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4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

13/03/2018 זרכמ
דף מס':     002 חותיפ תודובע - ןרוצ המידק םידלי ינג

םידליה ינג חותיפ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
0.04 ק ר פ  ת ת  00.04 ק ר פ  ת ת       
      
00.00 קרפ תת      
      
לכ ,תויומכה בתכב בתכנ אל םא םג .א      
הולנה ינכטה טרפמב םינותנהו םיטורפה      
יפיצפסה ףיעסה עוציבב ןלבקה תא םיבייחמ      
.קרפ ותוא ךותמ      
      
יפל אוה תויומכה בתכב רומאה לכ .ב      
.רתאב חקפמה תוארוהו םיטרפה ,תוינכותה      
      
לכ תא םיללוכ ןלבקה לש הדיחיה יריחמ .ג      
.םיטרפבו תוינכותב טרופמב רומאה      
      
טרפמבו תוינכותב עיפומש הרעה וא ףיעס .ד      
ותוא םיאור תויומכה בתכב דרפנב עיפומ וניאו      
תמיתח רחאל .םיאתמה עוציבה ףיעסב לולכ      
ןינעב תורעהו תונעט לכ  ולבקתי  אל  רזוחה      
.הז      
      
הלועפ וא הריפח תלועפ לכ עוציב ינפל.ה      
בתכב םירושיא  לבקל  ןלבקה  גאדי ,תרחא      
לע תושרב םינוממהו קזב ,למשחה תרבחמ      
ןלבקה תעצה יריחמב ומלוגי ל"נה ,תויתשתה      
.ןניגב דרפנב םלושי אל      

0.04 קרפ תת 00.04 כ"הס          
      
ק ו ר פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
ףוסיח לולכת הדובעה :חטשה יוקינו ףוסיח     40.01.0012
הדובעה תליחתל חטשה תנכהו חטשה יוקינו      
רתאב חקפמה תוארוהל םאתהב לכה      

                  700.00 .תינכותהו ר"מ   
קורפו הנכה תודובע 10.04 כ"הס          

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
בצממ יולימו הביצח וא/ו הריפח-םידלי ןג     40.02.0007
דעו ןנכותמו יוצר בצמל םייק יפרגופוט      
ללוכ דבלב הריפחל ריחמה -םיעצמה תיתחתל      
יחטשב וקודיהו ורוזיפ ,רופחה רפעה תרבעה      
לכה .מ"ק 5  לע הלוע וניאש קחרמל וא יולימה      

                   55.00 .רתאב חקפמה תוארוהו תינכותל םאתהב ק"מ   
      
      
      

20.04.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: גני ילדים קדימה צורן   .../003 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

13/03/2018
דף מס':     003 חותיפ תודובע - ןרוצ המידק םידלי ינג

םידליה ינג חותיפ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
:תללוכ הדובעה - אבומ יולימ-םידליה ןג     40.02.0023
ליכמה ,ירלונרג רמוחמ עקרק רוזיפו הקפסא      
הפנ רבוע רמוח( םיקד 01% - מ רתוי אל      
הבכש לכ .מ"ס 02 יבוע תובכשב ,)002      
'מ 00.1 קמוע דע 69% :תופיפצל קדוהת      
- ב 89%  תופיפצלו דוסיה תיתחתל תחתמ      
עצממ ויהי םינורחא מ"ס 03 ,םיפסונ מ"ס 07      
הבכש לכ מ"ס 51 ,קודיה תובכש יתשב 'א גוס      

                   65.00 .ושאא ידומ 89% תופיפצל קודיהב ק"מ   
      
רוזיפ הקפסא :תללוכ הדובעה - תיננג הרמח     40.02.0045
002 הפנ תוכיאב תיננג הרמח  לש רושיו      
מ"ס 04 לש הבכשב הירופו הלק ,51%      
תינכותה יפל ,םיעופיש תריציל ,תוחפל      
קפוסת הרמחה .ןנכתמה תוארוהל םאתהבו      
וא םינגה 'חמ להנמ י"ע רשואמו עודי רוקממ      
ןיטולחל היקנ היהת הרקמ לכבו  חקפמה      
היבשע לש םיפנע יקלח וא ,םיערז ,תועקפמ      
בשע וא תילבי ,םיעקפה אמג ןוגכ תיתנש בר      
דרטמל ךופהל לוכי וחומיצ םע רשא רחא      
לש יוניפו הריפח תללוכ הדובעה . יתקוזחת      
תוחפל מ"ס 04 יבועב תמייק תיתשת תבכש      
םיחישו אשד ללוכ תמייק הייחמצ תרסה וא/ו      
םתקחרהו הפשאו תלוספ לכמ רתאה יוקינו      
ןלבקה לע .חקפמה תוארוהל םאתהב רתאהמ      
לע רתאב חקפמה תאמ בתכב רושיא  לבקל      

                   70.00 חה תויאשמ תומכ ק"מ   
רפע תודובע 20.04 כ"הס          

      
ת ו ב ח ר  ,ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  30.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ ו       
      
תובלתשמ םינבאב ףוציר-םידלי ןג רצח     40.03.0021
: תללוכ הדובעה - 6/01/02 6/01/01,6/02/02      
,מ"ס 4 יבועב לוח תבכש רוזיפו הקפסא      
ןרצימ ,תובלתשמ ףוציר ינבא תחנהו הקפסא      
מ"ס 02 יבועב 'א גוס עצמ תיתשתו ןקת לעב      
תנכהל  הריפח  ללוכ רקובמ קודיה רחאל      
יפלו ךרוצה יפל ףדוע רמוח יוניפו "ךרד תרוצ"      
םוח - ףוצירה עבצ .רתאב חקפמה תוארוה      
תוארוהו טרפה ,תינכתה יפל לכה .ריהב      

                  350.00 .טרפ האר .רתאב חקפמה ר"מ   
      
      
      
      
      

30.04.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: גני ילדים קדימה צורן   .../004 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

13/03/2018
דף מס':     004 חותיפ תודובע - ןרוצ המידק םידלי ינג

םידליה ינג חותיפ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
- "וטנרט" םגד תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.0024
ףוציר ינבא תחנהו הקפסא :תללוכ  הדובעה      
לע ןקת לעב ןרצימ "וטנרט" םגד  תובלתשמ      
גוס עצממ תויתשתו מ"ס 4 יבועב לוחה תבכש      
ללוכ רקובמ קודיה רחאל מ"ס 02 יבועב 'א      
ףדוע רמוח יוניפו "ךרד תרוצ" תנכהל הריפח      
לכה .רתאב חקפמה תוארוה יפלו ךרוצה יפל      

                  210.00 .ןנכתמה תוארוהו תינכתה ,טרפה יפל ר"מ   
      
ינקתמל -יילפ טרמס-יטטניס אשד  חטשמ     40.03.0148
תנקתהו הקפסא :תללוכ הדובעה - קחשמ      
ינקתמל חטשמ רובע יטטניס אשד ידברמ      
ןרציה תויחנה יפ לע השעת הדובעה .קחשמ      

                  350.00 .רתאב חקפמה תוארוהו ר"מ   
      
הקפסא:תללוכ הדובעה-בכרל הסינכ הפש ןבא     40.03.0195
לוכה 54/54/71 בכרל הסינכ הפש ןבא תחנהו      

                   14.00 .תינכותלו טרפל םאתהב רטמ   
      
הקפסא :תללוכ הדובעה - תיננג הפש ןבא     40.03.0222
לעב ןרצימ 001/01/02 תיננג הפש ןבא תחנהו      
בגו סיסב תללוכ הדובעה .ףוצירה הבוגב ןקת      
לכה .םילגועמ םיוקו תוניפ דוביע ללוכ ןוטב      
.רתאב חקפמה תוארוהו טרפה ,תינכותה יפל      

                  140.00 .7-.ש.א טרפ האר .תירכרוכ - הפשה ןבא עבצ רטמ   
תוגרדמו תובחר ,תוכרדמ ,םיליבש 30.04 כ"הס          

      
ת ו ר ד ג  ,ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  40.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ע ל ס מ ו       
      
הדובעה -)תופמר ללוכ(ןוטבמ ריק תיינב     40.04.0037
ללוכ 03 - ב ןוטב ריק תינבו הקפסא :תללוכ      
ןבא יופיצב תיזח רמג( .דוסיו ןוטב ידומע ,ןויז      
תללוכ הדובעה ,ןכ ומכ .)דרפנב דדמי תירכרוכ      
הקפסא ,רמוחה תרזחהו תודוסיל הריפח      
יפל לכה .הזר ןוטבו 'א גוס עצמ לש רוזיפו      

                   40.00 .רתאב חקפמה תוארוהו טרפה ,תינכותה ק"מ   
      
0002 ירכרוכ יופיצ -םיינוציח תוריקל יופיח     40.04.0140
ירכרוכ יופיצ :תללוכ הדובעה -יעבט ןווגב      
בכרומה ע"ש וא "סקימידר" תרצות 0002      
,תינכותה יפל לכה תיעבט תירכרוכ ןבאמ      

                   80.00 .רתאב חקפמה תוארוהו טרפה ר"מ   
תועלסמו תורדג ,םיכמות תוריק 40.04 כ"הס          

      
      
      
      

קובץ: גני ילדים קדימה צורן   .../005 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

13/03/2018
דף מס':     005 חותיפ תודובע - ןרוצ המידק םידלי ינג

םידליה ינג חותיפ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ז ו ק נ  70.04 ק ר פ  ת ת       
      
תנקתהו הקפסא תללוכ הדובעה -זוקינ רוניצ     40.07.0021
דע קמועב םתחנהו,"8 רטוקב c.v.p.  תורוניצ      
יולימ,הביצח\\הריפח תללוכ הדובעה .'מ2      
יוסיכ,קודיה ללוכ לוח תפיטעו ירלונרג רמוחב      
.םייק זוקינ רוניצל וא זוקינ יאתל תורבחתהו      
יפ לע השעת הדובעה .םלשומ לכה      

                   15.00 .רתאב חקפמה תוארוהו טרפה,תינכתה רטמ   
      
תנקתהו הקפסא תללוכ הדובעה -זוקינ רוניצ     40.07.0023
דע קמועב םתחנהו," 4 רטוקב c.v.p.  תורוניצ      
יולימ,הביצח\\הריפח תללוכ הדובעה .'מ2      
יוסיכ,קודיה ללוכ לוח תפיטעו ירלונרג רמוחב      
.םייק זוקינ רוניצל וא זוקינ יאתל תורבחתהו      
יפ לע השעת הדובעה .םלשומ לכה      

                   35.00 .רתאב חקפמה תוארוהו טרפה,תינכתה רטמ   
      
:תללוכ הדובעה - "גלפ" תרצות לוחלח רוב     40.07.0032
תבכש דע חודיק ללוכ רובה תנקתהו הקפסא      
תוארוה ,טרפה ,תינכתל םאתהב לכה .לוחה      

                    2.00 רתאב חקפמה תויחנהו ןרציה 'חי   
זוקנ 70.04 כ"הס          

      
ם י נ ו ש  ם י ט ר פ  80.04 ק ר פ  ת ת       
      
הקפסא .א :תללוכ הדובעה - ןג ילספס     40.08.0005
םגד מ"ס 002 ךרואב ןג ילספס תנקתהו      
.ךרע הווש וא ןקלוו הקיצי יתב תרצות  "תירינ"      

                    6.00 .ןרציה תוארוה יפל הבכרהה .ב 'חי   
      

                    4.00 ץיפק רצח ןקתמ רטמ  40.08.0011
      

                    2.00 H=051 ןג זרב 'חי  40.08.0017
      

                    2.00 'מ 4.0X3X3 ןרוא ץעמ ירלודומ לוח זגרא 'חי  40.08.0019
      
תכתממ 4 ליג דע םידליל בלושמ ןקתמ     40.08.0020
ןוגג ,לדגמ תוברל ,רונתב העובצו תנוולוגמ      
שלושמ הכירד חטשמ :םיטנמלא השולשו      
םלוס ,תכתממ שלושמ ןוגג+ 'מ 9.0 הבוגב      
הרשי השלגמו 'מ 9.0 הבוגמ תכתממ סופיט      

                    2.00 'פמוק 'מ 2.5X0.7 תודימ 9.0 הבוגמ  
      
תבכרהו הקפסא :תללוכ הדובעה - ןותפשא     40.08.0059
וא אכירא םחש תרצות "רמת" םגד ןותפשא      

                    2.00 .טרפ האר .1403 ט"קמ רשואמ ע"ש 'חי   
      
      
      

80.04.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: גני ילדים קדימה צורן   .../006 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

13/03/2018
דף מס':     006 חותיפ תודובע - ןרוצ המידק םידלי ינג

םידליה ינג חותיפ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הקפסא :תללוכ הדובעה - לוח זגראל לוח     40.08.0183
היהי הבכשה יבוע ,לוחה זגראל לוח לש רוזיפו      
חקפמה תוארוהל  םאתהב  לכה .מ"ס 03-כ      

                    7.00 .רתאב ק"מ   
      
קחשמה תוניפל הללצה/יוריק תנקתהו תקפסא     40.08.0346
ידומע תנקתהו תקפסא תללוכ הדובעה -      
ינפ לעמ 'מ 4-6 הבוגב 6"-8" רטוקב ןוגיעה      
יפל םידומעה עבצ ,לצה תוככסל עקרקה      
םישרפמ תחיתמו תקפסאו ןנכתמה תריחב      
גירא הנבמ לעב תיטסלפ לצ תשר רמוחמ      
תוסיחד לעב )המירפ ענומ( טנמאילפונומ      
קזוח לעב , V. U. יננסמ תפסותבו ההובג      
לע הריעב בקעמו )ברעו יתש( ג"ק 012 העירק      

                  350.00 .ילארשיה ןקתה יפ ר"מ   
םינוש םיטרפ 80.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפ תודובע 04 כ"הס          
קובץ: גני ילדים קדימה צורן   .../007 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

13/03/2018
דף מס':     007 חותיפ תודובע - ןרוצ המידק םידלי ינג

םידליה ינג חותיפ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה ל י ת ש ו  ה ע י ט נ  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
הקפסא :תללוכ הדובעה - עזג יבצועמ םיצע     41.01.0035
םיצעה .המדאהמ עזג יבצועמ םיצע תעיטנו      
ידי לע תרשואמו תרכומ הלתשממ וקפוסי      
תמדאמ םיצעה תאצוה .םינג 'חמ להנמ      
"סונוק" יניכס תועצמאב השעת הלתשמה      
םישרושה שוג רשאכ וקפוסי םיצעה .םידחוימ      
תשרמ הלסלס ךותב ןגומו הטוי דב ףוטע      
לדוגב העיטנ תורוב תחיתפ .תכתמ      
עזג ילעב ויהי םיצעה  .מ"ס  001/08/08      
001 - כ הדידמה תדוקנ .תוחפל 0.3" רטוקב      
רובה תיתחתב רזפל שי  .עקרקה ינפמ מ"ס      
השעת העיטנה .רשועמ ןגיתפוכ ןשד ילד 2/1      
,םקמוע תיצחמל דע םימב תורובה יולימ ךות      
.תיננג הרמחב יוסיכ ןכ ירחאו ץעה תסנכה      
הטילקל תוירחאו הליתש תללוכ הדובעה      

                   10.00 .םישדוח 21 ךשמל 'חי   
      
:תללוכ הדובעה - 'ל 5 לוביק ילכמ םיחמצ     41.01.0135
טוריפה ,תינכותה יפל םיחמצ תליתשו הקפסא      
םאתהב וא/ו ינכטה טרפמהו תויומכה זוכירב      
לע הליתשה ינפל .רתאב חקפמה תוארוהל      
חוחיתב וא השירחב חטשה תא דבעל עצבמה      
ןויקינ ירחא תוחפל מ"ס 02-כ לש  קמועל      
עינצהלו קפסל עצבמה לע .חטשה לש טלחומ      
ןוט 1 לש תומכב 5-5-5  רשועמ  ןגיתפוכ ןשד      
סינכהל ןלבקה לע ףסונב .תוחפל םנודל      
ןגיתפוכ ןשד ג"ק 2/1-כ הליתשה תורובל      
תללוכ הדובעה .חמצ לכל 5-5-5 רשועמ      

                  350.00 .םישדוח 3 ךשמל  הטילקל תוירחאו הליתש 'חי   
הליתשו העיטנ 10.14 כ"הס          

      
ה י י ק ש ה  ת כ ר ע מ  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
הקפסא :תללוכ הדובעה -ירושרש 4" םילוורש     41.02.0015
םודא  4" רטוקב הרבוק רוניצ תחנהו הריפח      

                   80.00 .היקשה תשרל רטמ   
      
:תללוכ הדובעה - הייקשה תכרעמ שאר     41.02.0130
ללוכ  ,הייקשה  תכרעמ שאר תנקתהו הקפסא      
תינב ללוכ,טרפהו תינכותה יפל  לכה בשחמ      
םגד הנגה זגרא וא חפ הסכמ םע ןוטבמ את      

                    1.00 .ןנכתמה תריחב  יפל  ע"ש וא "ןגסלפ" 'חי   
      
ות אשונ 4 גרד מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רונצ     41.02.0356
,רוביח ירזיבא ,הקפסא :תללוכ הדובעה- ןקת      

                  100.00 .יוסיכו הבכרה ,החנה ,הריפח רטמ   
20.14.10 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: גני ילדים קדימה צורן   .../008 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

13/03/2018
דף מס':     008 חותיפ תודובע - ןרוצ המידק םידלי ינג

םידליה ינג חותיפ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ות אשונ 4 גרד מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רונצ     41.02.0361
ןליתאילופ רונצ תקפסא :תללוכ הדובעה -ןקת      
,הריפח ,רוביח ירזיבא ,4 גרד מ"מ 52 רטוקב      

                  200.00 .יוסיכו הבכרה ,החנה רטמ   
      
הקפסא :תללוכ הדובעה - ףוטפט תכרעמ     41.02.0406
תופטפט םע 61 מ"ער ףוטפט תכרעמ תנקתהו      
,ןקת ות אשונ ש/ל 1.2 תותסוותמ תוילרגטניא      
ףוטפטה יוק .מ"ס 05 תופטפטה ןיב םיקחרמ      
לכ קוזיח י"ע עקרקל םיבצוימ מ"ס 05 קחרמב      
חקפמהו ןנכתמה תוארוהל םאתהב לכה .'מ 2      

                  400.00 .רתאב רטמ   
      
הקפסא :תללוכ הדובעה - םיצעל ףוטפט     41.02.0441
םוח, 03.0/6.1  מ"מ61 ם"ער תעבט תחנהו      

                   15.00 .ץעל תופטפט 01 'חי   
הייקשה תכרעמ 20.14 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הייקשהו ןוניג 14 כ"הס          
קובץ: גני ילדים קדימה צורן   .../009 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

13/03/2018
דף מס':     009 חותיפ תודובע - ןרוצ המידק םידלי ינג

םידליה ינג חותיפ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  ת ו ד ו ב ע  44 ק ר פ       
      
ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
םיטנמלאל הז קרפ יפיעסב הנווכה :הרעה      
.ןימזמה י"ע תרשואמ 'בח לש שעותמ רוצימ      
.םח ץבאב הליבטב ,רוצי רחאל ןווליג      
      
עבורמ ליפורפמ הכבס רדג )תידסומ רדג(     44.01.0075
מ 0.2 הבוגבו מ"ס 01 לכ מ"ס 52x52 ןוולוגמו      
ןותחתו ןוילע םיעבורמ םיליפורפ ינש      
    06x04ךרד תרבוע הכבסה רדג ,מ"מ  
,רשי וא תולעמ 54-ב בבוסמ ל"נה םיליפורפה      
מ"מ 06x06 ןוולוגמ עבורמ ליפורפמ םידומע      
םירבחמ י"ע תרבוחמ רדגה( .'מ0.3 לכ      

                  140.00 .םיגרבו םיכותיר אלל םיימינפ רטמ   
תורדג 10.44 כ"הס          

      
ת ו ק ע מ  ,ת ו ח י ט ב  ת ו ק ע מ  20.44 ק ר פ  ת ת       
ם י ז ח א מ  ,ה כ ל ו ה       
      
ןקתו 2412 ןקת יפ לע ורצויי תכתמ תוקעמ      
תיטטסורטקלא העיבצ ללוכ ריחמה  .3274      
רחאל םח ץבאב םילובט םיקלחה לכ .רונתב      
ףיעסב תרחא ןייוצמ ןכ םע אלא .רוציה      
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.02.0025
וא "ידנלוה" וא "אישנ" וא "תרנכ" םגד "ילרוא      
עובצו םח ץבאב ןוולגמ 'מ 01.1 הבוגב  ע"ש      

                   35.00 רונתב הקבאב רטמ   
םיזחאמ ,הכלוה תוקעמ ,תוחיטב תוקעמ 20.44 כ"הס          

      
ם י ר ע ש  30.44 ק ר פ  ת ת       
      
'מ 01.1 הבוגב   תורצח ןיב "שפשפ" רעש     44.03.0010
עקרקב ןוגיע תוברל )רוא חתפ( 'מ 2.1 בחורב      
ע"ש וא "תרנכ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ      

                    1.00 'פמוק תיטטסורטקלא העיבצו ןוולג ללוכ  
      
'מ 0.2 הבוגב  לגר יכלוהל "שפשפ" רעש     44.03.0030
עקרקב ןוגיע תוברל )רוא חתפ( 'מ 2.1 בחורב      
"תינח" וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ      
העיבצו ןוולג ללוכ ע"ש וא "הלופע" וא      

                    4.00 'פמוק תיטטסורטקלא  
םירעש 30.44 כ"הס          

      
      
      

רודיג תודובע 44 כ"הס          
םידליה ינג חותיפ כ"הס        

קובץ: גני ילדים קדימה צורן   .../010 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

13/03/2018
דף מס':     010 חותיפ תודובע - ןרוצ המידק םידלי ינג

הינחה שרגמ 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

0 ק ר פ  00 ק ר פ       
      
0.00 קרפ תת      
      
לכ ,תויומכה בתכב בתכנ אל םא םג .א      
הולנה ינכטה טרפמב םינותנהו םיטורפה      
יפיצפסה ףיעסה עוציבב ןלבקה תא םיבייחמ      
.קרפ ותוא ךותמ      
      
יפל אוה תויומכה בתכב רומאה לכ .ב      
.רתאב חקפמה תוארוהו םיטרפה ,תוינכותה      
      
לכ תא םיללוכ ןלבקה לש הדיחיה יריחמ .ג      
.םיטרפבו תוינכותב טרופמב רומאה      
      
טרפמבו תוינכותב עיפומש הרעה וא ףיעס .ד      
ותוא םיאור תויומכה בתכב דרפנב עיפומ וניאו      
תמיתח רחאל .םיאתמה עוציבה ףיעסב לולכ      
ןינעב תורעהו תונעט לכ  ולבקתי  אל  רזוחה      
.הז      
      
הלועפ וא הריפח תלועפ לכ עוציב ינפל.ה      
בתכב םירושיא  לבקל  ןלבקה  גאדי ,תרחא      
לע תושרב םינוממהו קזב ,למשחה תרבחמ      
ןלבקה תעצה יריחמב ומלוגי ל"נה ,תויתשתה      
.ןניגב דרפנב םלושי אל      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

0 קרפ 00 כ"הס          
קובץ: גני ילדים קדימה צורן   .../011 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

13/03/2018
דף מס':     011 חותיפ תודובע - ןרוצ המידק םידלי ינג

הינחה שרגמ 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ק ו ר פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
ףוסיח לולכת הדובעה :חטשה יוקינו ףוסיח     40.01.0012
הדובעה תליחתל חטשה תנכהו חטשה יוקינו      
רתאב חקפמה תוארוהל םאתהב לכה      

                1,300.00 .תינכותהו ר"מ   
קורפו הנכה תודובע 10.04 כ"הס          

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
בצממ יולימו הביצח וא/ו הריפח-הינחה שרגמ     40.02.0005
דעו ןנכותמו יוצר בצמל םייק יפרגופוט      
ללוכ דבלב הריפחל ריחמה -םיעצמה תיתחתל      
יחטשב וקודיהו ורוזיפ ,רופחה רפעה תרבעה      
לכה .מ"ק 5  לע הלוע וניאש קחרמל וא יולימה      

                  550.00 .רתאב חקפמה תוארוהו תינכותל םאתהב ק"מ   
      
רוזיפ הקפסא :תללוכ הדובעה - תיננג הרמח     40.02.0050
002 הפנ תוכיאב תיננג הרמח  לש רושיו      
מ"ס 04 לש הבכשב הירופו הלק ,51%      
תינכותה יפל ,םיעופיש תריציל ,תוחפל      
קפוסת הרמחה .ןנכתמה תוארוהל םאתהבו      
וא םינגה 'חמ להנמ י"ע רשואמו עודי רוקממ      
ןיטולחל היקנ היהת הרקמ לכבו  חקפמה      
היבשע לש םיפנע יקלח וא ,םיערז ,תועקפמ      
בשע וא תילבי ,םיעקפה אמג ןוגכ תיתנש בר      
דרטמל ךופהל לוכי וחומיצ םע רשא רחא      
תאמ בתכב רושיא  לבקל ןלבקה לע . יתקוזחת      
הרמחה תויאשמ תומכ לע רתאב חקפמה      

                   25.00 .חטשב וקרופש ק"מ   
רפע תודובע 20.04 כ"הס          

      
ת ו ב ח ר  ,ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  30.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ ו       
      
תובלתשמ םינבאב תועסמו הינחל ףוציר     40.03.0019
רוזיפו הקפסא : תללוכ הדובעה - 6/01/02      
ינבא תחנהו הקפסא ,מ"ס 4 יבועב לוח תבכש      
לעב ןרצימ מ"ס 6/01/02 תובלתשמ ףוציר      
4( ןנכתמה תריחב יפל ףוצירה עבצ . ןקת      
יפל לכה .)ןבל עבצ 51 % םכותמו םיעבצ      

                1,050.00 .רתאב חקפמה תוארוהו תינכתה ר"מ   
      
      
      
      
      
      

30.04.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: גני ילדים קדימה צורן   .../012 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

13/03/2018
דף מס':     012 חותיפ תודובע - ןרוצ המידק םידלי ינג

הינחה שרגמ 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
:תללוכ הדובעה - "שירח"שיבכ הפש ןבא     40.03.0158
"שירח" םגדמ שיבכ הפש ןבא תחנהו הקפסא      
.רשואמ ע"ש וא ןייטשרקא תרצות 52/001/02      
דוביע ללוכ ןוטב בגו סיסב תללוכ הדובעה      
,תינכותה יפל לכה .םילגועמ םיוקו תוניפ      

                  170.00 .רתאב חקפמה תוארוהו טרפה רטמ   
תוגרדמו תובחר ,תוכרדמ ,םיליבש 30.04 כ"הס          

      
ט ל פ ס א  ת ל י ל ס  50.04 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא :תללוכ הדובעה - טלפסא תלילס     40.05.0035
ןמוטיב סוסיר ,טלפסא תבכש לש קודיהו רוזיפ      
מ"ס 5 טלפסא/ ןוטב+ ר"מ/ג"ק CR/07 תומכב      
מ"ס 3 טלפסא ןוטב+ תוחפל ןמוטיב 4.7%      

                1,050.00 .דוסי תובכש 2+ תוחפל ןמוטיב 5.2% ר"מ   
טלפסא תלילס 50.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפ תודובע 04 כ"הס          
קובץ: גני ילדים קדימה צורן   .../013 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

13/03/2018
דף מס':     013 חותיפ תודובע - ןרוצ המידק םידלי ינג

הינחה שרגמ 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  15 ק ר פ       
      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
תיתשת תללוכ הדובעה-הינחל ם"וגא תיתשת     51.04.0036
קודיה רחאל מ"ס 51 יבועב 'א גוס ם"וגא      

                1,050.00 .רקובמ ר"מ   
      
תריפח :תללוכ הדובעה - היינחל עצמ תיתשת     51.04.0044
, ךרוצה יפל ףדוע רמוח יוניפו "ךרד תרוצ"      
תיתשת קודיהו רוזיפ ,הקפסא.תיתש קודיה      
תינכת יפל לכה .מ"ס 73 יבועב 'א גוס עצממ      

                  400.00 .רתאב חקפמה תוארוהו ק"מ   
תויתשתו םיעצמ 40.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תויתשתו םיעצמ 15 כ"הס          
קובץ: גני ילדים קדימה צורן   .../014 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

13/03/2018
דף מס':     014 חותיפ תודובע - ןרוצ המידק םידלי ינג

הינחה שרגמ 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  25 ק ר פ       
      
ב כ ר ל  ם י מ ו ס ח מ  10.25 ק ר פ  ת ת       
      
ןגועמ מ"ס 58 הבוגב לזרב תקצימ םוסחמ דומ     52.01.0001

                    2.00 .עקרקב ןטובמו 'חי   
בכרל םימוסחמ 10.25 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ץוח טוהיר 25 כ"הס          
קובץ: גני ילדים קדימה צורן   .../015 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

13/03/2018
דף מס':     015 חותיפ תודובע - ןרוצ המידק םידלי ינג

הינחה שרגמ 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  - ם י ש י ב כ  - 15 ק ר פ  35 ק ר פ       
      
ן ו מ י ס ו  ר ו ר מ ת  10.35 ק ר פ  ת ת       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     53.01.0001

                    4.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     53.01.0002

                    4.00 .דומע אלל 'חי   
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     53.01.0003
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

                    5.00 .)וטנ העיבצ רטמ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     53.01.0004
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

                   10.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      

                    1.00 .לופכ ץח תעיבצ 'חי  53.01.0005
      

                    3.00 "הכנ" למס תעיבצ 'חי  53.01.0006
ןומיסו רורמת 10.35 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפ - םישיבכ - 15 קרפ 35 כ"הס          
הינחה שרגמ כ"הס        

קובץ: גני ילדים קדימה צורן   .../016 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

13/03/2018 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     016 חותיפ תודובע - ןרוצ המידק םידלי ינג

  
כ"הס  

םידליה ינג חותיפ 10 הנבמ   
  
חותיפ תודובע 04 קרפ    
  
0.04 קרפ תת 00.04 קרפ תת     
  
קורפו הנכה תודובע 10.04 קרפ תת     
  
רפע תודובע 20.04 קרפ תת     
  
תוגרדמו תובחר ,תוכרדמ ,םיליבש 30.04 קרפ תת     
  
תועלסמו תורדג ,םיכמות תוריק 40.04 קרפ תת     
  
זוקנ 70.04 קרפ תת     
  
םינוש םיטרפ 80.04 קרפ תת     
  
חותיפ תודובע 04 כ"הס    
  
הייקשהו ןוניג 14 קרפ    
  
הליתשו העיטנ 10.14 קרפ תת     
  
הייקשה תכרעמ 20.14 קרפ תת     
  
הייקשהו ןוניג 14 כ"הס    
  
רודיג תודובע 44 קרפ    
  
תורדג 10.44 קרפ תת     
  
םיזחאמ ,הכלוה תוקעמ ,תוחיטב תוקעמ 20.44 קרפ תת     
  
םירעש 30.44 קרפ תת     
  
רודיג תודובע 44 כ"הס    
םידליה ינג חותיפ 10 כ"הס   
  
הינחה שרגמ 20 הנבמ   
  
0 קרפ 00 קרפ    
  
0 קרפ 00 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 

קובץ: גני ילדים קדימה צורן   .../017 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

13/03/2018
דף מס':     017 חותיפ תודובע - ןרוצ המידק םידלי ינג

  
כ"הס  

חותיפ תודובע 04 קרפ    
  
קורפו הנכה תודובע 10.04 קרפ תת     
  
רפע תודובע 20.04 קרפ תת     
  
תוגרדמו תובחר ,תוכרדמ ,םיליבש 30.04 קרפ תת     
  
טלפסא תלילס 50.04 קרפ תת     
  
חותיפ תודובע 04 כ"הס    
  
תויתשתו םיעצמ 15 קרפ    
  
תויתשתו םיעצמ 40.15 קרפ תת     
  
תויתשתו םיעצמ 15 כ"הס    
  
ץוח טוהיר 25 קרפ    
  
בכרל םימוסחמ 10.25 קרפ תת     
  
ץוח טוהיר 25 כ"הס    
  
חותיפ - םישיבכ - 15 קרפ 35 קרפ    
  
ןומיסו רורמת 10.35 קרפ תת     
  
חותיפ - םישיבכ - 15 קרפ 35 כ"הס    
הינחה שרגמ 20 כ"הס   

 
  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: גני ילדים קדימה צורן 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


