנצ תכרעמ     15.01.0050
ץחל ,םומיח וא רוריקל תכרעמל רטמ 05-כ      
יבועב דודיבב תדדובמ ,ISP 056 - ילמיסכמ      
ץוחמ םייולג םיעטקל ספליס יופיצ םע 4/3"      
חפ תולעת ךותב תנקתומ ,עקרקב וא הנבמל      
,'וכו גגה לעו הפצר ,ריקה יבועב הנגהל      
ריקמ האיציב זג תרנצ רבעמל םילוורש      
תקידב ,םירוקמ םילצפמ ,טרפ יפל ,גג/ינוציח      
תמלשומ תרנצ לולכמ ,זג יולימ ,םוקאוו ,ץחל      
ןרציה תויחנה י"פע תרשואמו תעצובמ      
ןוינחב תבצומה יוביעה תדיחי ןיב ,ודי-לעו      
תוירחא םינש 3 .41,31,1-אמ םידייאמהו      
ןלבקה י"ע עוציבל תוירחאו תורש תנשו ןכוס      
תכרעמ ,)ןרציה לש הכמסה תדועת לעב(      

 13,500.00 13,500.00     1.00 'פמוק .תלעופ תמלשומ  
      
      
      
      
      

 42,300.00 10.51.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../045 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     045 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ריווא גוזימ תוכרעמ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 42,300.00 מהעברה      
      
      
ELBAIRAV WOLF גוסמ ,רטרווניא הבעמ      15.01.0060
    TNAREGIRFER - FRV/VRV הקופתל  
םומיח וא רוריקל H/UTB 009,251 לש      
PMUP TAEH סופיטמ      
תכרעמה .)21,11,01,9,8,7,6,5,3,2-אמ(      
תודיחיו תכרעמה תקופת ,014A זגב תלעופ      
,F59 ץוח 'פמטל המאתהב אהת דייאמה      
B.D.F37. םידייאמל ריווא תסינכ 'פמטו      
,קפסהה לפוכ רופישל םילבק ,B.W.F16.-ו      
היצלטסניא - תודיער ימלוב ,ןוחטיב י/קתנמ      
הבעמה .תרושקתו דוקיפל ,חוכל תילמשח      
תרצותמ היהי וילא רשוקמה דויצהו      
,"גנוסמס" ,"GL" ,"ןיקייד" ,"ישיבוצימ"      
םיאתמ ,ע"ש וא "וצטי'גופ" ,"הבישוט"      
חוללו הנבמל הנגה ללוכו גגה לע הבצהל      
ראותמכ ,לעופ םלשומ הבעמ .למשחה      
,תוינכותבו םידחוימ הדידמ ינפואב ,טרפמב      

 23,500.00 23,500.00     1.00 'פמוק )FRV-2( .םיסימה לכ תוברל  
      
לש הקופתב ,םינוויכ 4 הטסק דייאמ תדיחי     15.01.0070
    H/UTB 000,6=SQ, ריווא תסינכ יאנתב  
    .B.D.F37 ו-.B.W.F16, תרנצ תוברל  
תיחול ,תודיער ימלוב ,הפילשל ןנסמ ,זוקינ      
שגר םע טטסומרת ,תיטוח הלעפה      
,חוכל תילמשח היצלטסניא - קוחר/בורק      
תדיחי/שבי עגמ/סיטרכ ,תרושקתו דוקיפל      
תכרעמל דייאמה רוביח רשפאיש לורטנוק      
תמלשומ תכרעמ .היגרנאב ןוכסיחלו דוקיפ      
.תוינכתבו טרפמב עיפומכ תלעופ      

  9,300.00 3,100.00     3.00 )21,3,2-אמ( 'חי   
      
הקופתב ,םינוויכ 4 הטסק דייאמ ךא ,ל"נכ     15.01.0080
ריווא תסינכ יאנתב ,H/UTB 005,8=SQ לש      

  3,200.00 3,200.00     1.00 )11-אמ( .B.W.F16.-ו B.D.F37. 'חי   
      
הקופתב ,םינוויכ 4 הטסק דייאמ ךא ,ל"נכ     15.01.0090
תסינכ יאנתב ,H/UTB 000,11=SQ לש      
.B.W.F16.-ו B.D.F37. ריווא      

 19,800.00 3,300.00     6.00 )01,9,8,7,6,5-אמ( 'חי   
      
      
      

 98,100.00 10.51.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../046 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     046 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ריווא גוזימ תוכרעמ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 98,100.00 מהעברה      
      
      
לש ךרואב תמלשומ "L" גרד זג תרנצ תכרעמ     15.01.0100
ץחל ,םומיח וא רוריקל תכרעמל רטמ 06-כ      
יבועב דודיבב תדדובמ ,ISP 056 - ילמיסכמ      
ץוחמ םייולג םיעטקל ספליס יופיצ םע 4/3"      
חפ תולעת ךותב תנקתומ ,עקרקב וא הנבמל      
,'וכו גגה לעו הפצר ,ריקה יבועב הנגהל      
ריקמ האיציב זג תרנצ רבעמל םילוורש      
תקידב ,םירוקמ םילצפמ ,טרפ יפל ,גג/ינוציח      
תמלשומ תרנצ לולכמ ,זג יולימ ,םוקאוו ,ץחל      
ןרציה תויחנה י"פע תרשואמו תעצובמ      
ןוינחב תבצומה יוביעה תדיחי ןיב ,ודי-לעו      
3 .2,21,11,01,9,8,7,6,5,3-אמ םידייאמהו      
תוירחאו תורש תנשו ןכוס תוירחא םינש      
לש הכמסה תדועת לעב( ןלבקה י"ע עוציבל      

 18,500.00 18,500.00     1.00 'פמוק .תלעופ תמלשומ תכרעמ ,)ןרציה  
      
,"הרטקלא" תמגודכ יזכרמ-ינימ לצופמ ןגזמ     15.01.0110
רוריק תקופתל ,ע"ש וא ,"ןארידת" וא      
RH/UTB לש תילנימונ      
    000,82-000,52=TQ, א"מ 0.2 תוברל  
תיטרדנטס הנקתה ,זג תרנצ לש םינושאר      
'חיל תבשות ,היילת ירזיבא ,הלבוה תללוכה      
תיחול( דוקיפו למשח ,זוקינל רוביח ,יוביע      
רבעמל ריקב חתפ תחיתפו )יטוח הלעפה      

  7,300.00 7,300.00     1.00 'פמוק )4-אמ(  .זג תרנצ  
      
ריווא גוזימל הטעמ םע ןגזמל זג תרנצ     15.01.0120
םידדובמ תשוחנ תורוניצ 2 תללוכה )א"מצ(      
בר לבכ םע למשח רוניצ ,8/5" ,8/3" םירטקב      
א"מ 2 לעמ( לוורשב וידחי דגואמ לכה ,ידיג      
)ןגזמה תנקתה ריחמב םילולכה םינושארה      
תרנצ תפסותל שרדנכ ןמשו זג יולימ תוברל      

  2,000.00   100.00    20.00 .וז רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

125,900.00 10.51.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../047 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     047 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ריווא גוזימ תוכרעמ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

125,900.00 מהעברה      
      
      
תבאשמ ,לק סופיטמ תלצופמ .X.D. תכרעמ     15.01.0130
הקירזל םיחופמ םע הבעמ ,תיזאפ-תלת םוח      
ריווא תקיפסל יכנא דייאמו ,הלעמ יפלכ      
לש רוריק תקופתלו ד"למר 000,5      
    TQH/UTB 000,06=1, זג .גגה לע הבצהל  
    014A, למשח חול ,תרשקמ זג תרנצ :תוברל  
תמלשומ תילמשח היצלטסניא ,דוקיפו חוכל      
תזכרמל טוויחו חולב הנכה ,דוקיפלו חוכל      
תורשפא םע קוחרמ הלעפהתיחול ,שא יוליג      
,קפסהה לפוכ רופישל םילבק ,'פמט ןוויכ      
קוח פ"ע ןוחטיב קתנמו סחדמ לכל ךר ענתמ      
סירת ירחא הנקתהל 'פמט שגר ,למשחה      
דגנ סירת ,חצ ריוואל תוסיוו ףדמ ,רזוח ריווא      
,"קינוי" תורבח תרצות תמגודכ ,'וכו םשג      
ראותמכ ,תלעופ תמלשומ תכרעמ ,"סירוא"      
הדידמ ינפואב ,טרפמב ,דויצה תלבטב      
תיטגרנא תוליצ נ.תוינכותבו םידחוימ      

 40,000.00 40,000.00     1.00 'פמוק )51-עמ(  POC -3.3.לש תילאמינימ  
      
יטסוקא וקה לע/ילגופרטנצ רורווא חופמ     15.01.0140
הרקית ללחב הנקתהל ינקית - דחוימב טקש      
דמוע דגנכ ,ד"למר 004 לש ריווא תקיפסל      
ףדמ תוברל ,)הרישי הענה( 'ץניא 0.1 לש      
תטילפ חתפב םשג דגנ סירת ,רזוח-לא      
ןיב ללוכה םלשומ למשח ןקתמ ,ריוואה      
רמייט ,הלעפהו הנזהל למשח תיחול ראשה      
תורשפא םע ,הלועפה ןמז ךשמ ןוויכל ןתינ      
תילמשח היצלטסניא ,הרואת קספממ הלעפה      
,ןוחטיב קתנמ ,דוקיפלו חוכל תמלשומ      
.'וכו הלעתל רוביח ימאתמ ,םישימג םירוביח      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק )1-פמ( .תלעופ תמלשומ תכרעמ  
168,100.00 ריווא גוזמ תכרעמ 10.51 כ"הס  

      
ר י ו ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב ,ןבלוגמ חפמ ,ךומנ ץחלל ריווא תולעת     15.02.0010

 16,000.00   100.00   160.00 .מ"מ 8.0 ילאמינימ ר"מ   
      
תדדובמ 6" רטוקב םוינימולאמ השימג הלעת     15.02.0020
ימינפ יופיצ ,3m/gk 61 תופיפצב ,1" דודיבב      
תוברל .557 י"ת ןקתב תדמוע ,םוינימולא      

    355.00    71.00     5.00 .חפ תולעתל רוביח ימאתמ רטמ   
 16,355.00 20.51.10 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../048 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     048 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ריווא גוזימ תוכרעמ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,355.00 מהעברה      
      
      

    390.00    78.00     5.00 .557 י"תב תדמוע ,8" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  15.02.0030
      

    435.00    87.00     5.00 .557 י"תב תדמוע ,01" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  15.02.0040
      

    500.00   100.00     5.00 .557 י"תב תדמוע ,21" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  15.02.0050
      
אלל ,6" רטוקב םוינימולאמ השימג הלעת     15.02.0060

    275.00    55.00     5.00 .557 י"ת ןקתב תדמוע דודיב רטמ   
      
םאתמ רובע תוירושרש תולעתל תפסות     15.02.0070
,6"-41" לש םירטקב חפ תולעתל רוביח      

    400.00    40.00    10.00 .קודיה קבח תוברל 'חי   
      
סרפלטמ תרצותל המודב יתרקת ריווא רזפמ     15.02.0080
    BH 580.0-מ לודגה חטשב רונתב עובצ  

  2,035.00 1,850.00     1.10 .ריווא תומכ תסוו תוברל .ר"מ ר"מ   
      
עבצ ,םינוויכ ינשב הקפסא יריק ריווא רזפמ     15.02.0090
תוברל ר"מ 580.0-מ לודג חטשב ,רונתב      

  1,300.00 1,300.00     1.00 .ריווא תומכ תסו ר"מ   
      
רוביחל ,ההובג הרקתל לוגע ריווא רזפמ     15.02.0100
רטוק ,מ"ס 05 ראווצ רטוקב ,הלוגע הלעתל      
תסווו תורבחתה םאתמ תוברל ,מ"ס 07 ץוח      

    750.00   750.00     1.00 .מ"ס 05 ךרואב רצוטשו תומכ 'חי   
      
חטשב ,רונתב העובצ ,רזוח ריווא תכבש     15.02.0110

  2,400.00 1,200.00     2.00 .ר"מ 580.0 -מ לודגה ר"מ   
      

    800.00   400.00     2.00 .ריווא סירתל רטליפ תפסות ר"מ  15.02.0120
      

    210.00    42.00     5.00 .6" רטוקב לוגע הקיני סירת 'חי  15.02.0130
      
- הפלק סופיטמ לוגע תוסיוול ריווא ףדמ     15.02.0140

    175.00    35.00     5.00 .'ץניא 21-6 רטוקב 'חי   
      
1.0 דע חטשב רונתב עובצ םשג דגנ סירת     15.02.0150

    400.00   200.00     2.00 .ר"מ 'חי   
      

    917.50 1,835.00     0.50 .ר"מ 1.0-מ לודגה חטשב ךא ,ל"נכ ר"מ  15.02.0160
      

  1,200.00   300.00     4.00 .ר"מ 52.0 דע חטשב תוסיוול ריווא ףדמ 'חי  15.02.0170
 28,542.50 20.51.10 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../049 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     049 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ריווא גוזימ תוכרעמ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 28,542.50 מהעברה      
      
      
לודגה חטשב תוסיוול ריווא ףדמ ךא ,ל"נכ     15.02.0180

    325.00 1,300.00     0.25 .ר"מ 52.0-מ ר"מ   
      
580.0-מ לודגה חטשב ריווא תומכ תסוו     15.02.0190

  3,450.00 2,300.00     1.50 .ר"מ ר"מ   
      
יביסמ יושע  ריווא תולעתל ימרת דודיב     15.02.0200
דידר י"ע ןגומ השקומ יצח סופיטמ  תיכוכז      

    900.00    45.00    20.00 .1" יבועב קזוחמ םוינימולא ר"מ   
      
תיכוכז רמצמ 1" יבועב ימינפ יטסוקא דודיב     15.02.0210

  4,400.00    55.00    80.00 .תמלשומ הדובע .FCP 2 םיכורא םיביס ר"מ   
      

  4,600.00    92.00    50.00 .2" יבועב יטסוקא דודיב ךא ,ל"נכ ר"מ  15.02.0220
      
ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     15.02.0230

    330.00   330.00     1.00 .4" רטוקב םירוח עוציבל מ"ס 03 דע יבועב 'חי   
      

    470.00   470.00     1.00 .8" רטוקב ךא ,ל"נכ 'חי  15.02.0240
 43,017.50 ריווא רוזיפ תכרעמ 20.51 כ"הס  

      
ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
ןטק רטוקב תורוניצ רבעמב םיזג דגנ םוטיא     15.03.0020
השעי םוטיאה .םינגומ םיבחרמל מ"מ 07-מ      

    130.00   130.00     1.00 .מ"מ 06-05 יבועב יתחשמ רמוח ידי לע 'חי   
    130.00 םינגומ םיבחרמ 30.51 כ"הס  

      
י ל ל כ  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
הטילפ תולעת תמיטא רובע תולעתל תפסות     15.04.0010
VTR ינוקיליס ימוגב םיתוריש/הנכה ירדחמ      

    405.00    27.00    15.00 .םשגל הבוט המיטא תוברל ,םירוביחה לכב ר"מ   
      
ןומעפ - ריק/גגה ךרד רבעמב תולעת תמיטא     15.04.0020

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .המיטא  
      
המיטא - ריק ךרד רבעמב תולעת תמיטא     15.04.0030
ןיב קרמב החירמ תוברל ,]L ןתיווז[ תיפקיה      

    300.00    30.00    10.00 .תועלצה ךרוא יפל דדמיי ,ריקל הלעתה רטמ   
      
      

  1,205.00 40.51.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../050 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     050 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ריווא גוזימ תוכרעמ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,205.00 מהעברה      
      
      
,רטמ 2-כ ךרואב חתפמל טקש ריווא  ךסמ     15.04.0040
תוברל ,הפצירהמ רטמ 3 הבוגב הנקתהל      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .ןוחטיב קתנמ  
      
תודימב רוקד תמגודכ יווק ריווא רזפמ     15.04.0050

  1,500.00   300.00     5.00 .מ"ס 001X51 רטמ   
  5,205.00 יללכ 40.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

216,452.50 ריווא גוזימ תוכרעמ 51 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../051 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     051 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
הקסה ינקתמ 61 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ק ס ה  י נ ק ת מ  61 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ת ר נ צ  ד ו ד י ב  25.61 ק ר פ  ת ת       
ס ק ל פ ו ד י ו  י ל ו ו ר ש  ם ע  ן ל י ת א י ל ו פ ו  ת ש ו ח נ       
י מ ו ג       
      
תא םיללוכ םניה ןלהלש םיריחמה .1 :תורעה      
,תותשקה דודיב תא ללוכ תורוניצה דודיב      
- םירזבא דודיב .2 .םיחפסה לכו תויופעתסה      
האר - דרפנב ודדמי 'דכו םיננסמ ,םימותסש      
.850.61 קרפ תת      
      
ימוג( "סקלפודיו" ילוורש םע תורוניצל דודיב     16.52.0010
הדלפ תורוניצל 2/1" יבועב ע?ש וא )ףצקומ      
ןליתאילופ ,8/7" רטוק תשוחנ( 2/1" רטוק      
הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 02 רטוק      

             30.00 יס.יו.יפ-מ רטמ           
      
1 4/1" רטוק הדלפ תורוניצל דודיב ךא ,ל"נכ     16.52.0040
04 רטוק ןליתאילופ ,1 8/5" רטוק תשוחנ(      

  2,280.00    38.00    60.00 )מ"מ רטמ   
  2,280.00 ימוג סקלפודיו ילוורש םע ןליתאילופו תשוחנ הדלפ תרנצ דודיב 25.61 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  2,280.00 הקסה ינקתמ 61 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../052 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     052 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
תוילעמ 71 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ת ו י ל ע מ  10.71 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמ י"פע  תיטמוטוא תלד םע  ןולעמ      17.01.0010

100,000.00 100,000.00     1.00 'פמוק הנקתהו הקפסא  
100,000.00 תוילעמ 10.71 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

100,000.00 תוילעמ 71 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../053 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     053 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
שרח תורגסמ תודובע  91 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע   91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
תוינכתה פ"ע תונוש תודימב הדלפ תורוק     19.01.0001
םיעובצו הדולחמ םייקנ םיעוצקמ םיליפורפמ      
לכ ללוכ םינוש םינווגב םיימעפ דוסי עבצב      
הלבוה רוציי ללוכ  רוביחה יחפ      
תוינכת ללוכ רזע ירמוחב שומישוהבכרהו      

180,000.00 15,000.00    12.00 .הדיחיה יריחמב לולכ לכה רוציי ןוט   
      

  5,000.00   100.00    50.00 םידומעה ןוגיעל ימיכ וא ינאכמ ןגוע 'חי  19.01.0002
      

 15,000.00 2,500.00     6.00 םיתעשל שא דגנ עבצ ןוט  19.01.0003
200,000.00 שרח תורגסמ תודובע 10.91 כ"הס  

      
ד ד ו ב מ  ל נ פ  ר י ק  20.91 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכה מ"ס 7 יבועב דדובמ לנפ ריק     19.02.0010
לע לכה( הנבמל קוזיחל הנשמ תיצקורטסנוק      

  5,500.00   250.00    22.00 לכירדאה יפ לע ןווגב )רוטקורטסנוקה יפ ר"מ   
  5,500.00 דדובמ לנפ ריק 20.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

205,500.00 שרח תורגסמ תודובע  91 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../054 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     054 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ס ב ג  ת ו צ י ח מ  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
)דרוב טנמצ וא קורי ( םימ דימע סבגב יופיח     22.01.0030
טלפמוק. ןגמ תוניפ ללוכ  תויומס תולסאל      

  1,540.00   385.00     4.00 . הלסא תדיחיל 'חי   
      
םע     6" דע רטוקב םימ / בויב רונצ    יופיח     22.01.0031
הקיתשמ העיריי + םימל דימע קורי סבג תוחול      
ג"ק 06 לקשמב  2" יבועב םיעלס רמצ וא/ו      

  2,100.00   175.00    12.00 . ק"מ/ רטמ   
      
מ"ס 01 יבועב    תימורק דח סבג תציחמ     22.01.0041
םיעלס רמצ +  מ"ס 04 לכ םיבצינ תוברל      

 15,000.00   200.00    75.00 בלפ תפיטעב 2" יבוע ק"מ /   ג"ק 08 לקשמב ר"מ   
      

  3,000.00    20.00   150.00 הציחמה לש דצ לכמ סבג חול תפסות ר"מ  22.01.0051
      

    100.00    20.00     5.00 קורי  סבג חול תפסות ר"מ  22.01.0060
 21,740.00 סבג תוציחמ 10.22 כ"הס  

      
ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
ETALS KLIS 021/06 ,הקבדהב B סוקופ"     22.02.0010
spilc תייצקורטסנוק לע הרישי הקבדהב      
    ysae.  תריחבל ןופוקא תפינממ םיחירא ןווג  

 47,500.00   250.00   190.00 1ת ןומיס  "לכירדאה ר"מ   
      
ETALS KLIS 06/06 ,הקבדהב B רטסמ"     22.02.0020
spilc תייצקורטסנוק לע הרישי הקבדהב      
    ysae.   תריחבל ןופוקא תפינממ םיחירא ןווג  

  5,000.00   250.00    20.00 2ת ןומיס  "לכירדאה ר"מ   
      
ןומיס   6109לאר-51E-0021-006 חפ תרקת     22.02.0030

  3,990.00   210.00    19.00 3-ת ר"מ   
      
םירוביחהו םישוטילה לכ ללוכ קורי סבג תרקת     22.02.0040

  1,000.00   200.00     5.00 קלח הארמ תלבקל םישרדנה ר"מ   
      
ETALS KLIS 021/06 ,הקבדהב B רטסמ"     22.02.0050
spilc תייצקורטסנוק לע הרישי הקבדהב      
    ysae.  תריחבל ןופוקא תפינממ םיחירא ןווג  

 16,250.00   250.00    65.00 11ת ןומיס  "לכירדאה ר"מ   
      

 73,740.00 20.22.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../055 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     055 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 73,740.00 מהעברה      
      
      
מ"ס 001 דע הסירפב יכנאו  יקפוא סבג ירניס     22.02.0090

  5,250.00   175.00    30.00 דבלב ןיעל הארנה קלחה תונוש תודימב רטמ   
      
תוציחמ רובע   סבג ירניס  קוזיח תפסות     22.02.0095
קפסו סנוקה תויחנה י"פע טלפמוק לכה תיכוכז      

  8,000.00   400.00    20.00 תיכוכזה תוציחמ רטמ   
      
דוקיפ תוייחנה י"פע םיציפק   םע הרקת קוזיח     22.02.0105

  1,000.00    50.00    20.00 ףרועה ר"מ   
 87,990.00 תויטסוקא תורקת 20.22 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  30.22 ק ר פ  ת ת       
      

 22,100.00   650.00    34.00 היברשמ ר"מ  22.03.0010
      

 28,800.00   800.00    36.00 ץע לנפ ר"מ  22.03.0020
      

152,000.00   800.00   190.00 ףטנס + ץעמ הלוגרפ ר"מ  22.03.0030
202,900.00 תונוש 30.22 כ"הס  

      
ת ו ל ל צ ה  40.22 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב שא ןיסח דבמ תונולחל הלילג ןוליו     22.04.0010

    180.00   180.00     1.00 תשר הלילג 10-לא ןולח מ"ס 511x68 'חי   
      
תודימב שא ןיסח דבמ תונולחל הלילג ןוליו     22.04.0020

    360.00   180.00     2.00 תשר הלילג 40-לא ןולח מ"ס 511x542 'חי   
      
תודימב שא ןיסח דבמ תונולחל הלילג ןוליו     22.04.0030

    180.00   180.00     1.00 תשר הלילג 50-לא ןולח מ"ס 962x885+88 'חי   
      
תודימב שא ןיסח דבמ תונולחל הלילג ןוליו     22.04.0040

    718.00   359.00     2.00 תשר הלילג 70-לא ןולח מ"ס 511x041 'חי   
      
תודימב שא ןיסח דבמ תונולחל הלילג ןוליו     22.04.0050
    511x651 תשר הלילג 90-לא ןולח מ"ס +  

    476.00   476.00     1.00 תימורד תיזחב הלפאה 'חי   
      
תודימב שא ןיסח דבמ תונולחל הלילג ןוליו     22.04.0060

    718.00   359.00     2.00 תשר הלילג 01-לא ןולח מ"ס 051x06 'חי   
      
      

  2,632.00 40.22.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../056 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     056 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,632.00 מהעברה      
      
      
תודימב שא ןיסח דבמ תונולחל הלילג ןוליו     22.04.0070
    511x791 תשר הלילג 21-לא ןולח מ"ס +  

  1,983.00   661.00     3.00 תימורד תיזחב הלפאה 'חי   
      
תודימב שא ןיסח דבמ תונולחל הלילג ןוליו     22.04.0080

    540.00   180.00     3.00 תשר הלילג 51-לא ןולח מ"ס 822x054 'חי   
      
תודימב שא ןיסח דבמ תונולחל הלילג ןוליו     22.04.0090

    360.00   180.00     2.00 תשר הלילג 81-לא ןולח מ"ס 08x042 'חי   
      
תודימב שא ןיסח דבמ תונולחל הלילג ןוליו     22.04.0100

    360.00   180.00     2.00 תשר הלילג 12-לא ןולח מ"ס 962x951+151 'חי   
      
תודימב שא ןיסח דבמ תונולחל הלילג ןוליו     22.04.0110

    360.00   180.00     2.00 תשר הלילג 91-לא ןולח מ"ס 962x333 'חי   
      
תודימב שא ןיסח דבמ תונולחל הלילג ןוליו     22.04.0120
    962x062 962 ,מ"סx581 22-לא ןולח מ"ס  

  1,077.00   359.00     3.00 תשר הלילג 'חי   
      

  1,080.00    45.00    24.00 הנקתהו הלבוה 'חי  22.04.0130
  8,392.00 תוללצה 40.22 כ"הס  

      
ה ל ו ג ר פ  50.22 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ יתוכיא יתבכש בר ןרוא ץעמ הלוגרפ     22.05.0010
doolf תרצות ץעה לע ןגמה ץוח עבצו לופיט      
יגרב תללוכ הלוגרפה .לכירדא תריחבל ןווגב      
םאתהב תנוולוגמ הדלפמ םילוזרפ ,דלח-לא      
י"ע sgniward pohs ןונכת ללוכ .םיטרפל      
.'טסנוקו לכירדא רושיאל הרבחה סדנהמ      
תרבח וא/ו םיקורי םימש תרבח ידי לע עוציב      

178,500.00 1,050.00   170.00 שקהנק ר"מ   
178,500.00 הלוגרפ 50.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../057 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     057 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  ד י מ ע  ג י ר א  י ו ר ק  60.22 ק ר פ  ת ת       
      
םרג 034 םגד הללצהל שא דימע גיראב יוריק     22.06.0010
ברעו יתש תטישב הבכרה .הילרטסוא תרצותמ      
וא זירוטפ תרבח אוביב גירא .ץע תורוק ג"ע      

  9,900.00    90.00   110.00 הבכרהו הלבוה ללוכ .ע"ש ר"מ   
  9,900.00 שא דימע גירא יורק 60.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

509,422.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../058 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     058 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ךומנ חתמ תרושקת 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ך ו מ נ  ח ת מ  ת ר ו ש ק ת  43 ק ר פ       
      
ן ש ע  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
םידוק אלל - החותפ  רייפלט ןשע יוליג תזכר     34.01.0010
,יוביכ סיטרכ ןעטמ,םירבצמ ללוכ תינקת -      
םע ןוראב.םירוביחו הנקתה ינופלט ןגייח      
תחיתפ אלל(דדוקמה לש האירקל תיכוכז      
יפל רייפלט RDA-0003 תמגודכ ).ןוראה      

  3,800.00 3,800.00     1.00 'פמוק . תואבכ דקפמ 325 רכמ תוארוה  
      
ללוכ ןעוממ ירטקלאוטופ/היצזינוי ןשע יאלג     34.01.0020

  5,525.00   425.00    13.00 .טוויח 'חי   
      
ןעוממ שא תקעזא/יוביכ תלעפה ןצחל     34.01.0040

  1,000.00   500.00     2.00 .טוויח ללוכ "הלופכ הלעפה" סופיטמ 'חי   
      
ללוכ תימינפ הנקתהל ינורטקלא הקעזא רפוצ     34.01.0050

    224.00   224.00     1.00 .טוויחו ץנצנ 'חי   
      
תינוציח הנקתהל ינורטקלא הקעזא רפוצ     34.01.0060

    280.00   280.00     1.00 .טוויחו ץנצנ ללוכ 'חי   
      
תוכרעמ לכל םינקתה ןוכמ תקידב תרבעה     34.01.0070

  1,680.00 1,680.00     1.00 'פמוק .שא יוביכ  
      
למשחה חולל זגב תיאמצע יוביכ תכרעמ     34.01.0080
יוביכה ינדי ןצחלו רוזיפ ריחנ ,לכימ : תוברל      
ןקת י"פע רשואמ ע"ווש וא 002MF זגב היהי      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק 1220  
 13,709.00 ןשע יוליג תכרעמ 10.43 כ"הס  

      
ר ו ר ח ש  ת ו נ ו ל ח  ת כ ר ע מ  20.43 ק ר פ  ת ת       
ן ש ע       
      
בלושמ דוקיפ םע תיתבותכ ןשע יוניפ תכרעמ     34.02.0010
תלעפהל A5 דוקיפ תזכר םיאבכ לנפמ      
תללוכ תזכרה. ןשע רורחש תונולחל םיעונמ      
תוחפל תועש 27 לש הלועפל יוביג ירבצמ      
תמגודכ . תכרעמה בצמל יוויח תירונ תללוכו      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק רשואמ ע"ש וא מ"עב קטבש תרבח  
      
      
      
      

  1,500.00 20.43.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../059 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     059 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ךומנ חתמ תרושקת 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,500.00 מהעברה      
      
      
היצקידניאל יוויח תירונ םע ES םיאבכ ןצחל     34.02.0020
וא מ"עב קטבש תרבח תמגודכ .  תיתוזח      

    230.00   230.00     1.00 'פמוק רשואמ ע"ש  
      

  1,600.00 1,600.00     1.00 ןשע רורחש תונולחל םיעונמ 'חי  34.02.0030
      

    160.00   160.00     1.00 תונולח יעונמל שא יניסח םילבכ 'חי  34.02.0040
  3,490.00 ןשע רורחש תונולח תכרעמ 20.43 כ"הס  

      
ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  30.43 ק ר פ  ת ת       
      
תועדוה רודישל W0001 דע קפסה רבגמ     34.03.0010
קפסו הקידבו רוטינ ירודיס ללוכ ,הקיסומו      
וא תשר חתמב תולועפל דעוימ רבגמה .חכ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק V42 םירבצממ  
      
תביתב EGNAR LLUF "8- W21 לוקמר     34.03.0020
.יביטרוקד ןותחת לירגו וק יאנש ללוכ ,ץע      
וא תכמנומ הרקתב העוקש הנקתהל לוקמרה      

  1,850.00   370.00     5.00 .טוויח ללוכ ריקה לע היולג 'חי   
      
םימ ןגומ EGNAR LLUF "8- W21 לוקמר     34.03.0030

    940.00   470.00     2.00 .טוויח ללוכ תינוציח הנקתהל 'חי   
      
ןעטמו תועש 42 לש הלועפל םירבצמ תכרעמ     34.03.0040

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק הזירכ תכרעמ רובע יוביגל  
      
תללוכה תינחלוש הנקתהל הזירכ תדמע     34.03.0050
ללוכ - םירוזא 2-ל גותימ תדמעו ןופורקימ      
הקיזומ הציחל היהת הזירכה תדמע .טוויח      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .רוביד כ"חא קרו 'חי   
      
םוריח ןופורקימ רובחל, הזירכ תכרעמל עקש     34.03.0060
תדוקנ םג  ללוכ  ,קנבלימ תרצות -ימוקמ      

    280.00   280.00     1.00 .דוקיפו ךכוסמ לבכ םע ןופורקימל רוביח 'חי   
      
,סיסבה תוברל , רוביד ןצחל םע ןופורקימ     34.03.0070

    670.00   670.00     1.00 .טוויח ללוכ- ןופורקימל שימג קרפמ 'חי   
      

                      1.00 'פמוק .םירוטילקת ןגנ 34.03.0080
  9,540.00 הזירכ תכרעמ 30.43 כ"הס  

      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../060 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     060 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ךומנ חתמ תרושקת 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה צ י ר פ  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  40.43 ק ר פ  ת ת       
ר ו ג ס  ל ג ע מ ב  ת ו מ ל צ מ ו       
      
תוקעזאו תומלצמ ךומנ חתמה תכרעמ      
רושיאב !עוציב ינפל , םואתב ויהי טוויחהו      
. טוזח וקיש הרדח תייריע  ךומנ חתמ יארחא      
      
- םע רשואת הזירכו תומלצמ הקעזא תכרעמ      
הרדח תייריע ןוחטיב יארחא      
      
ןקת יפל - טנוקור וקסיר תכרעמ-הקעזא     34.04.0020
וא ןייל-ייקס פוט לש רשואמ םגד וא 7331      

  2,240.00 2,240.00     1.00 'פמוק הרדח תייריע ןוחטיב יארחא יפל- המיפ םגד  
      

    896.00   896.00     1.00 .טוויח ללוכ- תותלד דיל םישקמ חול 'חי  34.04.0030
      

    560.00   560.00     1.00 PI/PCT דקומל תרושקת םדומ 'חי  34.04.0040
      
ללוכ- טנוקור וקסיר תרצות טנגמ/ חפנ יאלג     34.04.0050

  2,710.40   246.40    11.00 .טוויח 'חי   
      

  4,681.60   246.40    19.00 .טוויח ללוכ- םיינרק יאלג 'חי  34.04.0051
      

    392.00   392.00     1.00 ימינפ רפוצ 'חי  34.04.0060
      

    470.40   470.40     1.00 . ץנצנ ללוכ תינוציח הנקתהל םימ ןגומ רפוצ 'חי  34.04.0070
      
תרבח  RVN: תומלצמל תכרעמ     34.04.0080
    23NOISIVKIH הרט 21 קסיד ללוכ תומלצמ  
RVN ילטיגיד הטלקה לנפ תללוכה תכרעמ      
י"ע הלעפה םינוטריס תדרוהל BSU תאיצי      
קוחרמ היפצל תורשפא .רבכעו קוחר טלש      
רשואיש םגד יפל-.תירבעב הנכות , טנרטיאב      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק ט"בק י"ע  
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 81" תומלצמל ךסמ 'חי  34.04.0090
      
PI תומלצמ תיתוכיא תינועבצ המלצמ     34.04.0100

  7,560.00   630.00    12.00 ץוח יאנתל    לסקיפ הגמ NOISIVKIH  4 'חי   
      
52 רוניצב PI תומלצמל TAC 7 רודלט לבכ     34.04.0120
טלפמוק יפגא םיבשחמ זוכירמ המלצמ לכל      

    132.00    11.00    12.00 'פמוק הדיחיל  
      
      

 25,642.40 40.43.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../061 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     061 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ךומנ חתמ תרושקת 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 25,642.40 מהעברה      
      
      
המלצמ דיל םימ תונגומ םירוביח תואספוק     34.04.0130

    144.00    12.00    12.00 המלצמל CNB םירוטקנוק ללוכ 'חי   
      

  5,000.00    10.00   500.00 הצירפ יוליג תכרעמל לבכ רטמ  34.04.0140
 30,786.40 רוגס לגעמב תומלצמו הצירפ יוליג תכרעמ 40.43 כ"הס  

      
ם י ב ש ח מ  ת כ ר ע מ  60.43 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 08 קמוע U 04 ןורא תנקתהו הקפסא     34.06.0010
םאתהב הבוגה תוחפל מ"ס 55 בחורו תוחפל      
יונב חולה - המוק התואב תרושקתה תומכל      
,הדיחיל תודוקנ 42 לש  גתמו םילנפ 4-כ      
JR-54 ירבחמ לעב בותינ לנפב תומויס      
םירשגמ ןוראב - ךכוסמ 7TAC ןקתל םינועה      
- םיעקש 6 ןוראב .מ"ס 05 דע לש ךרוא ילעב      
ןורא לכב הקראה לבכ ,ררוואמ , דרפנב דדמנ      
. תוקראה ספל דרפנ רוניצב עיגיש תרושקת      
לכל תוירחא PH תואובמ 42 ויהי - םיגתמ      

  3,920.00 3,920.00     1.00 'פמוק . םייחה  
      
תרושקת לבכ תללוכה םיבשחמ תדוקנ     34.06.0020
תרושקת עקש,  רודלט TAC-7 ךכוסמ      
    54-JR תרנצ תולעת ,רושיג ילבכ 2 ,ךכוסמ  
C865-AIE/AIT ןקתב ךמות , טוויחו ןומיס      
    7TACהצק יעקש ןומיסו םילבכה ןומיס -  

  8,243.20   257.60    32.00 'פמוק ינכט טרפמ האר  
      

    739.20    13.44    55.00 'מ 2 דע ךרואב 7TAC םירשגמ 'חי  34.06.0030
 12,902.40 םיבשחמ תכרעמ 60.43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 70,427.80 ךומנ חתמ תרושקת 43 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../062 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     062 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
ןז תניג 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ז  ת נ י ג  14 ק ר פ       
      
ן ז  ת נ י ג  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
תניגל  ןוטבמ ךרדמ ינבאו  סורג גנוטיא יקולח     41.01.0010

  5,525.00    65.00    85.00 ןז ר"מ   
      

  7,500.00   100.00    75.00 קורי    גג ר"מ  41.01.0020
 13,025.00 ןז תניג 10.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 13,025.00 ןז תניג 14 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../063 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     063 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ב ו י ב ל  EP ו  CVP ת ו ר ו נ י צ  23.75 ק ר פ  ת ת       
ל ו ע י ת ו       
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0010
    NS-8 י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ      

  3,000.00   150.00    20.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0300
    NS-8 י"ת יפל ,מ"מ 052 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ      

  9,600.00   240.00    40.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע רטמ   
 12,600.00 לועיתו בויבל EP ו CVP תורוניצ 23.75 כ"הס  

      
ב ו י ב  ת ו ר ו נ י צ  ר ו ב י ח  74.75 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י י ק  ת ו ח ו ש ל       
      
מ"מ 061 רטוק C.V.P בויב רוניצ רוביח     57.47.0200
החושל דומצב הריפח תוברל ,תמייק החושל      
תייטה ,תוביאש ,רוביחה תודובע ,תמייקה      
לכו לעתמה דוביע ,החוש רבחמ ,םיכפש      

  6,500.00 1,300.00     5.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,םישורדה םירמוחה  
  6,500.00 תומייק תוחושל בויב תורוניצ רוביח 74.75 כ"הס  

      
ת ו ע ב ו ר מ  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  26.75 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת ל       
      
תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.62.0010
עוקיש את םע ,מ"ס 001/001 םינפ תודימב      
ןיממ מ"ס 06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו      
    004D )04 םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט,  
הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב      

          5,672.00 רזוח יולימו 'חי           
      
'מ 52.1 לעמ קמועב הרקב תוחוש ךא ,ל"נכ     57.62.0020

 19,680.00 6,560.00     3.00 'מ 57.1 דעו 'חי   
 19,680.00 זוקינו לועיתל תועבורמ הרקב תוחוש 26.75 כ"הס  

      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../064 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     064 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ז ו ק י נ  י ח ו ד י ק  76.75 ק ר פ  ת ת       
      
דבמ לוורש םע מ"ס 06 רטוק זוקינ יחודיק     57.67.0035
052 תוחפל לש לקשמב גורא אל ינכטואיג      
ץצחב יולימ תוברל 'מ 3 דע קמועב ר"מל ר"ג      

  7,860.00 2,620.00     3.00 1 2/1" לדוג דע 'חי   
      
קמועב מ"ס 06 רטוק זוקינ יחודיק ךא ,ל"נכ     57.67.0040

  3,120.00 3,120.00     1.00 'מ 6 דעו 'מ 3 לעמ 'חי   
      
06 רטוק חודיקל ףסונ רטמ לכ רובע תפסות     57.67.0050

  3,150.00   350.00     9.00 מ"ס רטמ   
      
ילריפס רוניצ רובע זוקינ חודיקל תפסות     57.67.0200
)EPDH( ןליתאילופמ מ"ס 04 רטוק ,ררוחמ      
ע"ש וא "סקלפזק" גוסמ הדלפב קזוחמ      

  5,120.00   320.00    16.00 ינכטואיג דבמ לוורש םוקמב רטמ   
 19,250.00 זוקינ יחודיק 76.75 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ י צ ל  ן ו ט ב  ת פ י ט ע  86.75 ק ר פ  ת ת       
      
,גוס לכמ תורוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     57.68.0001
לזרב תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועב      
רטוק תורוניצל ,)ק"מ/ג"ק 06 לקשמב( ןויזה      

  1,600.00    80.00    20.00 ) 4"( מ"מ 011 רטמ   
  1,600.00 תורוניצל ןוטב תפיטע 86.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 59,630.00 לועיתו בויב םימ יווק 75 כ"הס  
3,019,448.30 הנוי רפכ םיריעצ זכרמ כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../065 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     065 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

חותפ תודובע 20 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ב י ח ל  ת ו נ כ ה ו  ץ ו ח  ת ר ו א ת  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  13.80 ק ר פ  ת ת       
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.31.0010
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח      
09 דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו      

  3,800.00    19.00   200.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס רטמ   
      
,מ"ס 05 רטוק ןוטב רוניצמ תרוקיב תחוש     08.31.0020

  1,290.00   430.00     3.00 הכרדמב הנקתהל הסכמ םע 'חי   
      
דע הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.31.0030
תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 'מ 6      
,רובה תביצח/תריפח ללוכ ,מ"ס 001/08/08      
דוסי יגרב ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה      
תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ      

  2,800.00   700.00     4.00 םישורדה םירמוחהו 'חי   
      
לוורש רובע ,דומעל ןוטב דוסיל ריחמ תפסות     08.31.0040

    300.00   150.00     2.00 .הקראהל ףסונ לוורשו לבכל ףסונ 'חי   
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.31.0050
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

  1,000.00    10.00   100.00 .םידומעל הרידח רטמ   
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.31.0060
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
תחוש ךותב, תעבט קדהמ ,השקה שאר      
תפצר םע מ"ס 06 קמועב ,06 רטוקב תרוקב      

  3,450.00 1,150.00     3.00 'פמוק העיבצו טוליש ,521B גוסמ הסכמו ץצח  
 12,640.00 ץוח תרואתל תונכה 13.80 כ"הס  

      
ם י ל י ב ו מ ו  ם י ל ו ו ר ש  23.80 ק ר פ  ת ת       
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב  תרנצה לכ      
.ינקת ןומיס טרסו      
      
מ"מ 05 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ     08.32.0020
ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב      

  2,400.00    12.00   200.00 .ינקת רטמ   
  2,400.00 23.80.20 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../066 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     066 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

חותפ תודובע 20 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,400.00 מהעברה      
      
      
רטוק .ע.ק.י יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.32.0040
הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 05      

  1,100.00    11.00   100.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
  3,500.00 םיליבומו םילוורש 23.80 כ"הס  

      
ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  33.80 ק ר פ  ת ת       
      
תא ללוכ אל םיכילומהו םילבכה ריחמ :הרעה      
תרנצה      
      
ר"ממ 61 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.33.0020
,תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

    360.00    12.00    30.00 .םידומעל הרידח ללוכ רטמ   
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.33.0030
,תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

  1,440.00    24.00    60.00 .םידומעל הרידח ללוכ רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.33.0040
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

    450.00     9.00    50.00 ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ   
      
6*5.1 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.33.0050

    784.00    15.68    50.00 ר"ממ רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.33.0060
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

  1,260.00    18.00    70.00 ר"ממ 6X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ   
      

    360.00    12.00    30.00 4.0X2X02 יל'ג לבכ גוז רטמ  08.33.0070
      
ןאובי( SCH תרבח לש גוז 6 יטפוא ביס     08.33.0080
30210-45G 21 3MO יטפוא לבכ )סרב.ג      

    450.00    15.00    30.00 OUTDOOR MM רטמ   
  5,104.00 םילבכו םיכילומ 33.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../067 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     067 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

חותפ תודובע 20 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ם י ד ו מ ע  43.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.34.0010
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
6 דע הבוגב SHR ךתח לעב דומעה .ושארב      
.רשואמ ע"וש וא " ה.ל.פ" תרצות תמגוד ,'מ      
יפל ןווג.סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב עובצ      

  5,200.00 1,300.00     4.00 לכירדאה תריחב 'חי   
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     08.34.0020
דימע תיכוכז יביס םע טנוברקילופמ דומעה      
חפמ וא סויזלצ תולעמ 031 דע לש 'פמטב      
ז"אמ םע ,חפ ןוגג םע מ"מ 5.2 יבועב ןבלוגמ      
יקדהמ םע ,A01 AK01 םרזל יזאפ דח      
3KAPOC וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה      
האיצי יקדהמ םע ,ע"וש וא IXEGOS תרצות      
ספ םע ,ע"וש וא XINOHP תרצות םיסנפל      

    867.00   289.00     3.00 סנפל דע לבכו הקראה 'חי   
      
ףסונ ז"אמ רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות     08.34.0030
לע עקת תיב וא הרואת ףוגל ףסונ לבכו      

    660.00   110.00     6.00 .דומע 'חי   
  6,727.00 ץוח תרואתל םידומע 43.80 כ"הס  

      
ץ ו ח  ה ר ו א ת   53.80 ק ר פ  ת ת       
      
הבחר תראהל דומע יבג לע םיסנפ     08.35.0010
    linear beam spread8983256059"  

 11,000.00 2,200.00     5.00 Nightspot A2 LED pole luminaire" 'חי   
      
ספ- רשג די זחאמ טרפו תינדא ריק טרפ     08.35.0030
ליפורפ+ םימ ןגומ שימג םידל      
ראניל דל םגד -תרונל יבלח יוסיכ+םוינימולא      

  5,510.00   145.00    38.00 דריל ץינייטש - רטמ   
      
הרואתל םימ ןגומ ריק עוקש הרואת ףוג     08.35.0050
ml0211 K0003  תירטמיסא הראהל הכומנ      
    V022 W5.8 DEL דריל - פמלינויםגד  

  1,350.00   450.00     3.00 ץינייטש 'חי   
      
      
      
      

 17,860.00 53.80.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../068 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     068 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

חותפ תודובע 20 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 17,860.00 מהעברה      
      
      
ץוח תרואתל םימ ןגומ הדנלירג הרואת ףוג     08.35.0060
76PI ml004 K0082 V022 W6  תרונל      
    72E DELםגד- רטמ לכ הרונ NAMAGEM-  

  1,700.00    25.00    68.00 תלכת ינרק רטמ   
      
רזיבא ללוכ ןנווכתמ רוטק'זורפ הרואת ףוג     08.35.0080
ץוחבמ המוח יבג לע הנקתהל רווניס דגנ      
V42 K0072 ml0051 W81 DEL תורונל      
תמרב םימ ןגומ 53 תינוניב המולא םע      

  1,635.00   545.00     3.00 ןייזיד דל - טיפרג 76PI 'חי   
 21,195.00 ץוח הרואת  53.80 כ"הס  

      
ם י ע ק ש  י ז ו כ י ר  -ר ט ל ו ו  73.80 ק ר פ  ת ת       
ם י ע ו ר י א ל       
      
רטסאילופמ  למשח  חול-EV  םיעוריאל     08.37.0020
חול רפמא 3*23 רטלוול  לוענמ םע ןיירושמ      
וא רבנע תרצות םיעוריאל תרושקתו למשח      
תלת עקש ללוכ מ"ס 03/04/06 תודימב ע"וש      
רפמא 61 םיזפ דח םיעקש 2 רפמא 5*23 יזפ      
ילנפ ,חולה הנבמב ימוקמ תחפו ם"יזאמ ללוכ      
לכו טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םיימינפ חפ      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק דויצה  
    850.00 םיעוריאל םיעקש יזוכיר -רטלוו 73.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 50,016.00 תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../069 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     069 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

חותפ תודובע 20 הנבמ
חותיפ  תודובע 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ   ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
הריפחל הנווכה הריפח ןיוצמ ובש םוקמ לכב      
. הביצח וא /ו      
      
קוליס םיללוכ קוריפ תודובע לש םריחמ      
.ריעה ימוחתב רשואמ ךפש םוקמל תלוספה      
ץוחמ רתומ תלוספ רתאב תלוספה יוניפל      
לכ תא םיללוכ םיפיעסה יריחמ . ריעה תולובגל      
תעבונה השירד לכ וא ףיעסה רואתב טרופמה      
.ל"נה רואתהמ      
      
הדובעה ריחמב לולכ רפעו הריפח יפדוע יוניפ      
. םולשת תפסות אללו      
      
תודובע יפיעסל עוציב תויומכ רושיא ךרוצל      
ןיכהל ןלבקה לע )הריפח וא/ו יולימ( רפע      
.עוציבה ירחאו ינפל תיבצמ הפמ תינכות      
ורשואיו ךמסומ דדומ י"ע ונכוי תוינכותה      
דדומ תינכות תמייק םהב םירקמב .ותמיתחב      
וז תינכות שמשת הדובעה עוציב םדוק תיבצמ      
ררבתי םהב םירקמב טעמל( בושיחל סיסבכ      
תליחת םדוק חטשב םייוניש ושענ יכ      
קלח ןניה הדידמה תוינכות תנכה .)הדובעה      
.ןרובע םלושי אלו םיריחמה תלוחתמ      
      
תובכשב רזוח יולימ תוללוכ הביצח / הריפח     40.01.0010

  5,250.00    35.00   150.00 . קודיה תוברל מ"ס 02 לש ק"מ   
      
תודובע רמג ,)ךרד תרוצ(  תיתש לש רושיי     40.01.0300

  8,400.00    15.00   560.00 קודיה אלל )-,+( מ"ס 02 רפע ר"מ   
      
דיחא יבועב ,םיליבשו תוכרדמל 'א גוס עצמ     40.01.0315
.דומ %89 תמרל רקובמ קודיה ללוכ הנתשמו      

  9,750.00    65.00   150.00 . מ"ס 02 לש תובכשב עוצב . והשא ק"מ   
      

  3,360.00     6.00   560.00 .רקובמ  ןפואב תיתש יחטש קודיה ר"מ  40.01.0320
      
גרודמו יקנ, ררבנ ינוציח רמוחמ אבומ יולימ     40.01.0400
ורוזיפ ללוכ יללכה טרפמה תושירדל םאתומ      
.דומ %89 תמרל רקובמ קודיהו תובכשב      

  8,500.00    85.00   100.00 . מ"ס 02 לש תובכשב עוצב . והשא ק"מ   
 35,260.00 רפע תודובע 10.04 כ"הס  

      
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../070 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     070 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

חותפ תודובע 20 הנבמ
חותיפ  תודובע 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.04 ק ר פ  ת ת       
      

  1,400.00 1,400.00     1.00 . ישאר םימ דמ רובע רליפ  'חי  40.02.0081
      
לזרב תוברל מ"ס 51 יבועב ןוטבמ חטשמ     40.02.0100
ןוטב ירוסינ   ללוכ   קלחומ ןוטב רמג. ןויזה      

 36,000.00   225.00   160.00 לכירדאה י"פע  םירפתו ר"מ   
 37,400.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.04 כ"הס  

      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  60.04 ק ר פ  ת ת       
      
י"פע םינווג רפסמב ועצובי   םיפוצרה לכ      
. לכירדאה      
      
-  מ"ס 04/01   תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.06.0035
עוצבה ,ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות תולחלחמ      

 52,500.00   150.00   350.00 . מ"ס 4 יבועב לוח עצמ ללוכ ר"מ   
      
ע"ש וא ןייטשרקא תרצות   שיבכ הפש ןבא     40.06.0245

  7,800.00   130.00    60.00 ןוטב עצמו הריפח תוברל רטמ   
      
רומיגב עבורמ שאר ,מ"ס 05/03/51  ןג ןבא     40.06.0265
תוברל  ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ,והשלכ      

 14,375.00   115.00   125.00 ןוטב עצמו הריפח רטמ   
      
םינבאמ 6191 י"ת י"פע הרהזא יחטשמ     40.06.0295
ליבומ ספ תוברלו מ"ס 02/02 תודימב      

    600.00   150.00     4.00 ע"ש וא ןוטסרקא תמגודב ר"מ   
      
לכ תוברל חלשו םור ןייטשרקא תוגרדמ     40.06.0316

 19,500.00   150.00   130.00 . ןרציה י"פע  תשרדנה תיתשתה רטמ   
      
םור ןייטשרקא    תמגודב הנובירט תוגרדמ     40.06.0350
י"פע  תשרדנה תיתשתה לכ תוברל חלשו      

 40,500.00   450.00    90.00 . ןרציה רטמ   
      
OSOM םגד שקהנק 'בח תרצות  קובמב קד     40.06.0360

 61,500.00   820.00    75.00 םירטסקא קובמב תורוק תיתשת ללוכ ר"מ   
196,775.00 תוגרדמו םיפוציר 60.04 כ"הס  

      
ם י ק ח ש מ  ר ו ז א  01.04 ק ר פ  ת ת       
      

 18,700.00   170.00   110.00 מ"ס 01 יבועב  ץע קסר עצמ ר"מ  40.10.0010
      

 18,700.00 01.04.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../071 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     071 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

חותפ תודובע 20 הנבמ
חותיפ  תודובע 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 18,700.00 מהעברה      
      
      
" הניבור" ץע יעזג 3 ללוכה    םיקחשמ ןקתמ     40.10.0020

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק הבל .ע.נ 'בח לש  
 26,200.00 םיקחשמ רוזא 01.04 כ"הס  

      
ב ו ח ר   ט ו ה ר  21.04 ק ר פ  ת ת       
      

 24,000.00 8,000.00     3.00 סדה 'בח לש תואסכ 6 םע ןחלוש 'חי  40.12.0010
      

  6,000.00 6,000.00     1.00 ץע ביבס לוגע ןחלוש 'חי  40.12.0015
      

  3,500.00 3,500.00     1.00 היזרב 'חי  40.12.0020
      

    800.00   400.00     2.00 םינותפשא 'חי  40.12.0040
 34,300.00 בוחר  טוהר 21.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

329,935.00 חותיפ  תודובע 04 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../072 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     072 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

חותפ תודובע 20 הנבמ
היקשהו ןוניג 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
0.14 ק ר פ  ת ת  00.14 ק ר פ  ת ת       
      
רובע ריקל םירבחמ ללוכ הטסורינ לבכ     41.00.0010
אובייב בוקא'ג תרצות ספטמ יחמצל היילדה      

  8,000.00   160.00    50.00 לכירדא רושיאב ע"ש וא אמישי רטמ   
  8,000.00 0.14 קרפ תת 00.14 כ"הס  

      
14 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.14 ק ר פ  ת ת       
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג       
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
      
תרדגה" לע ססובמ - םיליתש לדוג .3      
"יונלו תוננג יליתשל )"םינקת"( םיטרדנטס      
חותיפו תואלקחה דרשמ י"ע םסרפתמש      
.רפכה      
      
תוירחא םיללוכ הליתשהו העיטנה יריחמ .4      
.םוי 06 ךשמב לופיטו הטילקל      
      
םימיאתמה םילדגב העיטנל תורוב .5      
יריחמב םילולכ ,תיננג המדאב םייולימו      
.העיטנהו הליתשה      

היקשהו ןוניג 14 קרפל תויללכ תורעה 10.14 כ"הס            
      
ע ק ר ק  ת ר ש כ ה  01.14 ק ר פ  ת ת       
      
יפל עצובי( חטשה יוקינו היחמצ תרסה     41.10.0010

  2,100.00     4.20   500.00 )יוניבו הליתש תודובע ינפל דבלב השירד ר"מ   
  2,100.00 עקרק תרשכה 01.14 כ"הס  

      
ן ג  ת מ ד א  ,ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  11.14 ק ר פ  ת ת       
ט ס ו פ מ ו ק ו       
      
תכיפה תוברל ,מ"ס 02 קמועל עקרקה דוביע     41.11.0020
יננג רושייו םיינכמ םילכב החוחיתו עקרקה      
רשא הקלחב ,תוינוניבו תולק תומדאב ,יפוס      

  2,400.00     4.80   500.00 ר"מ 052 לעמ החטש ר"מ   
      

  2,400.00 11.14.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../073 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     073 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

חותפ תודובע 20 הנבמ
היקשהו ןוניג 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,400.00 מהעברה      
      
      
052 לעמ םלדוגש םיחטשל רקב טסופמוק     41.11.0040
שי .)םנודל ק"מ 52-כ לש תומכב( ר"מ      
רוזיפ םרט תיננגה המדאה םע בברעל      

  2,875.00   230.00    12.50 .המדאה ק"מ   
      
תויומכב - חטשב רוזיפ תוברל ,תיננג המדא     41.11.0210

 18,900.00    70.00   270.00 ק"מ 02 לעמ תולודג ק"מ   
 24,175.00 טסופמוקו ןג תמדא ,עקרקה דוביע 11.14 כ"הס  

      
ל י ב ג מ  ,א ש ד  ם ח ו ת  31.14 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ ו  ה נ ג ה  ת ו ע י ר י  ,ם י ש ר ו ש       
      
תמגוד ףוקש ןליפורפילופ יושע אשד םחות     41.13.0404
םחותה מ"ס 31 הבוגב ע"ש וא "טניופ ןירג"      
יקולחב וא ףוטב יופיחל אשדה יגוס לכ ןיב      

  5,850.00    65.00    90.00 תפסונ הדיחיל רבחמ תוברל לחנ רטמ   
  5,850.00 זוקינו הנגה תועירי ,םישרוש ליבגמ ,אשד םחות 31.14 כ"הס  

      
ם י צ ע  ת ק ת ע ה ו  ה ע י ט נ  02.14 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ה  ם ו ח ת ב       
      
םירטמ 2 והבוגש ץע - רגוב ץע :הרעה      
דדמנה( ועזג רטוקו עקרקה ינפ לעמ תוחפל      
01 אוה )עקרקה ינפ לעמ מ"ס 031 הבוגב      
ץע ,'מ 4 דע והבוג ןטק ץע .תוחפל מ"ס      
לודג ץע ,'מ 7 דעו 'מ 4 לעמ והבוגינוניב      
והבוג קנע ץע ,'מ 01 דעו 'מ 7 לעמ והבוג      
.'מ 01 לעמ      
      
,חותיפו היינב ןמזב םימייק םיצע לע הנגה     41.20.0010
,ןוטב תקיציו דופיר ,הייקשה ,הנגה רדג ללוכ      
םונורגאמ ינכט טרפמ יפל שרדנה לכו      

 30,000.00 3,000.00    10.00 'פמוק .החמומ  
      

 16,500.00    15.00 1,100.00 )רטיל 1( 3 'סמ לדוג םיליתש תעיטנו הקפסא 'חי  41.20.0030
      

 10,780.00    22.00   490.00 )רטיל 3( 4 'סמ לדוג םיליתש תעיטנו הקפסא 'חי  41.20.0040
      
01( 6 'סמ לדוג םיליתש תעיטנו הקפסא     41.20.0060

  8,400.00    70.00   120.00 )רטיל 'חי   
      

 65,680.00 02.14.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../074 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     074 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

חותפ תודובע 20 הנבמ
היקשהו ןוניג 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 65,680.00 מהעברה      
      
      
עזג רטוקב "01 לדוג" םיצע תעיטנו הקפסא     41.20.0200
ץעה הבוג .ץעל טסופמוק רטיל 06 -ו 4"      
לכ .ליבומ יזכרמ ףנע םע ,םירטמ 4 תוחפל      
טסופמוקב תברועמ תיננג המדאב עטניי ץע      
המדא לש ק"מ 6 כ"הסבו רטמ 1 קמועב      

  7,200.00 1,200.00     6.00 .דרפנב תרחמותמה תיננג 'חי   
      
ץע תוכומס לש הפלחה וא/ו הנקתה     41.20.0750
4 רטוקבו 'מ 0.3 לש יללכ ךרואב תואטוחמ      
תוכומסה ,תיתחתב דוח םע תוחפל מ"ס      

    306.00    17.00    18.00 תוחפל מ"ס 05 לש קמועב עקרקב תונגועמ 'חי   
      
תוכומסל םיצע תכימתל הרישק תוימוג תכרע     41.20.0780
תוימוג עברא תוברל ,םתסירק תעינמל      
עוביק ירזיבא השולש ,M.D.P.E-מ הרישק      
ץעל ריחמה( ע"ש וא "ץעמוג" תרצות ,םיגרבו      

    240.00    40.00     6.00 'פמוק )דדוב  
 73,426.00 רתאה םוחתב םיצע תקתעהו העיטנ 02.14 כ"הס  

      
ת ח נ ה ו  א ש ד  ת ל י ת ש  03.14 ק ר פ  ת ת       
י ט ט נ י ס  א ש ד       
      
וא ורוט לא ןזמ ,)רמ 052 לעמ( אשד ידברמ     41.30.0040

  2,400.00    30.00    80.00 םוי 03 לופיט תוברל ינדנ םולפספ ר"מ   
  2,400.00 יטטניס אשד תחנהו אשד תליתש 03.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  08.14 ק ר פ  ת ת       
      

    870.00   870.00     1.00 1 יס יד ןוקלג 'חי  41.80.0010
      

 13,300.00 13,300.00     1.00 תולעפה 4 םגא רקב 'חי  41.80.0020
      

  4,160.00    10.40   400.00 6/52 רוניצ רטמ  41.80.0030
      

  2,040.00    12.00   170.00 6/23 רוניצ רטמ  41.80.0040
      

    328.00    16.40    20.00 ןיזמ 01/04 רוניצ רטמ  41.80.0050
      

  4,800.00    48.00   100.00 6/36 רוניצמ לוורש רטמ  41.80.0060
      

  6,875.00     5.50 1,250.00 5.0*5.0 ףוטפיט רטמ  41.80.0070
 32,373.00 08.14.20 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../075 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     075 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

חותפ תודובע 20 הנבמ
היקשהו ןוניג 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 32,373.00 מהעברה      
      
      

  1,548.00    36.00    43.00 ףוטפיט תועבט 'חי  41.80.0080
      

  2,500.00     4.00   625.00 תופטפטל בציימ 'חי  41.80.0090
      

  7,300.00 7,300.00     1.00 1" תכרעמ שאר 'חי  41.80.0100
      
הלעפהל ןמז יפל לעופה 1" רטוק תכרעמ שאר     41.80.0110

  2,100.00 2,100.00     1.00 תחא 'חי   
      

  1,560.00   520.00     3.00 1" רטוק הלעפה 'חי  41.80.0120
      

  4,850.00 4,850.00     1.00 הנגה ןורא 'חי  41.80.0130
      
BRO-234  םגד  תכרעמ שארל הנגה ןורא     41.80.0140
תודימב  ע"ש וא טיילרוא תמגודכ      

    790.00   790.00     1.00 260*600*800 'חי   
      

  1,320.00   330.00     4.00 דיאונולוס 'חי  41.80.0150
      

  2,340.00   130.00    18.00 רטנה לש SRP-04 ףוג לע םיזתמ 'חי  41.80.0160
      

    720.00    40.00    18.00 תסוומ SRP םגד רובע החיג זתמל תפסות 'חי  41.80.0170
      

    648.00    36.00    18.00 PM תייפל תפסות 'חי  41.80.0180
      

  2,800.00 2,800.00     1.00 הרואת דומעל בשחמ רוביח 'חי  41.80.0190
 60,849.00 היקשה 08.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

176,800.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  
556,751.00 חותפ תודובע כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../076 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     076 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ     
    
ישאר ןלבק תוירחאו םיללכ םיאנת 00 קרפ      
    

ישאר   ןלבק תוירחאו  םיללכ םיאנת 10.00 קרפ תת                                           
    

ישאר ןלבק תוירחאו םיללכ םיאנת 00 כ"הס                                          
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                              53,780.00 רפע  תודובע  10.10 קרפ תת    
    

                 53,780.00 רפע תודובע 10 כ"הס                
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             333,685.00 רתאב  קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

                               5,700.00 תונוש 20.20 קרפ תת    
    

                339,385.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
הינב תודובע  40 קרפ      
    

                              17,950.00 הינב תודובע 10.40 קרפ תת    
    

                 17,950.00 הינב תודובע  40 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                              72,600.00 ןוילע גג םוטיא 20.50 קרפ תת    
    

                               8,760.00 םיתורש ירדח םוטיא 'בע 40.50 קרפ תת    
    

                               1,450.00 שא ירבעמ םוטיא 90.50 קרפ תת    
    

                 82,810.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ      
    

                              18,100.00 תורגנ תודובע 10.60 קרפ תת    
    

                             140,725.00 תורגסמ תודובע 20.60 קרפ תת    
    

                              17,500.00 תורגנ יטנמלא 30.60 קרפ תת    
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../077 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     077 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               2,600.00 תונוש 40.60 קרפ תת    
    

                178,925.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס                
    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

ינקתמ 70 קרפל תויללכ תורעה 10.70 קרפ תת                                           
האורבת            
    

                              11,729.00 םירק םימל םינוולוגמ הדלפ תורוניצ 11.70 קרפ תת    
םימחו            
    

                              18,686.00 םימחו םירק םימל םייטסלפ תורוניצ 21.70 קרפ תת    
קנירפס םיזתמ תכרעמלו            
    

                               2,220.00 םימ יווקל םיננסמו םימותסש םיזרב 12.70 קרפ תת    
םימחו םירק            
    

                                 325.00 יווקל םיגרבותמ םינוולוגמ םיחפס 32.70 קרפ תת    
םימחו םירק םימ            
    

                              26,280.00 םיזקנ תכרעמל תורוניצ 13.70 קרפ תת    
    

                               1,768.00 ןליתאילופמ זוקינ תורוניצל םיחפס 33.70 קרפ תת    
C.V.P ןליפורפילופ            
    

                               8,630.00 םינגזמל םינופיס הפצר ימוסחמ 43.70 קרפ תת    
זוקינ תולעתו            
    

                              11,140.00 תונתשמו החדה ילכימ תולסא 14.70 קרפ תת    
    

                               4,910.00 תורעקו םירויכ 24.70 קרפ תת    
    

                               4,220.00 תוללוסו םיזרב 54.70 קרפ תת    
    

                               4,530.00 רסיק ןבא יחטשמ ןבא שיש יחטשמ 64.70 קרפ תת    
םיילירקא םיחטשמו            
    

                               3,400.00 הנקתהו תועובקל האורבת תודוקנ 94.70 קרפ תת    
תועובק לש דבלב            
    

                               7,200.00 םשג ימ זוקינ 05.70 קרפ תת    
    

                               2,800.00 תולובגב - בויבל C.V.P תורוניצ 16.70 קרפ תת    
הנבמה שרגמ            

 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../078 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     078 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               2,620.00 ןיינבה ךותב שא יוביכל דויצו תודמע 26.70 קרפ תת    
    

                110,458.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                              15,050.00 םינבמב תואספוקו תונזה 10.80 קרפ תת    
    

                              78,675.00 למשח תודוקנ 20.80 קרפ תת    
    

                              22,720.00 למשח חול 30.80 קרפ תת    
    

                              52,933.00 הרואת יפוג 40.80 קרפ תת    
    

                169,378.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                              23,175.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                              67,500.00 ץוח חיט  20.90 קרפ תת    
    

                 90,675.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                             113,050.00 ןלצרופ טינרג /ןבא יחיראב ףוציר 10.01 קרפ תת    
    

                              17,000.00 םינפ -תוריק יופיח 20.01 קרפ תת    
    

                               5,750.00 תונוש 30.01 קרפ תת    
    

                                 700.00 תוגרדמ 40.01 קרפ תת    
    

                             112,000.00 קד 50.01 קרפ תת    
    

                              11,700.00 הנבמב  ץע יופיח 60.01 קרפ תת    
    

                              23,000.00 םיחיטש 70.01 קרפ תת    
    

                283,200.00 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../079 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     079 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              14,200.00 םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 קרפ תת    
סבגו            
    

                 14,200.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                             477,100.00 םוינימולא תודובע 10.21 קרפ תת    
    

תויראלודומ תוציחמ טורפ   20.21 קרפ תת                                           
    

                477,100.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
    
ןבא יופיח 41 קרפ      
    

                              24,850.00 ןבא 'בע 10.41 קרפ תת    
    

                 24,850.00 ןבא יופיח 41 כ"הס                
    
ריווא גוזימ תוכרעמ 51 קרפ      
    

תורעה 00.51 קרפ תת                                           
    

                             168,100.00 ריווא גוזמ תכרעמ 10.51 קרפ תת    
    

                              43,017.50 ריווא רוזיפ תכרעמ 20.51 קרפ תת    
    

                                 130.00 םינגומ םיבחרמ 30.51 קרפ תת    
    

                               5,205.00 יללכ 40.51 קרפ תת    
    

                216,452.50 ריווא גוזימ תוכרעמ 51 כ"הס                
    
הקסה ינקתמ 61 קרפ      
    

                               2,280.00 תשוחנ הדלפ תרנצ דודיב 25.61 קרפ תת    
ימוג סקלפודיו ילוורש םע ןליתאילופו            
    

                  2,280.00 הקסה ינקתמ 61 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../080 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     080 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תוילעמ 71 קרפ      
    

                             100,000.00 תוילעמ 10.71 קרפ תת    
    

                100,000.00 תוילעמ 71 כ"הס                
    
שרח תורגסמ תודובע  91 קרפ      
    

                             200,000.00 שרח תורגסמ תודובע 10.91 קרפ תת    
    

                               5,500.00 דדובמ לנפ ריק 20.91 קרפ תת    
    

                205,500.00 שרח תורגסמ תודובע  91 כ"הס                
    
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

                              21,740.00 סבג תוציחמ 10.22 קרפ תת    
    

                              87,990.00 תויטסוקא תורקת 20.22 קרפ תת    
    

                             202,900.00 תונוש 30.22 קרפ תת    
    

                               8,392.00 תוללצה 40.22 קרפ תת    
    

                             178,500.00 הלוגרפ 50.22 קרפ תת    
    

                               9,900.00 שא דימע גירא יורק 60.22 קרפ תת    
    

                509,422.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                
    
ךומנ חתמ תרושקת 43 קרפ      
    

                              13,709.00 ןשע יוליג תכרעמ 10.43 קרפ תת    
    

                               3,490.00 ןשע רורחש תונולח תכרעמ 20.43 קרפ תת    
    

                               9,540.00 הזירכ תכרעמ 30.43 קרפ תת    
    

                              30,786.40 תומלצמו הצירפ יוליג תכרעמ 40.43 קרפ תת    
רוגס לגעמב            
    

                              12,902.40 םיבשחמ תכרעמ 60.43 קרפ תת    
    

                 70,427.80 ךומנ חתמ תרושקת 43 כ"הס                
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../081 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     081 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןז תניג 14 קרפ      
    

                              13,025.00 ןז תניג 10.14 קרפ תת    
    

                 13,025.00 ןז תניג 14 כ"הס                
    
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ      
    

                              12,600.00 לועיתו בויבל EP ו CVP תורוניצ 23.75 קרפ תת    
    

                               6,500.00 תומייק תוחושל בויב תורוניצ רוביח 74.75 קרפ תת    
    

                              19,680.00 זוקינו לועיתל תועבורמ הרקב תוחוש 26.75 קרפ תת    
    

                              19,250.00 זוקינ יחודיק 76.75 קרפ תת    
    

                               1,600.00 תורוניצל ןוטב תפיטע 86.75 קרפ תת    
    

                 59,630.00 לועיתו בויב םימ יווק 75 כ"הס                
 3,019,448.30 הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 כ"הס                            

    
חותפ תודובע 20 הנבמ     
    
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ      
    

                              12,640.00 ץוח תרואתל תונכה 13.80 קרפ תת    
    

                               3,500.00 םיליבומו םילוורש 23.80 קרפ תת    
    

                               5,104.00 םילבכו םיכילומ 33.80 קרפ תת    
    

                               6,727.00 ץוח תרואתל םידומע 43.80 קרפ תת    
    

                              21,195.00 ץוח הרואת  53.80 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיעוריאל םיעקש יזוכיר -רטלוו 73.80 קרפ תת    
    

                 50,016.00 תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 כ"הס                
    
חותיפ  תודובע 04 קרפ      
    

                              35,260.00 רפע תודובע 10.04 קרפ תת    
    

                              37,400.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.04 קרפ תת    
    

                             196,775.00 תוגרדמו םיפוציר 60.04 קרפ תת    
    

                              26,200.00 םיקחשמ רוזא 01.04 קרפ תת    
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../082 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     082 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              34,300.00 בוחר  טוהר 21.04 קרפ תת    
    

                329,935.00 חותיפ  תודובע 04 כ"הס                
    
היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                               8,000.00 0.14 קרפ תת 00.14 קרפ תת    
    

ןוניג 14 קרפל תויללכ תורעה 10.14 קרפ תת                                           
היקשהו            
    

                               2,100.00 עקרק תרשכה 01.14 קרפ תת    
    

                              24,175.00 טסופמוקו ןג תמדא ,עקרקה דוביע 11.14 קרפ תת    
    

                               5,850.00 תועירי ,םישרוש ליבגמ ,אשד םחות 31.14 קרפ תת    
זוקינו הנגה            
    

                              73,426.00 רתאה םוחתב םיצע תקתעהו העיטנ 02.14 קרפ תת    
    

                               2,400.00 יטטניס אשד תחנהו אשד תליתש 03.14 קרפ תת    
    

                              60,849.00 היקשה 08.14 קרפ תת    
    

                176,800.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס                
   556,751.00 חותפ תודובע 20 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../083 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     083 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ    
   

ישאר ןלבק תוירחאו םיללכ םיאנת 00 קרפ                             
   

                 53,780.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

                339,385.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                 17,950.00 הינב תודובע  40 קרפ   
   

                 82,810.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                178,925.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ   
   

                110,458.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

                169,378.00 למשח תודובע 80 קרפ   
   

                 90,675.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                283,200.00 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                 14,200.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                477,100.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

                 24,850.00 ןבא יופיח 41 קרפ   
   

                216,452.50 ריווא גוזימ תוכרעמ 51 קרפ   
   

                  2,280.00 הקסה ינקתמ 61 קרפ   
   

                100,000.00 תוילעמ 71 קרפ   
   

                205,500.00 שרח תורגסמ תודובע  91 קרפ   
   

                509,422.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
   

                 70,427.80 ךומנ חתמ תרושקת 43 קרפ   
   

                 13,025.00 ןז תניג 14 קרפ   
   

                 59,630.00 לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ   
   

 3,019,448.30 הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 כ"הס               
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../084 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     084 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

חותפ תודובע 20 הנבמ    
   

                 50,016.00 תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ   
   

                329,935.00 חותיפ  תודובע 04 קרפ   
   

                176,800.00 היקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

   556,751.00 חותפ תודובע 20 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה   .../085 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

26/07/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     085 3V הנוי רפכ םיריעצ זכרמ

  
הנבמ ךס  

 3,019,448.30 הנוי רפכ םיריעצ זכרמ 10 הנבמ  
  

   556,751.00 חותפ תודובע 20 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
 3,576,199.30  יללכ כ"הס  

    607,953.88 מ"עמ %71  
  4,184,153.18 מ"עמ ללוכ כ"הס  

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: מרכז צעירים כפר יונה 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


