
הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
04/10/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 הפיח תיתד הצעומ- ןיאושינ תכשל -2202/60 'סמ זרכמ

      
לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ 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       
      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
םירדח ףקיהב 02/01 ךתחב ןוטב תורוגח     02.02.0010
יסקופא קבדו חודיק ללוכ חבטמ ריקו םיבוטר      
םאתהב מ"מ 8 רטוק לזרב יצוק י"ע ןויזל      

 2,250.000     9.00   250.00 חקפמה תייחנהל רטמ   
 2,250.000 תופצרו םיפצרמ 20.20 כ"הס  

      
ת ו ר ו ג ח ו  ת ו ק ע מ  ת ו ר ו ק  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
תוציחמו תוריק לע תוקוצי ןוטב תורוגח     02.04.0010

 2,400.000     1.00 2,400.00 םיחתפה לעמ ללוכ  מ"ס 01 בחורב םישדח ק"מ   
      
טיטמ מ"ס 6*6 תודימב תושלושמ תוקלור     02.04.0020

   900.000    20.00    45.00 3:1 טנמצ רטמ   
 3,300.000 תורוגחו תוקעמ תורוק 40.20 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י  60.20 ק ר פ  ת ת       
      
01 םירדחומ מ"מ 01 רטוקב םיימיכ םינגוע     02.06.0010
תחידק תוברל  ,םינוש  ןוטב  יקלחב מ"ס      

 3,000.000   100.00    30.00 מ"ס 05 ךרואב מ"מ 01 ץוקו םיאתמה חדקה 'חי   
      
ןוטבהו ,דולח ןויזה םהב םימייק םינוטב םוקיש     02.06.0030
תוברל טנמצ רישע חיטב הפיטע י"ע קודס      
החירמו ןויזה יוקינ ,ןוטב יקלחו חיט תותיס      
,011 "פוטהקיס" י"ע ןוקיתו ,הדולח ריממב      

 3,690.000    10.00   369.00 )ר"מ 5.0 לעמ ןוקיתה .221 "פוט הקיס"ו ר"מ   
      
תויחנה פ"ע םינוש םיכתחב םינוטב תוקיצי     02.06.0031

 3,600.000     2.00 1,800.00 חקפמה ק"מ   
10,290.000 תונושו םייניב תוקיצי 60.20 כ"הס  

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  80.20 ק ר פ  ת ת       
      

 2,600.000     0.50 5,200.00 ןוטב  ןויזל םינוש םירטקב םיקלח הדלפ תוטומ ןוט  02.08.0010
 2,600.000 ןויז תדלפ 80.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

18,440.000 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית חיפה   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
04/10/2022
דף מס':     002 הפיח תיתד הצעומ- ןיאושינ תכשל -2202/60 'סמ זרכמ

      
לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ר ו ב ,ת ו ר י ק  ,ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
ר ג א מ ,ה ל י ב ט       
      
םוטיא תכרעמ ידי לע בוטר רוזא תופצר םוטיא     05.02.0010

 1,600.000    16.00   100.00 חקפמה תריחבל םאתהב תינימוטיב ר"מ   
 1,600.000 רגאמ,הליבט רוב,תוריק ,תופצר םוטיא 20.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 1,600.000 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית חיפה   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
04/10/2022
דף מס':     003 הפיח תיתד הצעומ- ןיאושינ תכשל -2202/60 'סמ זרכמ

      
לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
,ם י פ ו ק ש מ ,ת ו ת ל ד  30.60 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ מ  ם י ג ר ו ס ו       
      
09 ל שא תניסח012/011  תודימב הדלפ תלד     06.03.0010

 6,800.000     1.00 6,800.00 ןמש ריזחמ ללוכ ןויכראב קד 'חי   
      
מ ךרע הווש וא פוט תרדס חירב בר םינפ תלד     06.03.0011
םייומס םיריצו תוימוג ללוכ יולימ %001      
ללוכ ףוקשמ ירחא וטנ מ"ס 09 בחורב      

 8,550.000     3.00 2,850.00 רונתב עבצו תושבלה 'חי   
15,350.000 הדלפמ םיגרוסו ,םיפוקשמ,תותלד 30.60 כ"הס  

      
ם י ק פ ל ד / ת ו נ ו ר א  70.60 ק ר פ  ת ת       
      
תולעל םאתהב ןלבקל םלושי בצקהה ריחמ      
םאתהב קפס ריחמ תעצה פ"ע לעופב עוציב      
לש ינלבק חוור תפסותב הצעומה גיצנ תריחבל      
    10%  
      
הלבק קפלד עוציבל תורגנ תודובעל בצקה     06.07.0010
תויחנהו טרפל םאתהב לזרבו ץע בולישב      

17,500.000     1.00 17,500.00 'פמוק תילכירדאה  
      
2-נ - 4 ימת תדמע ללוכ יבולל תוריש ןורא     06.07.0015
בולישב תילכירדאה תייחנהל םאתהב      

12,500.000     1.00 12,500.00 לזרב+ץע 'חי   
      
ץרוחמ ץע תכרעממ שא יוביכ ןורא יופיח     06.07.0016

 3,000.000     1.00 3,000.00 תילכירדאה תייחנהו 3-נ טרפל םאתהב 'חי   
      
םאתהב ץרוחמ ץע תכרעממ למשח ןורא יופיח     06.07.0017

 1,650.000     1.00 1,650.00 תילכירדאה תייחנה פ"ע 4-נ טרפל 'חי   
      
הקולח תוברל ץרוחמ ץע תכרעממ ןוסחא ןורא     06.07.0018
פ"ע 5-נ טרפל םאתהב ץע יפדממ תימינפ      

 1,900.000     1.00 1,900.00 תילכירדאה תייחנה 'חי   
      
הציחמ םע הלופכ הלבק תדמעל בצקה     06.07.0019
ץע בולישב 6-נ טרפל םאתהב תיעצמא      

12,000.000     1.00 12,000.00 'פמוק תילכירדאה תייחנהו לזרבו  
      
טוהיר לכו תופס/תונחלוש/תואסכל בצקה     06.07.0022

65,000.000     1.00 65,000.00 'פמוק דיינ  
      
רמגו קורי ץיודנס ץעמ ןותחת חבטמ ןורא     06.07.0023
לוזרפו תשרדנ הקולח לכב הקימרופ תותלד      

 6,900.000     3.00 2,300.00 תילכירדאה תטלחה פ"ע הטקש הקירטו םולב רטמ   
      
      

120,450.000 70.60 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועצה דתית חיפה   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
04/10/2022
דף מס':     004 הפיח תיתד הצעומ- ןיאושינ תכשל -2202/60 'סמ זרכמ

      
לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

120,450.000 מהעברה      
      
      
רמגו קורי ץיודנס ץעמ  ןוילע חבטמ ןורא     06.07.0024
לוזרפו תשרדנ הקולח לכב הקימרופ תותלד      

 5,400.000     3.00 1,800.00 ילכירדאה תטלחה פ"ע הטקש הקירטו םולב רטמ   
      
הטקש הקירט םיריצ יבג לע תותלד 2 ןורא     06.07.0025
רונתב עובצו ץרוחמ קורי ץעמ ףוקשמ ללוכ      

 5,100.000     3.00 1,700.00 שא יוביכ תכרעמ תריגסל ןווג לכב ר"מ   
      
םילגרס תכרעמ ידי לע תוריק יופיח     06.07.0026

 8,000.000    20.00   400.00 שרדנ ןווג לכב ץע תוחול/םירימילופ ר"מ   
      
בולישב הלבק תודמע 2 ירוחאמ ןוסחא ןורא     06.07.0027
7-נ טרפל םאתהב ןוילע יופיחו לזרבו ץע      

14,500.000     1.00 14,500.00 תילכירדאה תייחנהו 'חי   
      
לזרבו ץע בולישב  להנמ רדחב ןוסחא ןורא     06.07.0028
תייחנהו 8-נ טרפל םאתהב ןוילע יופיחו      

12,000.000     1.00 12,000.00 תילכירדאה 'חי   
      
יופיחו לזרבו ץע בולישב רבעמב ןוסחא ןורא     06.07.0029

15,000.000     1.00 15,000.00 תילכירדאה תייחנהו 9-נ טרפל םאתהב ןוילע 'חי   
      
טרפל םאתהב להנמ רדח הלבק תדמע/ןחלוש     06.07.0030

 6,800.000     1.00 6,800.00 תילכירדאה תייחנהו 01-נ 'חי   
      
טרפל םאתהב תולכ תכירדמל הלבק ןחלוש     06.07.0031

 7,400.000     1.00 7,400.00 תילכירדאה תייחנהו 11-נ 'חי   
194,650.000 םיקפלד/ תונורא 70.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

210,000.000 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית חיפה   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
04/10/2022
דף מס':     005 הפיח תיתד הצעומ- ןיאושינ תכשל -2202/60 'סמ זרכמ

      
לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ה י צ ל ט ס נ י א  ת ו ד ו ק נ  50.70 ק ר פ  ת ת       
      
שרדנש המ לכ תוללוכ היצלטסניאה תודובע      
ללוכ הביצח/הריפח תודובע עוציב תניחבמ      
ךרוצל םישרדנה םירזיבאה לכו תרנצ ןוטיב      
ךרוא תללוכ 'קנה ריחמ ,תמלשומ הנקתה      
E.P.D.Hןיחולד וק ללוכ היזכרמל דע רוניצה      
תייזכרמ ללוכ ,לינ יזרב,םימוסחמו םיחפס/      
P.S וא לוגיטלומ רוניצ -היחפסנ לכ לע םימ      
םירטינס יכ תנקתה ללכו      
      
הקפסא ללוכ אל( םירק םימח םימ רויכ תדוקנ     07.05.0020

 1,800.000     1.00 1,800.00 'פמוק )זרב/הללוסו רויכ לש  
      
ללוכ אל( )היולת וא/ו הליגר( הלסא תדוקנ     07.05.0030

 3,000.000     2.00 1,500.00 'פמוק )החדה לכימו הלסא לש הקפסא  
      

 1,150.000     1.00 1,150.00 היתש ימ ןקתמל הדוקנ 'חי  07.05.0050
      
רוניצמ  2/11" דע רטוקב ןגזמל זוקינ תדוקנ     07.05.0060
    EPDH מ 5 דע ךרואב  ןליפורפילופמ וא'  
םוסחמל וא זוקינ ןטלוקל תורבחתה תוברל      

   900.000     1.00   900.00 ןופיס וא תרוקיב תספוקל וא הפצר 'חי   
      

 3,000.000     2.00 1,500.00 םירק םימ רויכ תדוקנ  'חי  07.05.0061
      

 1,800.000     1.00 1,800.00 םירק םימח םימל דוד תדוקנ 'חי  07.05.0062
      
תנקתומ היצלטסניאה ילגעמ לכל םימ תייזכרמ     07.05.0063
םישרדנה םירזיבאה לכו יוסיכ תוברל ריקב      

 2,500.000     1.00 2,500.00 'פמוק לגעמ לכל זרבו  
      
םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ םימ תנזה וק     07.05.0064
ללוכ מ"מ 52 רטוקב קותינ יזרב תוברל      
תורקת תרזחהו קוריפ ללוכוןוטיב/עוביק      

 2,100.000    30.00    70.00 שרדנו הדימב רטמ   
      
רשא בויב/ןיחולד קוליסל ןורתפ ןתמל בצקה     07.05.0065
ריחמה -היצלטסניא ןנכתמ ידי לע טלחוי      
פ"ע רוחמתו ריחמ חותינל םאתהב יפוסה      
ץעוי תינכותל םאתהבו םכסהה יאנת      

40,000.000     1.00 40,000.00 'פמוק היצלטסניא  
56,250.000 היצלטסניא תודוקנ 50.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מועצה דתית חיפה   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
04/10/2022
דף מס':     006 הפיח תיתד הצעומ- ןיאושינ תכשל -2202/60 'סמ זרכמ

      
לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  60.70 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז י ב א ו       
      
הקפסא םכותב םיללוכ םירטינסה םילכ ריחמ      
המ לכו םינופיס תכרעמ תוברל הנקתהו      
תמלשומ הנקתהל שרדנש      
      
"הסרח" תמגודכ היולת ןבל סרחמ הלסא     07.06.0010
הסכמו בשומ תוברל ,"טראמס 873" ט"קמ      
םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע ,דבכ סופיט      

 1,000.000     1.00 1,000.00 .הלסאה תנקתהל ןקתמו 'חי   
      
תרצות תמגוד )םיכנל( היולת ןבל סרחמ הלסא     07.06.0020
    "ARTIV" מ"ס 84 הבוג מ"ס 07 ךרואב  

 2,200.000     1.00 2,200.00 . דבכ סופיט הסכמו בשומ תוברל 'חי   
      
ריק ךותב תמדקומ הנקתהל יומס החדה לכימ     07.06.0030
תמגודכ ,היולת הלסא רובע סבג וא םיקולב      
לכ תוברל ילדנו יטנא ןצחל םע "טינס"      

 3,160.000     2.00 1,580.00 םישורדה םיקוזיחו םירוביחה 'חי   
      
ריחמב חטשמ יבג לע חנומ הצחר רויכל בצקה     07.06.0040

   850.000     1.00   850.00 ןופיס תכרעמ ללוכ ח"ש 056 לש סיסב 'חי   
      
סיסב ריחמב)שגנומ( יולת הצחר רויכל בצקה     07.06.0050

   800.000     1.00   800.00 ןופיס תכרעמ ללוכ ח"ש 055 לש 'חי   
      
לייאמא יופיצ םע  רטיל  04  םימח  םימ  דוד     07.06.0070
לכ לע קוצי ןתירואילופ דודיבו  ימינפ      
וא ריק לע  בכרומ ,ןוחטב םותסשו םירזיבאה      
למשחה תכרעמל רבוחמו לוסרטניאב ןקתומ      

 1,800.000     1.00 1,800.00 שארמ ונכוהש םימחו םירק םימ תורונצלו 'חי   
      
רושימב החוטש הנקתהב וקנלב חבטמ רויכ     07.06.0071
ןווג לכבו ןופיס ללוכ "ס 06 דע בחורב שישה      

 2,150.000     1.00 2,150.00 ןבל ןווגב 'חי   
11,960.000 ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 60.70 כ"הס  

      
,ת ו ח ל ק מ  ת ו כ ר ע מ  ,ם י ז ר ב  70.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש  ,ש י ש  י ח ט ש מ  ,ם י מ ר ז מ       
      
לקינ/רוחש ךרע הווש וא תמח חבטמ רויכ זרב     07.07.0030

 1,400.000     1.00 1,400.00 ח"ש 0001 לש דוסי ריחמב הכורא היפ 'חי   
      
,0222 ,3002 תרדס רסיק שיש יחטשמ     07.07.0080
דע בחורב 0634 ,5524 ,1414 ,0304 ,0532      
םילגועמ םיהבגומ םיטנק תוברל מ"ס 001      
היצוקרטסנוק הילתב בכרומ הרוצ לכב םירניסו      
חתפ דוביע ללוכ תונורא לעמ וא      

11,000.000     5.00 2,200.00 םישרדנ םיקוזיחו רויכ/םימ/זוקינל רטמ   
      

12,400.000 70.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועצה דתית חיפה   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
04/10/2022
דף מס':     007 הפיח תיתד הצעומ- ןיאושינ תכשל -2202/60 'סמ זרכמ

      
לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

12,400.000 מהעברה      
      
      

 1,200.000     1.00 1,200.00 םיכנ רויכל ךרע הווש וא תמח ףונמ זרב 'חי  07.07.0081
      
חנומ רויכל רוחש ךרע הווש וא תמח רויכ זרב     07.07.0082

 2,500.000     2.00 1,250.00 ח"ש 058 לש סיסב ריחמב 'חי   
      
רוחש/תשוחנ עבצב לקינ בצועמ רויכ ןופיס     07.07.0083

 1,900.000     2.00   950.00 יולג 'חי   
18,000.000 תונוש ,שיש יחטשמ ,םימרזמ ,תוחלקמ תוכרעמ ,םיזרב 70.70 כ"הס  

      
ב ו י ב  י ו ו ק  80.70 ק ר פ  ת ת       
      
הפצר רוסינ ללוכ הפצרב חנומ בויב וק     07.08.0001
תרנצמ 6" רטוקב תוריקב ןיפוליחל וא הנוקיתו      

 4,500.000    15.00   300.00 םישרדנה םיחפסה לכ ללוכ ןיליתילופ רטמ   
      

   850.000     1.00   850.00 םייק ווק/םייק בויב אתל תורבחתה 'חי  07.08.0002
 5,350.000 בויב יווק 80.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

91,560.000 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית חיפה   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
04/10/2022
דף מס':     008 הפיח תיתד הצעומ- ןיאושינ תכשל -2202/60 'סמ זרכמ

      
לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
ךמסומ יאלמשח ידי לע ועצובי למשחה תודובע      
טיורפ אושנ רוביחה לדוגל םיאתמ ןוישיר לעב      
קדוב רושיא תלבק םיללוכ םיפיעסה יריחמ-הז      
עוציב רחאל תכרעמל למשח      
      
תילכירדאה ידי לע ורחביי הרואתה יפוג לכ      
הנמזהה עוציב םרט הדי לע ורשואיו      
      
םימייק םילגעמל למשח חול תמאתהל בצקה     08.05.0010
ןונכת ללוכ ריחמה -תוכרעמה ראשו םישדחו      
תכרעמל ורושיאו למשח סדנהמ ידי לע      
וניה יפוס םולשת -עוציב רחאל למשחה      

15,000.000     1.00 15,000.00 'פמוק םכסהה פ"ע רוחמתל םאתהב  
15,000.000 למשח תוחול 50.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
הספוק ךותב למשח תקספהל םורח ןצחל     08.06.0040
,תיכוכז  הסכמ  םע םימ תנגומ תניירושמ      
רחאל ןצחלה לש ותלעפה .תרשרשו שיטפ      
לש תנווכמ הציחל י"ע היהת תיכוכזה תריבש      

   650.000     1.00   650.00 "קינכמלט" תרצות תמגוד.ןצחלה 'חי   
   650.000 םירזיבא 60.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
97ML םיימואלניב םינקתו ודימעי ת"ג  )1      
    08ML 2(0  יגולויבוטופ ןקתב ודמעי ת"ג  
    KSIR 3( רווניס םדקמ RGU 91 -מ ןטק  
53 לש הרוטרפמטב תוקידב ויהי ת"גל)4      
לעמ לש הרואת ףוגה לש תוליצנ )5 .תולעמ      
.דבלב K0004 ןווג )6 טאוול ןמול 09      
!תוחפל םינש 5 ת"גל תוירחא)7            
      
ןעטמ םע יתילכת וד  םידל םוריח תרואת ףוג     08.07.0020
,תוקד 09 לש הדובעל םוימדק לקינ רבצמו      
ללוכ ךרע הווש וא  הרקתהמ הילת תוטומ ללוכ      
תאיצי" וא "האיצי ןיא" וא "האיצי" ינקת טלש      
ץח אלל וא םע ףרגוטנפב טורח ,"םורח      

   400.000     1.00   400.00 .X המזלפ םגד . הרקתל וא ריקה .הנווכה 'חי   
      
ןקת-ות םע יתלכת דח םוריח תרואת ףוג     08.07.0030
לקינ רבצמו ןעטמ םע W3 םידל ססובמ      
תרבח לש תוקד 021 לש הדובעל םוימדק      
גוס לכמ הנקתה םאתמ םע תויגולונכט לואש.י      

   554.000     2.00   277.00 .הנקתהה הבוגל םאתהב תיווז ןוויכו אוהש 'קנ   
      

   954.000 70.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועצה דתית חיפה   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
04/10/2022
דף מס':     009 הפיח תיתד הצעומ- ןיאושינ תכשל -2202/60 'סמ זרכמ

      
לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   954.000 מהעברה      
      
      
םע יתלכת דח םוריח תאיצי  תרואת ףוג     08.07.0040
רבצמו ןעטמ םע W3X2 םידל ססובמ ןקת-ות      
תרבח לש תוקד 021 לש הדובעל םוימדק לקינ      
גוס לכמ הנקתה םאתמ םע תויגולונכט לואש.י      

   780.000     2.00   390.00 .הנקתהה הבוגל םאתהב תיווז ןוויכו אוהש 'חי   
      
תונורדסמל DEL תכמנומ הרקתב עוקש ת"ג     08.07.0050
    W61 THGILNWOD תקיצימ תינוציח תעבט  
רביירד ,K0004 ,ןבל יסקופא עובצ םוינמולא      
DELNWOD 4"  םגד .ינורטקלא      

22,875.000    75.00   305.00 ע"ש וא םיסדנהמ דע רוא ןאובי THGILIXAM 'חי   
      
תריחב פ"ע םיבייטרוקד הרואת יפוגל בצקה     08.07.0060

 9,000.000     6.00 1,500.00 תילכירדאה 'חי   
      
םיאנש ללוכ ינוציח/עוקש יטנגמ הריבצ ספ     08.07.0070

14,000.000    28.00   500.00 תורונמו רטמ   
47,609.000 הרואת יפוג 70.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ת ו ד ו ק נ  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןגמה תורונצו םיכילומה תא לולכי הדוקנ ריחמ      
האיציל דעו חולהמ לחה םהיחיפס לכ לע      
םג לולכי רואמ תדוקנ ריחמ .ריקב וא הרקתב      
עקתה תיב תדוקנ ריחמ .םרזה קספמ תא      
.ןגומה רזיבאה תאו עקתה תיב תא לולכי      
תחא האיציל ורבוחיש הרואתה יפוג רפסמ      
דחא קספמ י"ע תולעפומה תודוקנה רפסמו      
.הדיחיה ריחמ תא הנשי אל - לופכ וא ליגר      
דחא קספממ רתוי י"ע תלעפומ רואמ תדוקנםא      
םלוא .תפסונ הדוקנכ ףסונ קספמ לכ בשוחי      
הדוקנה םאב הדוקנה ריחמ הנתשי אל      
רזיבא ןיזמ לגעמ םא .לופכ קספממ תלעפומ      
ריחמ תא וז הדבוע הנשת אל ,דבלב דחאיפוס      
ריקב הביצח ללוכ הדוקנה ריחמ .הדוקנה      
וא 'מ 01 דע חולהמ הדוקנה קחרמ .םיקולב      
.םירוביחה תאספוק דע      
      
תרצות ויהי תוריקב םיקתומה םירזיבאה לכ      
"סיווג"      
      
רזיבא לכ לש ןומיס םיללוכ תודוקנה יריחמ      
.לגעמה 'סמב      
      
היומס הדוקנה עוציב לולכי תודוקנה יריחמ      
.חיט י"ע ריקה ןוקית ,הביצח תוברל ט"הת      
      
      

90.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מועצה דתית חיפה   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
04/10/2022
דף מס':     010 הפיח תיתד הצעומ- ןיאושינ תכשל -2202/60 'סמ זרכמ

      
לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םכותבו תולעת וא/ו תורוניצ םע רואמ תדוקנ     08.09.0050
לכו רואמל ז"מ תוברל ,םילבכ וא/ו םיכילומ      

15,555.000    85.00   183.00 דחוימה טרפמב טרופמה 'קנ   
      

 3,408.000    16.00   213.00 הצק רזיבא ללוכ לופכ עקש 'קנ  08.09.0060
      
םכותבו תולעת וא/ו תורוניצ םע  ןגזמ תדוקנ     08.09.0070
YX2N 5.2X3 דע ךתחב םילבכ וא/ו םיכילומ      
הרוצ לכב תנקתומ  C.V.P תולעת ךותב      

   510.000     2.00   255.00 .שרדנכ רזיבאב םויס תדוקנן דע חולהמ איהש 'קנ   
      
ינגומ םירזיבא רובע תודוקנ ריחמל תפסות     08.09.0080

   300.000    10.00    30.00 .ןיירושמ וא/ו םימ 'קנ   
      
עבצב מ"מ 02 ףכירמ רוניצב ךומנ חתמ תדוקנ     08.09.0090
דעו תרושקת רדחמ הכישמ טוחו םושרכ      

 3,278.000    22.00   149.00 .תינכתב ןמוסמה םוקמל 'קנ   
      
ףכירמ רונצ תללוכה םימח םימ דודל הדוקנ      08.09.0100
דעו חולהמ ר"ממ 5.1X3  םיטוחו מ"מ 02      
תרונ םע יבטק וד םרז קספמ ללוכ ,הדוקנל      
ללוכו דודה דיל הקראה לש םירשג ,הרקב      

   302.000     1.00   302.00 .דודה רוביח 'קנ   
      
בלצומ לבכו מ"מ 02 רוניצב ןשע יאלגל הדוקנ     08.09.0110

   895.000     5.00   179.00 .ר"ממ 1X2 'קנ   
      
סדנהמו למשח תרבח י"ע למשח ןקתמ תקידב     08.09.0120
עויסו הנמזהה םולשת תוברל ,ךמסומ קדוב      
דע A002X3 -מ למשח רוביח לדוגל ,קדובל      
    A513X3, תרזוח הקידבו םייוקילה ןוקית  
לש  יפוס רושיא תלבקל דע שרדיתש הדימב      

 2,030.000     1.00 2,030.00 'פמוק תויוגייתסה אלל ןקתמה  
      
תרושקתו למשח יעקש תללוכה  D-81 תדמע     08.09.0121
הלעפהל דע םישרדנה םירוביחה לכ ללוכ      

 2,000.000     4.00   500.00 האלמ 'חי   
      
תללוכה הסינכ תלדל םוקרטניא תדמע     08.09.0122
תדמעב ךסמו תיטמוטוא החיתפ+המלצמ      

 4,200.000     1.00 4,200.00 'פמוק הלבק  
32,478.000 תונושו תודוקנ 90.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

95,737.000 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית חיפה   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
04/10/2022
דף מס':     011 הפיח תיתד הצעומ- ןיאושינ תכשל -2202/60 'סמ זרכמ

      
לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ 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       
      
תנקתה/ רמוחה תקפסא ללוכ חיטה ריחמ      
תשר תוברל םינוולוגמ םינתיוזו םוגיפ קוריפו      
      
לע םינוש םירושימב וא תועוצרב חיט ינוקית     09.01.0010
רשיימ חיטו הצברה תבכש לש חיט תכרעמ ידי      

 2,400.000    20.00   120.00 םינווכ ינשב ר"מ   
 2,400.000 םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
רובע  םינושה  חיטה  יפיעסל ריחמ תפסות     09.02.0020
"הנקסוט" תמגוד  שימג ינועבצ ילירקא טכילש      

 1,600.000    10.00   160.00 .דוסי תבכש תוברל ,ינוניב ,סג םקרמב ר"מ   
 1,600.000 ץוח חיט 20.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 4,000.000 חיט תודובע 90 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית חיפה   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
04/10/2022
דף מס':     012 הפיח תיתד הצעומ- ןיאושינ תכשל -2202/60 'סמ זרכמ

      
לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
/ה ק י מ ר ק  י ח י ר א  ף ו צ י ר  30.01 ק ר פ  ת ת       
ש י ש  ,"ן ל צ ר ו פ  ט י נ ר ג "      
      
שרדנש המ לכ ללוכ ףוצירה תודובע ריחמ      
עוציבו עצמ/לוח יולימ תוברל רמוח תקפסאמ      
םילנפו הבור      
      
לע ,01rןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.03.0010
תודימב , בג לא בג הבוטר הקבדה/עצמ      
תרחא הרוצ לכ וא /טקרפ תרוצב  תונוש      

44,000.000   110.00   400.00 ר"מ/ח"ש 002 דוסי ריחמב ר"מ   
      
תודימב םיבוטר םירוזיאל  ןלצרופ טינרג יחירא     10.03.0020
= R הקלחה םדקמ ילעב  מ"מ 4 יבוע , תונוש      
תריחבל םינוש םינווג בולישב ,תוחפל  11      

 4,200.000    12.00   350.00 )ר"מ/ח"ש 051 דוסי ריחמ( לכירדאה ר"מ   
      
וא הקבדהב( ,ןלצרופ טינרג/הקימרק ילופיש     10.03.0040
גוסל  םאות מ"ס 01 דע הבוגב )טנמצ טיט י"ע      
דבועמ לופישה לש ןוילעה וקלח ,ףוצירה ןווגו      

 6,500.000   100.00    65.00 ריחמב לולכה קותינ ספ ידי לע רטמ   
      
דע הבוגב ירמילופ לנפמ םילופישל היצפוא     10.03.0041

11,000.000   100.00   110.00 חקפמה תריחב פ"ע ךתח לכב עובצ מ"ס 21 רטמ   
      

 3,000.000    10.00   300.00 ףוצירל תחתמ יולימל םוסמוס/לוח יולימ ק"מ  10.03.0042
68,700.000 שיש ,"ןלצרופ טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 30.01 כ"הס  

      
)ץ ו ח  / ם י נ פ ( ת ו ר י ק  י ו פ י ח  60.01 ק ר פ  ת ת       
      
תונוש תודימב ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא     10.06.0010
דוסי ריחמב( חבטמו תוחלקמ תוריק יופיחל      

20,000.000    50.00   400.00 )ר"מ/ח"ש002 ר"מ   
      

35,000.000    50.00   700.00 ןווג לכבו לדוג לכב םיקקודמ םיחיראב יופיח ר"מ  10.06.0011
55,000.000 )ץוח / םינפ( תוריק יופיח 60.01 כ"הס  

      
ה נ י י ג י ה  י ר ז י ב א  70.01 ק ר פ  ת ת       
      
קיטסלפמ לעננ ובמ'ג טלאוט ריינל ןקתמ     10.07.0010
.מ"מ 022 רטוק דע ריינ לילגל םיאתמ ,ףוקש      

   292.000     2.00   146.00 .7003ט"קמ לנמ תמגודכ 'חי   
      
,ריקה לע ןקתומ ,םילילגב ריינ תובגמל ןקתמ     10.07.0020
יבהז 'בח תמגודכ ןבלב העובצ תכתמ יושע      

   266.000     2.00   133.00 ןומצע 'חי   
      

   200.000     2.00   100.00 הלסא תפיטשל לקמ 'חי  10.07.0030
      

   758.000 70.01 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועצה דתית חיפה   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
04/10/2022
דף מס':     013 הפיח תיתד הצעומ- ןיאושינ תכשל -2202/60 'סמ זרכמ

      
לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   758.000 מהעברה      
      
      
הטסורינמ היושע ,יכנא , ילזונ ןובסל הינובס     10.07.0040
לנמ תמגודכ ,רטיל 2.1 חפנב .ןאטס רומיגב      

   892.000     4.00   223.00 .8204 וא ,8004 ט"קמ 'חי   
      
תמגודכ ,רטיל 81 חפנב הטסורינמ ןותפשא     10.07.0050

   843.000     3.00   281.00 2206 ט"קמ לנמ תרבח 'חי   
      
םיליפ םע מ"מ 6 יבוע ,לטסירק תיכוכזמ הארמ     10.07.0060
תשטולמ ,ץיוודנס ץע תטלפ ג"ע קבדומ      

 3,960.000    10.00   396.00 .תרתסנ הילת תוברל ,ףקיהב ר"מ   
      
"L" תרוצב םירושימ ינש םיכנ זחאמ     10.07.0070
תודימב ,מ"מ 23 רוניצ רטוק .הטסורינמ      
    06X06 57 דע מ"סX57 לנמ תמגודכ מ"ס  

   476.000     1.00   476.00 6308 ט"קמ 'חי   
      
ריק רובע( הפצרל דומע םע תממורתמ עורז     10.07.0080
ךרוא ,מ"מ 23 רוניצ רטוק .הטסורינמ )סבג      

   788.000     1.00   788.00 .8308 ט"קמ לנמ תמגודכ .מ"ס 08 עורז 'חי   
      
םע בכרומ מ"ס 41/15 תודימב מ"בלפ ףדמ     10.07.0090

   337.000     1.00   337.00 .ריקב תעבוקמ הלוזנוק 'חי   
      
את תלד לע ןקתומ הטסורינמ הילת יוו גוז     10.07.0100

    72.000     1.00    72.00 .)םיכנל( םיתוריש 'חי   
      
הדלפ וא ץע תלדב ןקתומ ,זילפמ הפצר רוצעמ     10.07.0110

    84.000     1.00    84.00 .)םיכנ יתורשב( 'חי   
 8,210.000 הנייגיה ירזיבא 70.01 כ"הס  

      
ם י י מ ו ר ט  ם י ט נ מ ל א  80.01 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו  ו צ א ר ט מ       
      
סגא "הלילח" שיש תוחולמ תונולח ינדא     10.08.0010
ףא תוברל ,מ"ס04 דע בחורב ,מ"ס 5 יבועב      

 2,800.000    10.00   280.00 .םימ רטמ   
 2,800.000 תונושו וצארטמ םיימורט םיטנמלא 80.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

134,710.000 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית חיפה   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
04/10/2022
דף מס':     014 הפיח תיתד הצעומ- ןיאושינ תכשל -2202/60 'סמ זרכמ

      
לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ 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       
      
הבכשב ,יטטניס )לטכפש( קרמב תוריק קורימ     11.01.0010

12,160.000   380.00    32.00 רשיו קלח רושימ תלבק דע תוחפל תחא ר"מ   
      
ןווג לכב "לירקורינ"/"לירקרפוס" ילירקא  עבצ     11.01.0020
דע דוסי תבכש תוברל ,סבג וא םינפ חיט לע      
תומכה- לטכפש ינוקית ללוכ טלחומ יוסיכ      

47,250.000 1,350.00    35.00 הצעומה תוקלחמ ראש תללוכ ר"מ   
      
ןיילוקד תמגודכ יביטורקד עבצב תוריק תעיבצ     11.01.0030

 2,250.000    15.00   150.00 םלשומ רמגל דע ונאיצנו קוטס ר"מ   
61,660.000 סבגו םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

61,660.000 העיבצ תודובע 11 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית חיפה   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
04/10/2022
דף מס':     015 הפיח תיתד הצעומ- ןיאושינ תכשל -2202/60 'סמ זרכמ

      
לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

)ם ו י נ י מ ו ל א ( ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו נ ו ל ח  20.21 ק ר פ  ת ת       
      
ליפורפ  תונוש תודימב םוינימולא ןולח     12.02.0010
יפל עבצב החיתפ ןווכ לכבו 0034 תרדס יגלב      

50,000.000    20.00 2,500.00 תילכירדאה תריחב ר"מ   
50,000.000 םוינימולא תונולח 20.21 כ"הס  

      
ת ו ת ל ד  40.21 ק ר פ  ת ת       
      
קלח ללוכ הבאשמ ללוכ הסינכל תיכוכז תלד     12.04.0010
ר"מ 5.3 לש ללוכ חטשב עובק      

 7,500.000     1.00 7,500.00 'פמוק תונוש תודימב תילכירדאה תושירדל  
      
תידודיב ס'לפירט תיכוכזמ בכרומ תיכוכז ריק     12.04.0011
בולישו)ןווג לכב( וי יליפורפ יבג לע תיטסוקא      

33,600.000    21.00 1,600.00 הרתסה יספ ר"מ   
      
םע תיכוכזמ תילרגטניא תלד     12.04.0012
מ"ס 022/001 תודימב תידי,לוענמ,םיריצ      

 2,900.000     1.00 2,900.00 הרתסה יספ בולישו 'חי   
44,000.000 תותלד 40.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

94,000.000 )םוינימולא( ןמוא תורגסמ 21 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית חיפה   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
04/10/2022
דף מס':     016 הפיח תיתד הצעומ- ןיאושינ תכשל -2202/60 'סמ זרכמ

      
לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       
      
ם י י ד ס ו מ  ם י נ ג ז מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
תולעת ללוכ FRV יזכרמ ינימ ןגזמל בצקה     15.02.0010
להנמ רדח ,ישאר ללח ןיזמש רוקיד יסירתו      
יאתמ ריווא תקיני תכרעמ ללוכ ןויכראו      
ןפואב ןקתומ לוכה , ץוח ןווכל םיתורישה      

30,000.000     1.00 30,000.00 םלשומ 'חי   
30,000.000 םיידסומ םינגזמ 20.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

30,000.000 ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית חיפה   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
04/10/2022
דף מס':     017 הפיח תיתד הצעומ- ןיאושינ תכשל -2202/60 'סמ זרכמ

      
לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ 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 ל ג ר ב י פ מ  ת ב ת ו ת  ה ר ק ת  40.22 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג  ,      
      
,מ"מ9  יבועב ןבל סבג תוחולמ הרקת     22.04.0010
,מ"מ 7.0 יבועב תאשונ היצקורטסנוק תוברל      

33,750.000   125.00   270.00 עבצל ןכומ ,לטכפש קורימ ללוכ ר"מ   
      
תוליסממ היצקורטסנוק ללוכ ןבל סבג תוריק     22.04.0011
רמצ תוברל מ"מ 07 יבועב םינוולוגמ םיבצינו      

24,500.000   100.00   245.00 יטסוקא סוחד םיעלס ר"מ   
      

 2,520.000    90.00    28.00 ימורק וד ןפוד דובע סבג תוריקל תפסות ר"מ  22.04.0012
      
תוריק לעמ םיבצינו תוליסמ יבג לע סבג יופיצ     22.04.0013

17,400.000   120.00   145.00 מ"ס 7 לש ללוכ יבועב םיקולבו ןוטב ר"מ   
      

 3,840.000   120.00    32.00 ףסונ סבג חולל תפסות ר"מ  22.04.0014
      

 3,000.000    40.00    75.00 דורוו/לוחכ סבג חול תפסות ר"מ  22.04.0015
      
תוחולמ תינלס הרקת םוינימולא יחירא תפלחה     22.04.0016
םוינימולא יחירא תודימל תומאות תודימב      
לש היצקורטסנוקה קוזיח ללוכ הסינכ יבולב      
קוריפ תללוכ הדובעה- הרואתה יפוגלו הרקתה      
תוברל םישדח תנקתהו םימייק םיחירא      

12,320.000    44.00   280.00 םוגיפו תונוש תוכרעמ תמאתה ר"מ   
97,330.000 סבג ,סלגרביפמ תבתות הרקת 40.22 כ"הס  

      
,ם י ר נ י ס  ,ת ו ל ע ת ( ת ו נ ו ש  60.22 ק ר פ  ת ת       
)ד ו ד י ב       
      
םיסלפמ ןיב( םירניס-תיכנאו תיקפוא הריגס     22.06.0010
מ"ס001 דע סורפ בחורב )םינוש      

 3,000.000    15.00   200.00 לטכפשו 'סנוק תוברל ,תורקת יפקיהב רטמ   
      
תודימב תונוש תובתות תורקתב תוריש חתפ     22.06.0020
תרצות "A" םגדמ מ"ס 001/001 דע      

   600.000     1.00   600.00 'פמוק הרקתב םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא "דנוברוא"  
      
יפל ךתחב םוינימולא ליפורפמ קותינ ספ     22.06.0031

 1,000.000    10.00   100.00 םלשומ ןקתומ תילכירדאה תריחב רטמ   
 4,600.000 )דודיב ,םירניס ,תולעת( תונוש 60.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

101,930.000 ןינבב םישעותמ  םיטנמלא 22 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית חיפה   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
04/10/2022
דף מס':     018 הפיח תיתד הצעומ- ןיאושינ תכשל -2202/60 'סמ זרכמ

      
לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       
      
,ם י פ צ ר מ  ת ס י ר ה  10.42 ק ר פ  ת ת       
י ק ל ח ו  ת ו ר ק ת  ,ת ו צ י ח מ  ,ת ו ר י ק  ,ם י ח ט ש מ       
ם י נ ו ש  ן ו ט ב       
      
יוניפו רוסינ תודובע ללוכ תוסירהה קרפ ריחמ      
רשואמ ךפש םוקמל תולוכמ ידי לע רמוחה      
      
תמאתה/ הרוגח ללוכ םייונב תוריק תסירה     24.01.0020

 5,600.000    32.00   175.00 יבוע לכב םיחתפ ר"מ   
      
05 דע קמועבו בחור לכב ןוטב ףוליקו רוסינ     24.01.0021

11,000.000    50.00   220.00 יוניפ ללוכ )תוריק/תופצר( מ"ס רטמ   
      
חצמ תבכש ללוכ םייק ףוציר יוניפו קוריפ     24.01.0022

 2,000.000    50.00    40.00 תחתמ ר"מ   
18,600.000 םינוש ןוטב יקלחו תורקת ,תוציחמ ,תוריק ,םיחטשמ ,םיפצרמ תסירה 10.42 כ"הס  

      
ת ו ר ס ה  70.42 ק ר פ  ת ת       
      
ינכמ שוטיל ידי לע תמייק ןוטב תפצר סופסח     24.07.0010

 4,800.000   120.00    40.00 םיחירא תקבדהל הנכהכ ר"מ   
 4,800.000 תורסה 70.42 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

23,400.000 םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית חיפה   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
04/10/2022
דף מס':     019 הפיח תיתד הצעומ- ןיאושינ תכשל -2202/60 'סמ זרכמ

      
לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  43 ק ר פ       
      
ש א  י ו ב י כ  ד ו י צ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
03x08x021 תודימב סלגרביפמ יוביכ זגרא     34.01.0010
ריקל זגראה רוביחל םירזיבאה לכ תוברל ,מ"ס      

 1,400.000     1.00 1,400.00 ןקתמל וא 'חי   
      
ןורא ךותב תנקתומ תינקת שא יוביכ תדמע     34.01.0020
2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב תוברל      
דמצמ םע ינקית ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
ירודכ זרב םע 2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש      
שימג רוניצ םע ןולגלג ללוכ ,תומלשב ןקתומ      
,'מ 03 ךרואבו 4/3" רטוקב ימוג וא יטסלפ      
תוברל תבבותסמ עורז םע ףות לע ןקתומ      

 2,500.000     1.00 2,500.00 .1" ירודכ זרבו 4/3" רטוקב ןוליס קנזמ 'חי   
 3,900.000 שא יוביכ דויצ 10.43 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  30.43 ק ר פ  ת ת       
      
וא ELBASSERDDA שא יוביכו יוליג תזכר     34.03.0010
םע ,תוחפל םיגוח ינש םע תיגולנא  ע"ש      
לכ תוברלו ,םירבצמ ,ןעטמ-קפס תדיחי      

 7,018.000     1.00 7,018.00 'פמוק דחוימה טרפמב טרופמה  
      
תזכרל ,תטלקומ העדוה תוברל ,יטמוטוא ןגייח     34.03.0020
רפסמבו תזכרה לדוגב לדבה אלל ,שא יוליג      

 1,295.000     1.00 1,295.00 'פמוק דחוימה טרפמב טרופמה לכ ללוכ םיגוחה  
      

 4,930.000    10.00   493.00 טרופמכ ,ןעוממ ,יגולנא ,יטפוא גוסמ ןשע יאלג 'חי  34.03.0030
      
יוליג תכרעמ תלעפהל ןעוממ םורח ינדי ןצחל     34.03.0040
תידי םע שא יוביכ תכרעמ תלעפהל ו/וא שא      
תבותכ תדיחי םעו TESER-ל חתפמו הכישמ      

   452.000     1.00   452.00 תילרגטניא 'חי   
      
רשי חתמ טלוו 42 ירלודומ ןעוממ הקעזא רפוצ     34.03.0050

   408.000     1.00   408.00 הנבמה ךותב ,רטמ 3-ל יב.יד 89 'חי   
      
ט"הת הדוקנ ,שא יובכ ו/וא שא יוליג תדוקנ     34.03.0060
ינקת תשוחנ לבכ תללוכה שרדנכ ט"הע ו/וא      
ו/וא ,נ.פ ףכירמ רוניצ ךותב ךכוסמו לתופמ      
הלעת ו/וא ,ןבלוגמ יתכתמ ו/וא ,"ןורירמ"      
רזיבאל שא יובכו יוליג תזכרמ ,שרדנכ תיטסלפ      
,רפוצ ,ןומיס תרונמ ,ןצחל ,יאלג :ןוגכ      
תוברל רחא הצק רזיבא לכ ו/וא ,יובכ דיאונולוס      
דחוימה טרפמב טרופמה לכו םלשומ טוויח      

 1,790.000    10.00   179.00 03.43 ףיעסב 'קנ   
      

   852.000     2.00   426.00 שרדנכ , תולעפהו הרקבל תבותכ תדיחי 'חי  34.03.0070
      

16,745.000 30.43 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועצה דתית חיפה   .../020 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
04/10/2022
דף מס':     020 הפיח תיתד הצעומ- ןיאושינ תכשל -2202/60 'סמ זרכמ

      
לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

16,745.000 מהעברה      
      
      
שא יוליג תכרעמל תכמסומ הדבעמ תקידב     34.03.0080
דע ,הדבעמל םולשתו םואת תוברל ,ןשעו      
(תויוגיתסה אלל םלשומו אלמ רושא תלבק      

 2,970.000     1.00 2,970.00 'פמוק )םינקת ןוכמ  
19,715.000 שא יוביכו יוליג תכרעמ 30.43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

23,615.000 שא יוביכו יוליג 43 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית חיפה   .../021 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
04/10/2022
דף מס':     021 הפיח תיתד הצעומ- ןיאושינ תכשל -2202/60 'סמ זרכמ

      
לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  53 ק ר פ       
      
י ר ל ו ד ו מ  ף ו ד י מ  10.53 ק ר פ  ת ת       
      
לש תוליסמ יבג לע דיינ ינווכ וד ירלודומ ףודימ     35.01.0001

70,000.000    40.00 1,750.00 ךרע הווש וא סוטקפמוק תרבח ר"מ   
70,000.000 ירלודומ ףודימ 10.53 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

70,000.000 תונוש 53 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית חיפה   .../022 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
04/10/2022
דף מס':     022 הפיח תיתד הצעומ- ןיאושינ תכשל -2202/60 'סמ זרכמ

      
לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ע "ש  י ר י ח מ  06 ק ר פ       
      
ן י נ ב  י ל ע ו פ  ע "ש  י ר י ח מ  50.06 ק ר פ  ת ת       
      
הדובע .א :תימוי הדובע תדידמ ןפוא .2      
הדובע" הנוכמו ןמז יכרעב הדודמ תימויב      
לש םה םיכרעה לכ."י'גר תדובע" וא "תימוי      
תועש אל( הדובעב לעופב ועקשוהש ןמז יכשמ      
יפ-לע וגווסי םיריחמה.)'דכו הלטב ,העיסנ      
.ב  .דבועה לש יעוצקמה גוויסהו עוצקמה      
םא טרפ( תימוי הדובע לש םיריחמה תלוכת      
,)הזוחה יכמסממ דחאב תרחא רמאנ      
הדובע תלהנה .1 :ןלהל רומאה תאםיללוכ      
ילכב שומיש לע תואצוה .2 ;)הדובע להנמ(      
תויללכ תואצוה .3 ;אוהש גוס לכמ הדובע      
.ןלבק חוורו ןומימ תואצוה .4 ;הרוקתו      
      
יעוצקמ דבוע     60.05.0020
רוטלטסניא/יאלמשח תועוצקמל      

 2,160.000    24.00    90.00 .עבצו חייט ,ןלזרב ,יאפח/ףצר ע"ש   
      
,יאפח/ףצר ,ןספט ,יאנב תועוצקמל רזוע דבוע     60.05.0030

 1,560.000    24.00    65.00 .עבצו חייט ,ןלזרב ע"ש   
 3,720.000 ןינב ילעופ ע"ש יריחמ 50.06 כ"הס  

      
ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  י ר י ח מ  60.06 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו ש  ם י צ ע ו י       
      
-דבלב חקפמה תוירחאב הניה םיצעויה תריחב      
ןלבקה ידי לע ייהת םתולע ןיגב םולשת      
תפסותב ץעויה םע תמכסומה תולעל  םאתהב      
%01 לש ינלבק חוור      
      

 7,500.000    30.00   250.00 למשח ץעוי ע"ש  60.06.0001
      

 7,500.000    30.00   250.00 היצלטסניא ץעוי ע"ש  60.06.0002
      

 2,500.000    10.00   250.00 תוחיטב ץעוי ע"ש  60.06.0003
      

 2,500.000    10.00   250.00 תושיגנ ץעוי ע"ש  60.06.0004
20,000.000 םינוש םיצעוי הדובע תועש יריחמ 60.06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

23,720.000 ע"ש יריחמ 06 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית חיפה   .../023 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
04/10/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     023 הפיח תיתד הצעומ- ןיאושינ תכשל -2202/60 'סמ זרכמ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

                  2,250.00 תופצרו םיפצרמ 20.20 קרפ תת   
   

                  3,300.00 תורוגחו תוקעמ תורוק 40.20 קרפ תת   
   

                 10,290.00 תונושו םייניב תוקיצי 60.20 קרפ תת   
   

                  2,600.00 ןויז תדלפ 80.20 קרפ תת   
   

    18,440.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס               
   
םוטיא תודובע 50 קרפ    
   

                  1,600.00 רגאמ,הליבט רוב,תוריק ,תופצר םוטיא 20.50 קרפ תת   
   

     1,600.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס               
   
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
   

                 15,350.00 הדלפמ םיגרוסו ,םיפוקשמ,תותלד 30.60 קרפ תת   
   

                194,650.00 םיקפלד/ תונורא 70.60 קרפ תת   
   

   210,000.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס               
   
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
   

                 56,250.00 היצלטסניא תודוקנ 50.70 קרפ תת   
   

                 11,960.00 ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 60.70 קרפ תת   
   

                 18,000.00 יחטשמ ,םימרזמ ,תוחלקמ תוכרעמ ,םיזרב 70.70 קרפ תת   
תונוש ,שיש        
   

                  5,350.00 בויב יווק 80.70 קרפ תת   
   

    91,560.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס               
   
למשח ינקתמ 80 קרפ    
   

                 15,000.00 למשח תוחול 50.80 קרפ תת   
   

                    650.00 םירזיבא 60.80 קרפ תת   
   

                 47,609.00 הרואת יפוג 70.80 קרפ תת   
   

                 32,478.00 תונושו תודוקנ 90.80 קרפ תת   
   

    95,737.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס               
 
 

קובץ: מועצה דתית חיפה   .../024 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
04/10/2022
דף מס':     024 הפיח תיתד הצעומ- ןיאושינ תכשל -2202/60 'סמ זרכמ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

חיט תודובע 90 קרפ    
   

                  2,400.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת   
   

                  1,600.00 ץוח חיט 20.90 קרפ תת   
   

     4,000.00 חיט תודובע 90 כ"הס               
   
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
   

                 68,700.00 שיש ,"ןלצרופ טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 30.01 קרפ תת   
   

                 55,000.00 )ץוח / םינפ( תוריק יופיח 60.01 קרפ תת   
   

                  8,210.00 הנייגיה ירזיבא 70.01 קרפ תת   
   

                  2,800.00 תונושו וצארטמ םיימורט םיטנמלא 80.01 קרפ תת   
   

   134,710.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס               
   
העיבצ תודובע 11 קרפ    
   

                 61,660.00 סבגו םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 קרפ תת   
   

    61,660.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס               
   
)םוינימולא( ןמוא תורגסמ 21 קרפ    
   

                 50,000.00 םוינימולא תונולח 20.21 קרפ תת   
   

                 44,000.00 תותלד 40.21 קרפ תת   
   

    94,000.00 )םוינימולא( ןמוא תורגסמ 21 כ"הס               
   
ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ    
   

                 30,000.00 םיידסומ םינגזמ 20.51 קרפ תת   
   

    30,000.00 ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס               
   
ןינבב םישעותמ  םיטנמלא 22 קרפ    
   

                 97,330.00 סבג ,סלגרביפמ תבתות הרקת 40.22 קרפ תת   
   

                  4,600.00 )דודיב ,םירניס ,תולעת( תונוש 60.22 קרפ תת   
   

   101,930.00 ןינבב םישעותמ  םיטנמלא 22 כ"הס               
 
 
 
 
 

קובץ: מועצה דתית חיפה   .../025 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
04/10/2022
דף מס':     025 הפיח תיתד הצעומ- ןיאושינ תכשל -2202/60 'סמ זרכמ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

םיקוריפו תוסירה 42 קרפ    
   

                 18,600.00 ,תוציחמ ,תוריק ,םיחטשמ ,םיפצרמ תסירה 10.42 קרפ תת   
םינוש ןוטב יקלחו תורקת        
   

                  4,800.00 תורסה 70.42 קרפ תת   
   

    23,400.00 םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס               
   
שא יוביכו יוליג 43 קרפ    
   

                  3,900.00 שא יוביכ דויצ 10.43 קרפ תת   
   

                 19,715.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 30.43 קרפ תת   
   

    23,615.00 שא יוביכו יוליג 43 כ"הס               
   
תונוש 53 קרפ    
   

                 70,000.00 ירלודומ ףודימ 10.53 קרפ תת   
   

    70,000.00 תונוש 53 כ"הס               
   
ע"ש יריחמ 06 קרפ    
   

                  3,720.00 ןינב ילעופ ע"ש יריחמ 50.06 קרפ תת   
   

                 20,000.00 םינוש םיצעוי הדובע תועש יריחמ 60.06 קרפ תת   
   

    23,720.00 ע"ש יריחמ 06 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
אחוז הנחה מוצע:___________%
הנחה מוצעת במילים_____________________________

םיטקיורפה ינשל ההז תויהל בייח החנהה ךרע
ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש

____________                             _______________________________
 

קובץ: מועצה דתית חיפה   .../026 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
  

לכה ךס  
   984,372.00  יללכ כ"הס  

    167,343.24 מ"עמ %71  
  1,151,715.24 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
אחוז הנחה מוצע:___________%
הנחה מוצעת במילים_____________________________

םיטקיורפה ינשל ההז תויהל בייח החנהה ךרע
ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש

____________                             _______________________________
 

קובץ: מועצה דתית חיפה 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


