
מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 

09/05/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
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       
      
ללוכ ללחה ךותב הביצח וא/ו הריפח תמלשה     01.01.0005
ירושיאו יוניפ ,ךכל תושרדינה תודובעה לכ      

 13,000.00     65.00   200.00 ק"מ השרומ רתאל הכיפש  
      
לש הבוג דע הפציר תיתחתל דע חטשה רושיי     01.01.0010

  9,000.00     20.00   450.00 ר"מ יוניפו הביצח וא/ו הריפח תוברל  מ"ס 02  
      

  4,500.00     10.00   450.00 ר"מ תיתש קודיה 01.01.0040
 26,500.00 רפע תודובע 10.10 כ"הס  
 26,500.00 רפע תודובע 10 כ"הס  

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
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       
      
םאתהב הפישח יאנתב 03-ב ןוטבה גוס      
םיהז ויהי הדיחיה יריחמ .י"תבו תוינכותל      
.שרדיתש הםישח תגרד לכל      
      
.לגועמב הקיצי םיללוכ הדיחיה יריחמ      
      
תחתמ מ"ס 5 יבועב 51-ב הזר ןוטב עצמ     02.01.0010

 22,500.00     50.00   450.00 ר"מ .םיפצרמל  
      

112,500.00    250.00   450.00 ר"מ .מ"ס 02 יבועב ןוטב יפצרמ 02.01.0020
      

 30,000.00  1,500.00    20.00 ק"מ .םינוש םיכתחב םיפצרמ ייוביע 02.01.0030
      
,ןוטב תוריק :ןוגכ םינוש ןוטב יטנמלא     02.01.0050
ךסמ תוריק/תונירטיול תחתמ ןוטב תוהבגה      

 20,000.00  2,000.00    10.00 ק"מ .םירחאו  
      

  7,000.00    350.00    20.00 ר"מ מ"ס 02 יבועב ןוטב תרקת 02.01.0060
      
ישלושמ ,עפושמ חטשמ תוברל ןוטב תוגרדמ     02.01.0070

  1,500.00  3,000.00     0.50 ק"מ .'וכו ןוטבה ינפ תקלחה ,ןוטב  
      
תותשרו םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0080

 78,000.00  6,500.00    12.00 ןוט םיכרואו םירטקה לכב תוכתורמ  
      
םינוש םיכרואבו םינוש םירטקב םיצוק     02.01.0090
חודיק תוברל םייקל שדח ןוטב ןיב רוביחל      

  5,000.00     50.00   100.00 'חי .יסקופא קבדו  
      
      
      

276,500.00 10.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../002 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     002 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

276,500.00 מהעברה      
      
      
הפצרה ןיב הדרפהל יתבכש וד לוט ריינ     02.01.0100

  1,800.00     30.00    60.00 ר"מ .םייקה ריקל השדחה  
278,300.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  
278,300.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולב תוציחמ     04.01.0010
תריגס ,םינטק םיחטשב היינב תוברל      
,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח ,םיחתפ      
םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,תוברטש ,תויפקה      

  6,000.00    200.00    30.00 ר"מ .'וכו םיצוק תועצמאב  
      
מ"ס 02 יבועב םילולח ןוטב יקולב תוריק     04.01.0030
תריגס ,םינטק םיחטשב היינב תוברל      
,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח ,םיחתפ      
םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,תוברטש ,תויפקה      

 50,000.00    250.00   200.00 ר"מ .'וכו םיצוק תועצמאב  
 56,000.00 היינב תודובע 10.40 כ"הס  
 56,000.00 היינב תודובע 40 כ"הס  

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
השדחה הפצרה לש ינוציחה דצב םוטיא     05.01.0010
עיציש תרחא הטיש וא תומח תוחירמב      

 45,000.00    100.00   450.00 ר"מ .רקלק תוחולב הנגה ללוכ ןלבקה  
 45,000.00 םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  
 45,000.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

      
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 ס מ  ת ו ד ו ב ע  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
1 'סמ סופיט תופפרו תותלד תכרעמ     06.01.0010
טרופמכ טלפמוק לכה ,תורגסמה תמישרב      

  8,000.00  8,000.00     1.00 'חי .המישרב  
      
2 'סמ סופיט תופפרו תותלד תכרעמ     06.01.0020
טרופמכ טלפמוק לכה ,תורגסמה תמישרב      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'חי .המישרב  
      
לכה ,תורגסמה תמישרב 3 'סמ סופיט הקעמ     06.01.0030

  3,200.00    800.00     4.00 רטמ .המישרב טרופמכ טלפמוק  
 29,200.00 10.60 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../003 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     003 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 29,200.00 מהעברה      
      
      
,תורגסמה תמישרב 4 'סמ סופיט שא תלד     06.01.0040

  6,000.00  6,000.00     1.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה  
 35,200.00 תורגסמ תודובע 10.60 כ"הס  
 35,200.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס  

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
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       
      
דע 2" לעמ רטוק שדח רוניצ לש תורבחתה     07.11.0142
,4" דעו 3" לעמ רטוק םייק יולג רוניצ לא 3"      
,םייקה רוניצה ךותיח ,םייק וק קותינ תוברל      
שדחהרוניצה רוביחל ,)םילולכה( םיחפס      
תקידבו ךותירב וא/ו הגרבהב רוביח ,םייקל      

    680.00    680.00     1.00 פמוק םימ ץחלל רוביחה  
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0450
)םיעובצו( םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
י"ע וא תוגרבהב םירבוחמ ,םייומס וא      
,PU KCIUQ גוסמ םיריהמ םירוביח      

 10,740.00    179.00    60.00 רטמ םיחפס תוברל ,2" רוניצהרטוק  
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0460
)םיעובצו( םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
םירבחמב וא/ו ךותירב םירבוחמ םייומס וא      
רוניצה רטוק ,"PU KCIUQ" גוסמ םיריהמ      

 18,880.00    236.00    80.00 רטמ םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,3"  
      
רפת םע 01 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0710
תכמנומ הרקתב םייומס וא )םיעובצו( םייולג      
,PU KCIUQ םיריהמ םירבחמ י"ע םירבוחמ      

 17,955.00    133.00   135.00 רטמ 1 2/1" רטוק ,םיחפסו םילתמ תוברל  
      
רפת םע 01 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0720
תכמנומ הרקתב םייומס וא )םיעובצו( םייולג      
,PU KCIUQ םיריהמ םירבחמ י"ע םירבוחמ      

  3,800.00    152.00    25.00 רטמ 2" רטוק ,םיחפסו םילתמ תוברל  
      
רפת םע 01 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0730
תכמנומ הרקתב םייומס וא )םיעובצו( םייולג      
,PU KCIUQ םיריהמ םירבחמ י"ע םירבוחמ      

  6,405.00    183.00    35.00 רטמ 3" רטוק ,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל  
      
רפת םע 01 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0740
תכמנומ הרקתב םייומס וא )םיעובצו( םייולג      
,PU KCIUQ םיריהמ םירבחמ י"ע םירבוחמ      

 14,700.00    210.00    70.00 רטמ 4" רטוק ,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל  
 73,160.00 םימחו םירק םימל םינוולוגמ הדלפ תורוניצ 11.70 כ"הס  

קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../004 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     004 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

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       
ר פ ס ( ם י ז ת מ  ת כ ר ע מ ל ו  ם י מ ח ו  ם י ר ק       
      
ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0110
,ע"ש וא "לוגסקפ" תמגודכ םימחו םירק םימל      
וא םייולג םינקתומ ,42 גרד ,מ"מ 61 רטוק      
תוברל,מ"מ 52 רטוק לעתמ רוניצ םע םייומס      

 27,650.00     79.00   350.00 רטמ םיחפס  
      
ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0140
,ע"ש וא "לוגסקפ" תמגודכ םימחו םירק םימל      
םע םייולג םינקתומ ,42 גרד ,מ"מ 23 רטוק      

 30,580.00    139.00   220.00 רטמ םיחפס תוברל ,מ"מ 05 רטוק לעתמ רוניצ  
      
ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופמ תורוניצ     07.12.0200
,ע"ש וא "לוגסקפ" תמגודכ םימחו םירק םימל      
םע עקרקב םיחנומ ,51 גרד ,מ"מ 05 רטוק      
תפיטע תוברל ,מ"ס 08 לש ילמינימ יוסיכ      

  2,370.00    158.00    15.00 רטמ םיחפסו לוח  
      
םימל םייטסלפ תורוניצל זילפמ םיקלחמ     07.12.0672
וא בלוצמ ןליתאילופמ םימחו םירק      
םלשומ ןקתומ ,םיקקפ תוברל ןליטובילופ      
םלושמה םיאתמ סלגרביפ זגרא ךותב      

  3,120.00    260.00    12.00 'חי תואיצי 4 ,1" גירבת מ"מ 61 רטוק ,דרפנב  
 63,720.00 רפס( םיזתמ תכרעמלו םימחו םירק םימל םייטסלפ תורוניצ 21.70 כ"הס  

      
ר ו ב י ח ו  ם י מ  י ד מ  ,ץ ח ל  י ד מ  22.70 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  י ו ו ק ל  ה ד י ד מ  ת כ ר ע מ       
      
םגד 1" רטוק זילפמ ימרז בר יתריד םימ דמ     07.22.0211
    "M" םע 'מטא 61 לש הדובע ץחלל , ע"ש וא  
אלל ,רזוח לא דרוקרו ליגר דרוקר ,רוניצ עטק      

  2,820.00    470.00     6.00 'חי הריגס יזרב  
  2,820.00 םימחו םירק םימ יווקל הדידמ תכרעמ רוביחו םימ ידמ ,ץחל ידמ 22.70 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       
      
,3" רטוק תונוולוגמ תולעמ 09 תויווז     07.23.0070

  2,100.00    210.00    10.00 'חי הגרבהב םירוביח  
      
,3" רטוק תונוולוגמ )עט( תויופעתסה     07.23.0361

  2,400.00    240.00    10.00 'חי הגרבהב םירוביח  
  4,500.00 םימחו םירק םימ יווקל םיגרבותמ םינוולוגמ םיחפס 32.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../005 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     005 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
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       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0430
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

  2,720.00    136.00    20.00 רטמ םיחפס אלל ,םירבחמ תוברל ,מ"מ 011  
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0440
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

  4,250.00    170.00    25.00 רטמ םיחפס אלל ,םירבחמ תוברל ,מ"מ 061  
  6,970.00 םיזקנ תכרעמל תורוניצ 13.70 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      

  8,010.00    890.00     9.00 'חי קיטסלפ  
      
ןליתאילופמ מ"מ 05/011 הפצר ימוסחמ     07.34.0045
תשר/הסכמ םע )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      

    780.00    260.00     3.00 'חי זילפ  
  8,790.00 זוקינ תולעתו םינגזמל םינופיס ,הפצר ימוסחמ 43.70 כ"הס  

      
)ע ו ק י ש ( ה ד ר פ ה  י ל כ י מ  36.70 ק ר פ  ת ת       
ן ל י ת א י ל ו פ מ  ב ק ר  ת ו ר ו ב ו       
      
רטיל 002,5 חפנב ןליתאילופמ הדרפה ילכימ     07.63.0118
,ע"ש וא "בינוטור" תרצות ,4" האיצי/הסינכ      

 16,000.00 16,000.00     1.00 פמוק םיסכמו םירזיבאה ,רפעה תודובע לכ תוברל  
 16,000.00 ןליתאילופמ בקר תורובו )עוקיש( הדרפה ילכימ 36.70 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ ל  ד ו י צ ו  ת ו ד מ ע  09.70 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ה  ך ו ת ב       
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     07.90.0012
,ריק לע ןקתומה ,)דרפנב דדמנה( סלגרביפ      
2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב תוברל      
םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
בר ,2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטשידמצמ      
ןולגלג ,1" ירודכ זרב ,2" דמצמ םע ישומיש      
,'מ 03 ךרואב 4/3" רטוק שימג רוניצ םע      
ןקתומ ,יוהיזל "שא" טולישו םימה וקל רוביח      

 15,400.00  2,200.00     7.00 פמוק םלשומ  
      

  3,920.00    280.00    14.00 'חי ג"ק 6 השבי הקבא יפטמ 07.90.0050
 19,320.00 ןיינבה ךותב שא יוביכל דויצו תודמע 09.70 כ"הס  

      
      
      

קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../006 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     006 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

)ם י ר ל ק נ י ר פ ס ( ם י ז ת מ  59.70 ק ר פ  ת ת       
      
,TNEDNEP/THGIRPU גוסמ רלקנירפס     07.95.0190
    ESNOPSER KCIUQ, םורכ רומיג ,העוב,  
'פמט ,TPN "2/1, 6.5=K ,2/1" ריחנ      
םגד ,סויסלצ תולעמ 39 ,97 ,86 הלעפהה      

  7,380.00     82.00    90.00 'חי RQ-BG תרצות "NECע"ש וא "LART  
  7,380.00 )םירלקנירפס( םיזתמ 59.70 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ם י ח פ ס  89.70 ק ר פ  ת ת       
)ם י ר ל ק נ י ר פ ס ( ם י ז ת מ  ת כ ר ע מ ל       
      
,תויופעתסה ,תויווז( הרוחש הדלפמ םיחפס     07.98.0010
לק רבחמ ללוכ אל ,)ינכמ T ,רטוק ירבעמ      

  1,290.00    129.00    10.00 'חי 3" רטוק תורוניצל ,PU KCIUQ גוסמ  
      
,תויופעתסה ,תויווז( הרוחש הדלפמ םיחפס     07.98.0020
לק רבחמ ללוכ אל ,)ינכמ T ,רטוק ירבעמ      

  2,800.00    140.00    20.00 'חי 4" רטוק תורוניצל ,PU KCIUQ גוסמ  
      
)HCTIWS WOLF 42 המירז קספמ     07.98.0270
    MF/LU CDV( םגד 4" רטוק רוניצ לע ןקתומ  

    810.00    810.00     1.00 'חי FS-RSV תרצות RETTOP ע"ש וא  
      
רטוק הקיצי לזרב יושע MF/LU רפרפ ףוגמ     07.98.0500
"LARTNEC" תרצות )W(G-VFB םגד 3"      

  7,200.00  1,200.00     6.00 'חי ע"ש וא  
      
רטוק הקיצי לזרב יושע MF/LU רפרפ ףוגמ     07.98.0510
"LARTNEC" תרצות )W(G-VFB םגד 4"      

  1,350.00  1,350.00     1.00 'חי ע"ש וא  
      
,MF/LU רשואמ 3" רטוק יתמוק רזוח לא     07.98.0730

 15,000.00  2,500.00     6.00 'חי טלפמוק לכה ,ץחל ידמו םירט טס תוברל  
 28,450.00 )םירלקנירפס( םיזתמ תכרעמל םירזיבאו םיחפס 89.70 כ"הס  
231,110.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  

      
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ק נ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
םילבכ יוסיכו תורוניצ ,םירבעמ םוטיא :הרעה      
בתכ לש םינוש םיפיעסב וללכי שא רבעמ דגנ      
.דרפנב םרובע םלושי אלו תויומכ      
    ----------------------------------------------------  
      

  2,800.00    140.00    20.00 'חי .היולג וא/ו היומס רואמ תדוקנ 08.01.0010
      
תרואת ףוגל האיצי לכ .םורח רואמ תדוקנ     08.01.0020

    700.00    140.00     5.00 'חי .הדוקנכ בשחת האיצי טלש וא םורח  
  3,500.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../007 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     007 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,500.00 מהעברה      
      
      

  3,600.00    180.00    20.00 'חי .היולג וא/ו היומס A61 ריק רוביח תדוקנ 08.01.0030
      
וא טקפ קספמ ללוכ תיזאפ-תלת ק"ח תדוקנ     08.01.0040
²5.2X5 הנזה וקו A61X5 EEC רזיבא      

    350.00    350.00     1.00 'חי .חולהמ תורישי  
      

    600.00    120.00     5.00 'חי שא יוליג תדוקנ. 08.01.0050
      
טווח ללוכ הזירכ תכרעמב לוקמר תדוקנ     08.01.0060
תכרעמה ןרצי תוארוה יפל םילוקמרל דחוימ      

    360.00    120.00     3.00 'חי .תינקת םורח תזירכל םאתומו  
      
םילבכ םע טווח ללוכ 52 רונצב ןופלט תדוקנ     08.01.0070

    200.00    100.00     2.00 'חי .הביתה דע םיינקת  
      
02? רונצ י"ע והשלכ גוסמ תרושקת תדוקנ     08.01.0080
הבית י"ע רמגו הכישמ טוח ללוכ 52? וא      

    500.00    100.00     5.00 'חי .היולג וא ריקב העוקש ,םירזיבאל תמאתומ  
      
םייתכתמ םיתורשל הקראהל רוביח תדוקנ     08.01.0090
02? רוניצב ר"ממ 61 דע תשוחנ ךילומ י"ע      
םיעטקב עבצא תלעתו הבית ,טוליש ללוכו      

    425.00     85.00     5.00 'חי .םיפושח  
      
עקת יתב 6 רובע תבלושמ עקת יתב תבית     08.01.0100
4-ו תינוסכלא הטזור םע A61 םייזפ דח      
למשחל הנזה וק .תרושקת רובע םילודומ      
    ²5.2X3 3-ו ?02 תורוניצ 2 י"ע חולל דע  
טווח ללוכ תרושקת רובע ?52 תורוניצ      
ריקב אספוק תנקתהל ההז ריחמ( .םיאתמ      

    650.00    650.00     1.00 'חי .)היולג וא סבג/הינב  
      
5.2X3 לבכ י"ע יזפ דח ןגזמ רובע הדוקנ     08.01.0110
הביתב ז"מ םע ןגזמל דע חולהמ ר"ממ      

    250.00    250.00     1.00 'חי .הדיחיל דומצב A61X2 56PI המוטא  
      
תוברל ט"הע EEC A23X5 פ"ת עקש     08.01.0120

    400.00    400.00     1.00 'חי .תמלשומ הנקתהו קולרטניא  
      
5.2X5 לבכ י"ע יזפ תלת ןגזמ רובע הדוקנ     08.01.0130
המוטא הביתב ז"מ ללוכ ןגזמל דע חולהמ      

    300.00    300.00     1.00 'חי 56PI A61X3 הדיחיל דומצב.  
      
ןצחל ,ז"מ ,ת"ב( רזיבא רובע ריחמ תפסות     08.01.0140

    225.00     45.00     5.00 'חי .םימ ןגומ וא/ו ןירושמ ,)'וכו  
      

    150.00      3.00    50.00 'חי .?02 ףיפכ קיטסלפ רוניצ 08.01.0150
      

    200.00      4.00    50.00 'חי .?52 ףיפכ קיטסלפ רוניצ 08.01.0160
 11,710.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../008 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     008 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 11,710.00 מהעברה      
      
      

    250.00      5.00    50.00 'חי .?63 ףיפכ קיטסלפ רוניצ 08.01.0170
      

    500.00     10.00    50.00 'חי .?05 ףיפכ קיטסלפ רוניצ 08.01.0180
      
01 בחורב ץרוחמו ןוולוגמ חפמ םילבכ תלעת     08.01.0190
תולוסנוקו םילתמ ללוכ ,מ"ס 5.8 הבוגבו מ"ס      

  2,750.00     55.00    50.00 רטמ .קוחכ הקראה ללוכ ,םינבלוגמ  
      
02 בחורב ץרוחמו ןוולוגמ חפמ םילבכ תלעת     08.01.0200
תולוסנוקו םילתמ ללוכ מ"ס 5.8 הבוגבו מ"ס      

  7,000.00     70.00   100.00 רטמ .קוחכ הקראה ללוכ ,םינבלוגמ  
      
04 בחורב ץרוחמו ןוולוגמ חפמ םילבכ תלעת     08.01.0210
תולוסנוקו םילתמ ללוכ מ"ס 5.8 הבוגבו מ"ס      

 25,500.00     85.00   300.00 רטמ .קוחכ הקראה ללוכ ,םינבלוגמ  
      
.מ"ס 5.8X02 תודימב םילבכל תשר שגמ     08.01.0220
6-5 רטוקב הדלפ תוטומ תשרמ יונב שגמה      
לכ ירחא ןוולוגמ שגמה .םיכתורמ מ"מ      
םינוולוגמ םיזיזו תוטומ ללוכ ,םיכותירה      
לכו 'מ 2-5.1 לכ הרקתל/ריקל קוזיחל      
ללוכ םישורדה רזעה ירמוחו םירזיבאה      
לש רבטצמ ךרוא יפל הדידמה .קוחכ הקראה      

  2,000.00     40.00    50.00 רטמ .תומכה לכ  
      
תודימב הסכמ םע ןבלוגמ חפמ הלעת     08.01.0230
    02X02 תרוצ לכב םיקוזיחה לכ ללוכ  

  1,700.00     85.00    20.00 רטמ .הנקתהה  
      
הנקתהל הביתב םורח למשח תקספה ןצחל     08.01.0240

    300.00    300.00     1.00 'חי .ריקה לע היולג  
      
תוינכותהו תונקתה יפל דוסי תקראה     08.01.0250
יוסכ ,רושגה תעבט עוצב תוברל ,תונכדועמה      
רוביחה ספ ,רבוע דוסי ןיאש םיעטקב ןוטב      
ץוחה תואיציו םילאיצנטופה תאוושה יספל      

  8,000.00  8,000.00     1.00 פמוק .תוינכת יפל לכה .תואספוקה םע  
      
תשוחנמ ישאר םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.01.0260
םיכילומה לכ רובע מ"מ 4X04 תודימב      

  1,500.00  1,500.00     1.00 פמוק .ר"ממ 003 דע םינוש םיכתחב  
      
הנקתהל A61X3, 56-PI יבטוק תלת ז"מ     08.01.0270

  1,200.00    400.00     3.00 'חי .תינוציח  
      
      
      
      
      

 62,410.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../009 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     009 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 62,410.00 מהעברה      
      
      
הלופכ מ"ס 5.81X6 תודימב CVP תלעת     08.01.0280
לכ ללוכ תרושקתו למשח רובע הסכמ םע      
לכו םיירוקמ תויפוס ,תוניפ ,תויווז ,םיקוזיחה      
תרצות הלעתה ,םישורדה רזעה ירמוח      

  2,400.00    120.00    20.00 רטמ T.REWOP S םגד ALPFE-ןגד( לגוטרופ(.  
      

    425.00      8.50    50.00 רטמ .ר"ממ 01 תשוחנ ךילומ 08.01.0290
      

    550.00     11.00    50.00 רטמ .ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ 08.01.0300
      

  1,150.00     23.00    50.00 רטמ .ר"ממ 53 תשוחנ ךילומ 08.01.0310
      

 20,000.00     40.00   500.00 רטמ .ר"ממ 07 תשוחנ ךילומ 08.01.0320
      

    300.00      6.00    50.00 רטמ .ר"ממ YX2N 5.2X3 תשוחנ לבכ 08.01.0330
      

    550.00     11.00    50.00 רטמ .ר"ממ YX2N 5.2X5 תשוחנ לבכ 08.01.0340
      

  1,600.00     32.00    50.00 רטמ .ר"ממ YX2N 01X5 תשוחנ לבכ 08.01.0350
      

 16,000.00     40.00   400.00 רטמ .ר"ממ YX2N 61X5 תשוחנ לבכ 08.01.0360
      

  1,250.00     25.00    50.00 רטמ .05X4 YX2N םוינימולא לבכ 08.01.0370
      

  2,250.00     45.00    50.00 רטמ .07X4 YX2N םוינימולא לבכ 08.01.0380
      

  2,750.00     55.00    50.00 רטמ .59X4 YX2N םוינימולא לבכ 08.01.0390
      

 16,000.00     80.00   200.00 רטמ .051X4 YX2N םוינימולא לבכ 08.01.0400
      

 55,000.00    100.00   550.00 רטמ .042X4 YX2N םוינימולא לבכ 08.01.0410
      
HXHN-09-E-081EF שא ןיסח לבכ     08.01.0420

    750.00     15.00    50.00 'חי ²5.1X5.  
      

  3,250.00     65.00    50.00 'חי .HXHN-09-E-081EF ²61X5 שא ןיסח לבכ 08.01.0430
      
קזב ידי לע רשואמ יל'ג ןופלטל תשוחנ לבכ     08.01.0440

  1,700.00     34.00    50.00 רטמ תוגוז 05 דע  
      
קזב ידי לע רשואמ יל'ג ןופלטל תשוחנ לבכ     08.01.0450

    900.00     18.00    50.00 רטמ תוגוז 02 דע  
      
לע רשואמ "הנורק" ןופלט קותינ יסיספ קולב     08.01.0460
ללוכ ,ןופלט יוק תוגוז 01 רוביחל ,קזב ידי      

  1,500.00    150.00    10.00 'חי .גוז 01 לש תודיחי 2 רובע תלד םע הבית  
      
      
      

190,735.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../010 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     010 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

190,735.00 מהעברה      
      
      
םילבכ תנקתה רובע תפסות     08.01.0470
    )uc07X3+YX2ANX042X4(3 םייק ןינבב  
יפל תצרוחמ חפ תלעת ללוכ )יחרזמה עיציה(      
ןימזמה ידי לע רשואיו שארמ עבקיש יאות      
םיגוסמ תוריקב םיחתפ תריגסו החיתפ ללוכ      
םילבכ תנקתה רחאל תומיטאו םינוש      

  1,200.00      8.00   150.00 רטמ .יאות ךרוא רטמ יפל הדידמה .תולעתו  
191,935.00 םירזיבאו תודוקנ 10.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 06 דע קמועב למשח חול רובע הנבמ     08.02.0010
    A006, AK53 עבצ ,דבלב תיזחהמ השיג  

 12,000.00  3,000.00     4.00 ר"מ .'זב יסקופא  
      
חול הנבמל PI-56 תומוטא תותלד תפסות     08.02.0020

  2,000.00    500.00     4.00 ר"מ .למשח  
      
,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל יבטוק דח ז"אמ     08.02.0030

    350.00     35.00    10.00 'חי רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 1  
      
רפמא 52 דע ילנימונ םרזל יבטוק תלת ז"אמ     08.02.0040

  1,250.00    250.00     5.00 'חי רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 3  
      
05 דע 23-מ ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     08.02.0050
01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 3 רפמא      

    750.00    250.00     3.00 'חי רפמאוליק  
      
3 רפמא 36 ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     08.02.0060

    900.00    300.00     3.00 'חי רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק  
      
םע רפמא 001X3 ילנימונ םרז ם"יתמאמ     08.02.0070
52 קותינ רשוכ השירד יפל תימרת הנגה      
תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ רפמאוליק      

  5,500.00    550.00    10.00 'חי תנווכתמ  
      
םע רפמא 061X3 ילנימונ םרז ם"יתמאמ     08.02.0080
52 קותינ רשוכ השירד יפל תימרת הנגה      
תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ רפמאוליק      

  1,700.00    850.00     2.00 'חי תנווכתמ  
      
םע רפמא 052X3 ילנימונ םרז ם"יתמאמ     08.02.0090
53 קותינ רשוכ השירד יפל תימרת הנגה      
תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ רפמאוליק      

  1,400.00  1,400.00     1.00 'חי תנווכתמ  
      
      
      

 25,850.00 20.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../011 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     011 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 25,850.00 מהעברה      
      
      
םע רפמא 036X3 ילנימונ םרז ם"יתמאמ      08.02.0100
53 קותינ רשוכ השירד יפל תימרת הנגה      
תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ רפמאוליק      

  4,100.00  4,100.00     1.00 'חי רצק םרז תלבגהו תנווכתמ  
      

    600.00    600.00     1.00 'חי .תוסינכ 6-ל וזיא רסממ 08.02.0110
      
רזע יעגמ קולב םע רפמא 036X3 קתנמ     08.02.0120

    250.00    250.00     1.00 'חי .קוחרמ הקספה לילסו  
      
הנקתה רובע 036X3 ז"מ ריחמל תפסות     08.02.0130
םירוביח ,םילנפ תמאתה ללוכ םייקה חולב      

  2,500.00  2,500.00     1.00 'חי .טלפמוק לכה .טוליש ,טוויח ,הריבצ יספל  
      
הוש ETL TENLE תמגודכ ילטיגיד דדומ בר     08.02.0140
הנקתהל שורדה לכו םרז ינשמ ללוכ ךרע      

  1,550.00  1,550.00     1.00 'חי .הניקת  
      
,רפמא 52 נ"זל םיבטוק 4 תחפ רסממ     08.02.0150

    750.00    250.00     3.00 'חי .A םגד רפמאילימ 03 תושיגר  
      
,םייזפ תלת םילבק 6 ללוכ םלשומ םילבק חול     08.02.0160
ז"מ ,םינעגמ ,תוגרד 6 רקב ,RAVK08 כ"הס      
- ישאר א"ח ז"מ ,הריבצ יספ ,םיטמוטוא יצח      

 16,000.00 16,000.00     1.00 פמוק .טלפמוק  
      

    390.00    130.00     3.00 'חי .ירלודומ - רפמא 61X2 דעצ רסממ 08.02.0170
      

    100.00    100.00     1.00 'חי .מ"מ A6 V004 ?52 יבטוק תלת ןצחל 08.02.0180
      
הסכמ תוברל ,DELITLUM ןומיס תורונ     08.02.0190

     90.00     30.00     3.00 'חי תגרבתמ תינועבצ השדעמ  
      

    350.00    350.00     1.00 'חי .תוינכת 2 םע )יעובש ימוי( ילטיגיד ןוועש 08.02.0200
      
יעגמ 4 םע )WK01 )3CA יבטוק-תלת ןעגמ     08.02.0210

    350.00    350.00     1.00 'חי .םירוגס וא םיחותפ רזע  
      
יעגמ 4 םע )WK02 )3CA יבטוק-תלת ןעגמ     08.02.0220

    450.00    450.00     1.00 'חי .םירוגס וא םיחותפ רזע  
 53,330.00 למשח תוחול 20.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
תריחבל םאתהב הרואתה יפוג עבצ :הרעה      
.הדיחיה ריחמב לולכ - לכירדאה      
    ----------------------------------------------------  
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../012 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     012 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
1 לט םגד DEL W3 יתילכת דח הרואת ףוג     08.03.0010
תנעטנ הללוס .טיילורטקלא י"ע קוושמ      

  2,750.00    550.00     5.00 'חי .הרקתה וא ריקה לע הנקתהל תילרגטניא  
      
םגד תינוציח הנקתהל יתילכת וד םורח טלש     08.03.0020

    900.00    300.00     3.00 'חי .תיטוחלא הרקב ללוכ טיילורטקלא - 1 לג  
      
לע ןקתומה הרואת ףוג לש קותינו קוריפ     08.03.0030
הרואת ףוג לש הנקתהו תיזחב םידומע      

  3,000.00    300.00    10.00 פמוק .ןימזמה ידי לע קפוסיש  
      
- טייליס םגד W14 דל - םוטא הרואת ףוג     08.03.0040

  2,500.00    250.00    10.00 'חי .ךרע הווש וא שעג  
  9,150.00 הרואת יפוג 30.80 כ"הס  

      
ש א  י ו ל י ג  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
שי ןלהל םיטרופמה םיפיעסה יריחמב :הרעה      
ןוכמ לש רושיאו הקידבה תולע לולכל      
.םינקתה      
    ---------------------------------------------------  
      
וא היולג הנקתהב ןקתומ ינקית ןשע יאלג     08.04.0010

  2,000.00    200.00    10.00 'חי .היומס  
      
יולג וא ריקב עוקש תינדי הארתהל ןצחל     08.04.0020

  1,000.00    200.00     5.00 'חי .ןנכותמלו הנקתהה םוקמל םאתהב  
      

    400.00    200.00     2.00 'חי .יוניפ תקעזאל רפוצ 08.04.0030
      
וא ריקב העוקש ,יאלגל תינשמ ןומיס תרונמ     08.04.0040

    300.00     60.00     5.00 'חי .םירוביח תואספוק ללוכ ,היולג  
      
תנקתומ ,רסממ םע תיתבותכ הדיחי     08.04.0050
תוארוה יפל ןינבב םינוש םינקתמב תרבוחמו      

    540.00    270.00     2.00 'חי .חקפמה  
      
וא רפוצ וא ןצחל ,והשלכ גוסמ יאלגל טווח     08.04.0060
דע טווח ללוכ והשלכ גוסמ תיתבותכ הדיחי      
תוביתב םירזיבאל םירוביחה , היזכרמה      

    700.00     70.00    10.00 פמוק .'וכו רבעמ  
      
,היזכרמה דע טווח ללוכ ,ןומיס תרונמל טווח     08.04.0070

    500.00    100.00     5.00 פמוק .'וכו רבעמ תוביתב םירזיבאל םירוביחה  
      
תבלושמ רייפלט S-0003-RDA/2 םגד תזכר     08.04.0080

  6,500.00  6,500.00     1.00 'חי .תשרדנה תומכה לכ רובע טלפמוק הזירכ  
      

 11,940.00 40.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../013 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     013 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 11,940.00 מהעברה      
      
      
ללוכ ל"נה תזכרל הרקבו הטילשל הנשמ חול     08.04.0090

  2,500.00  2,500.00     1.00 פמוק .טלפמוק .תישאר תזכרל דע טווח  
      
- :ללוכה תוחולב יטמוטוא יוביכו יוליג ןקתמ     08.04.0100
הנבמ תרקתב םינקתומ )תוחפל( םיאלג ינש      
תרנצ- .MF-002 זג םע יובכ ילכימ- .חולה      
דוקפ תרקב תכרעמ- .םימיאתמ םירזפמו      
תעב יובכה ןקתמ לש תיטמוטוא הלעפהו      
הקעזא דוקיפ ללוכ חולב הפירש תלחתה      
ןיינבה לש )תישארה( שא יולג תיזכרמל      
לע ןקתומ םימ ןגומ הקעזא רפוצ תלעפה      
,ותנקתהו הקפסא ללוכ ןינבל ץוחמ ריקה      
-לקינ הללוס תוברל תכרעמל חכ קפס ללוכ      
ירמוחו תודובעה לכו יטמוטוא ןעטמ ,םוימדק      
)זגה רוזיפ( יובכה תלועפ .םישורדה רזעה      
וא( םיאלג ינשמ תותיא לבקתי םא קר השעת      
ליעפי דדוב יאלג לכ .תע התואב )רתוי      
תורעושמ תודימב חולה( דבלב הערתא      

  4,500.00  4,500.00     1.00 פמוק 5.0X0.2X0.2 רטמ(.  
 18,940.00 שא יוליג 40.80 כ"הס  

      
ם ו ר ח  ת ז י ר כ  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
לעב W042 "91 42/022 V07 קפסה רבגמ     08.05.0010
תמגודכ סמוע תירונ ללוכ תוחפל תוסינכ 2      

  2,500.00  2,500.00     1.00 'חי MDJ - SCR )ךרע הווש וא )לוק תב.  
      
עגמו גצ ללוכה V42 םירבצמ קפס ןעטמ     08.05.0020

  1,490.00  1,490.00     1.00 'חי .HA5 תוחפל הלקת  
      
לכ לש קפסהל םאתומ V21 יוביג ירבצמ     08.05.0030

    350.00    350.00     1.00 'חי .םירבגמה  
      
לכ תא וכותב לולכי רשא דווזמ 91" דסמ ןורא     08.05.0040

  2,250.00  2,250.00     1.00 'חי .דויצה  
      
םירבעמל ל"נכ םימ ןגומ ךא עוקש 6" לוקמר     08.05.0050
ידי לע רשואמ יביטרוקרד לירג םע םיינוציח      

  1,300.00    260.00     5.00 רטמ .ןימזמה  
  7,890.00 םורח תזירכ 50.80 כ"הס  

      
ח ו ת פ  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
?05 "הרבוק" םגד יתבכש וד ירושרש רונצ     08.06.0020

  1,000.00     10.00   100.00 רטמ .)ןמדירפ-ןמסיו( .מ"מ  
      

  6,800.00      8.00   850.00 רטמ .ר"ממ YX2N 5.2X3 תשוחנ לבכ 08.06.0030
      

  7,800.00 60.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../014 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     014 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,800.00 מהעברה      
      
      

  5,000.00     20.00   250.00 רטמ .ר"ממ YX2N 5.2X5 תשוחנ לבכ 08.06.0040
      
תיזחה ידומע לע םייק הרואת ףוג קורפ     08.06.0050

  2,700.00    180.00    15.00 'חי .ןימזמל םתריסמו  
      
DELLAW םגד W02X2 דל הרואת ףוג     08.06.0060

 10,450.00    550.00    19.00 'חי .ךרע הווש וא )סקולארשי(  
      
thgilenotS דל הרואת ףוג     08.06.0070
    SEIRES-59LS-וא )סקולארשי( ןבל ןווג  
תיעקרק-תת תדחוימ T תפומ לוכ ךרע הווש      
יסחי וקלח ללוכ ףוגה ריחמ .ףוגה רוביחל      

 44,200.00    520.00    85.00 'חי .דרפנב ןקתויש רביירדב  
      
עופיש תספוק ללוכ המדאב עוקש הרואת ףוג     08.06.0080
הכירד סמוע ,לבכל תוסינכ 2 םע תירוקמ      
םגד ,PI=76 הנגה תגרד , ג"ק 0002      
    dnuorgnI 062-ךרע הווש וא סקולארשי.  

 12,000.00  1,500.00     8.00 'חי .ןנווכתמ רוטקלפר  
 82,150.00 חותפ 60.80 כ"הס  
363,395.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
הקימרק יחיראב הפשא רדח תוריק יופיח     10.01.0010
תנכה תוברל ,מ"ס 02/02 תודימב םינבל      
,רוחש חיט תבכש ,הצברה תבכש ,תיתשתה      
,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ ,קבדב הקבדה      
.'וכו תומאתהו םיכותיח ,תילירקא הבור רמג      

  9,100.00    260.00    35.00 ר"מ .טלפמוק לכה  
  9,100.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס  
  9,100.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  

      
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       
      
לכה ,םוינימולאה תמישרב 1 'סמ סופיט טלש     12.01.0010

 54,000.00  4,500.00    12.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
,םוינימולאה תמישרב 2 'סמ סופיט ךסמ ריק     12.01.0020

240,000.00 40,000.00     6.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה  
      
,םוינימולאה תמישרב 3 'סמ סופיט ךסמ ריק     12.01.0030

 72,000.00 36,000.00     2.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה  
366,000.00 10.21 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../015 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     015 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

366,000.00 מהעברה      
      
      
,םוינימולאה תמישרב 4 'סמ סופיט ךסמ ריק     12.01.0040

100,000.00 25,000.00     4.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה  
466,000.00 םוינימולא תודובע 10.21 כ"הס  
466,000.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  

      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
םיחטשב םג ללוכ תותיזחב ןבא ינוקית     14.01.0010
םיחתפ תמיתס ,םיחתפ יפשח ג"ע ,םינטק      
,םייקל םיהז ןבא תוחול תועצמאב ,המודכו      
הניפ ינבא ,םיגניפוק :ןוגכ אוהש גוס לכמ      
ינפ יוקינ ללוכ חטשה תנכה תוברל ,םירחאו      
תמדוקה ןבאהמ תויראש לכ תרסהו ןוטבה      
,תכתורמ תשר ,ןוטבה ינפ םוטיא ,המדא וא/ו      
תורבחתה ,ןוילע ןגמ יופיצ ,םינתיוז ,םינגוע      
לכל ר"מ יפל וטנ ריחמה .'וכו םייקל המאתהו      

 45,000.00    450.00   100.00 ר"מ .םייקל םאתהב םושיי .דחי םינבאה יגוס  
      
םאתהב םילוגע םידומע ג"ע ןבא תומלשה     14.01.0020
ןבא תוחול תועצמאב ,םישדחה םיסלפמל      
יוקינ ללוכ חטשה תנכה תוברל ,םייקל םיהז      
םוטיא ,המדא תויראש לכ תרסהו ןוטבה ינפ      
,םינתיוז ,םינגוע ,תכתורמ תשר ,ןוטבה ינפ      
םייקל המאתהו תורבחתה ,ןוילע ןגמ יופיצ      
.םידדצה לכמ דומעל טלפמוק ריחמה .'וכו      

 22,500.00  2,500.00     9.00 פמוק .םייקל םאתהב םושיי  
 67,500.00 ןבא תודובע 10.41 כ"הס  
 67,500.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  

      
ר י ו ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       
      
ר ו ר ו ו א  י ח ו פ מ  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
DT -005 :םגד םיתורישמ הקיני חופמ     15.03.0152
    TAVOCE TNELOS ,תרצות p;pma&s וא  

 21,000.00  3,500.00     6.00 'חי .הנקתהל םישרדנה םירוביחה לכ ללוכ ע"ש  
 21,000.00 רורווא יחופמ 30.51 כ"הס  

      
ת ו ד י ח י ו  ם י ל צ ו פ מ  ם י נ ג ז מ  14.51 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ז כ ר מ  י נ י מ       
      
תרצות תמגודכ ויהי םינגזמה תוכרעמ :הרעה      
.רשואמ ךרע הווש וא "ןארידת הרטקלא"      
      
      

14.51 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../016 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     016 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ריחמה -הפשא רדח רובע ס"כ 5 לצופמ ןגזמ     15.41.2045
תרנצ ,למשח ,זוקינ ,הנקתה ,ןגזמ ללוכ      

 26,000.00 13,000.00     2.00 פמוק .םלשומ רמג דע לכה -תשוחנ  
 26,000.00 תויזכרמ ינימ תודיחיו םילצופמ םינגזמ 14.51 כ"הס  

      
ן ו נ י ס ו  ה ק י נ י  ת ו כ ר ע מ  76.51 ק ר פ  ת ת       
ם י ח ב ט מ ל  ר י ו ו א       
      
TEJ גוסמ היגרנאב ינוכסח לושיב ףדנמ     15.67.0090
מ"מ 52.1 יבועב 403 מ"בלפמ יונב ריק דומצ      
ךרואו מ"ס 031 קמוע ,מ"ס 06 ףדנמ הבוג      
LU ןקת ,6 קלח 1001 י"תב דמוע מ"ס 003      
ןקת תושירדל םיאתמו הבהל רבעמ תעינמל      
םיננסמ ללוכ ףדנמה .APFN 69 יאקירמא      
םידיוצמו תוילרגטניא תוידי ילעב 54 תיווזב      
ירצוע ,יוקינ יכרצל הלק הפיטשל תואיציב      
ליכי ףדנמה .)69APFN ןקת( ןמשו תופיט      
זוקינל םינמוש ףוסיא תוריגמו רוגינ תולעת      
הרואת יפוג ןכ ףוטפט תעינמלו םינמושה      
םידעוימה טנסרולפ/דל גוסמ םיעוקש      
תמר ילעב צ"עמ 09 לש 'פמטב הדובעל      
יגרבו תמסוחמ תיכוכז םע 45PI תומיטא      

158,400.00 39,600.00     4.00 פמוק הטסורינ  
158,400.00 םיחבטמל ריווא ןוניסו הקיני תוכרעמ 76.51 כ"הס  
205,400.00 ריווא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../017 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     017 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  81 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת  10.81 ק ר פ  ת ת       
      
תדוקנ טולישו הקידב ,הנקתה ,הקפסא     18.01.0001
ירבחמ מ תבכרומה  טלפמוק תרושקת      
    )ENOTSYK( 54JR תווצקה יתשב,  
וא עקשב הנקתהל  A6 TAC ןקתב ךככוסמ      
לבכ ללוכ .ט"הת/ט"הע ןקתומה רזיבאב      
,ZHM0021 PTFS  A7 TAC תרושקת      
לש ןקת ות ואשיו GWA 32 ויהי םידיגה      
dE : ןקת תושירדב הדימעל תכמסומ הדבעמ      
    .568-ISO/IEC11801  and IEC-61156-5  
    2-AIT/ISNA, היהי לבכה הטעמ RFFH.  
םע AKARD, SCH ,רודלט תרצותמ רשואמ      
ךרואב לבכ לולכת הדובעה .הדבעמ רושיא      
םישרדנה םירזיבאה לכ תא ,'מ 08 דע      
תוברל תווצקה יתשב ורוביחו ותנקתהל      
םירזיבאה .טוליש ספו םימאתמ , תרגסמ      
erawdrah  רושיא וליכי םיעצומה      
    gnitcennoC  םינרציה דחא תרצותמ ויהיו  
םע -SCH,renhusrebuH,LECXE  :םיאבה      

 19,000.00    380.00    50.00 פמוק LENNAHC רושיא  
      
U1 בותינ חול טולישו הקידב הנקתה הקפסא     18.01.0002
םיככוסמ JR54 יעקש 42 יונב 8W יווקל      
    )ENOTSYK ( הכמסה לעב טרפמ יפל  
תרצותמ PTS A6 TAC -ב הדימעל      
    ECXESCH,renhusrebuH,L   - רושיא םע  

  2,550.00    850.00     3.00 'חי CHANNEL  
      
U1 בותינ חול טולישו הקידב הנקתה הקפסא     18.01.0003
רובע  PTU  JR54 יעקש 05 יונב 8W יווקל      
3 -ב הדימעל הכמסה תיגולנא הליבכ גוציי      
    TAC תנקתה תא לולכית הנקתהה תדובע  
ללוכ יגוז בר לבכ טוויחו הסירפ  ןוראב חולה      

  2,700.00    450.00     6.00 'חי . בותינה חולב םיעקשה ןומיס ספ  
      
תרושקת לבכ ןומיסו הקידב, הנקתה, הקפסא     18.01.0004
    ZHM0021 PTFS  A7 TAC םידיג 8 דדוב  
. תשר ךוכיסו גוז לכל דרפנ רלימ ךוכיס      
לש ןקת ות ואשיו GWA 32 ויהי םידיגה      
dE : ןקת תושירדב הדימעל תכמסומ הדבעמ      
    per ISO/IEC 11801 and IEC-61156-5  
    hardware Componnent approved  
    gnitcennoC 7 taC PTFS. 2, לבכה הטעמ  
טוליש תא לולכת הדובעה .RFFH  היהי      
ויהי םילבכה .תווצקה יתשב םרוביחו םילבכה      

  2,100.00      7.00   300.00 רטמ SCH , AKARD.  ,רודלט :תרצותמ  
      
      

 26,350.00 10.81 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../018 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     018 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 26,350.00 מהעברה      
      
      
JR-54 יעקש תאספוק תנקתהו הקפסא     18.01.0005
תשרה תלעת לע וא ט"הע  הנקתהל תינוציח      
ללוכ  A6TAC 54JR ירבחמל םוקמ ללוכה      
תודדוב וא תולופכ םאתמ ללוכו ןוטסיק      

  2,000.00    100.00    20.00 'חי חוקלה ידי לע רשואיש םוקמל  
      
בותינ חול טולישו הקידב ,הנקתה ,הקפסא     18.01.0006
ללוכ  םיביס 84 -ל U1 הבוגב 91" יטפוא      
שגמו CS/M.M יביסל CL , םימאתמ      
שגמו חוור תרימשל ןוילע לנפ ללוכ םילבכל      
תרצו .טוליש ספ ללוכ םירשגמ ףוסיא      
    , PENDUIT,  HCS ,Hubersuhner  

  1,700.00    850.00     2.00 פמוק CORNING  
      
M.S  םיביס 21 תינוציח הנקתהל יטפוא לבכ     18.01.0007
,םימ תרידח תעינמל ןקתב דומעי לבכה       
לעב תינוציח הנקתהל םאתומ הדלפ ןיירושמ      
TESNES ב הדימע ,לופכ  הנגה הטעמ      
    GNIDNEB ,RFFHEVI, ינוציח הטעמ םע  
. VU ינפב הנגה תפטעמו ןליתאילופ      
תרצותמ      
    MLT-7-02X06-D-ZHRP-GX-G657A2  

  5,400.00     18.00   300.00 רטמ HSC  
      
יטפוא רבחמ לש הקידב ,הנקתה ,הקפסא     18.01.0008
תרצות רכז M.S  lietgiP  CL  גוסמ      
    DRAKA  , HCS Hubersuhner  

  2,750.00     55.00    50.00 'חי CORNING , PENDUIT,  
      
2 ללוכ רטמ 5 דע ךרואב לופכ יטפוא רשגמ     18.01.0009
גוסמ רשגמה( ויתוצקב םייטפוא CL ירבחמ      
    MS( תרצות CSH , AKARD ,TIUDNEP  

    250.00     50.00     5.00 'חי CORNING ,  
      
ללוכ רטמ 5.0 דע ךרואב לופכ יטפוא רשגמ     18.01.0010
רשגמה( ויתוצקב םייטפוא CL ירבחמ 2      
SCH , AKARD תרצות )MS גוסמ      

    100.00     20.00     5.00 'חי CORNING , PENDUIT,  
      
תועצמאב םייטפואה םילבכה לכ תקידב     18.01.0011
ידיצ ינשמ תוחינ תקידב ןכו RDTO רישכמ      

  1,500.00  1,500.00     1.00 פמוק .תוקידבה לש ספדומ חוד תשגהו ביסה  
      
      
      
      
      
      
      

 40,050.00 10.81 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../019 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     019 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 40,050.00 מהעברה      
      
      
בותינ חולל A6 TAC ןקתב ךכוסמ רשגמ     18.01.0012
מ"ס 002 דע ךרואב  ריק הדובע תנחת רובעו      
תוחול ןרציה לש היהי עצומה  רשגמה      
םינועבצ םינופגמ ללוכ  הצקה יעקשו בותינה      
ינועבצ ץווכתמ לוורשב ףיצר רופסימב ןומיסו      
קפוסי רשגמה הטעמ , לבכה תווצקב       
SCH תמגודכ .תויחנה יפל םינוש םיעבצב      

  1,000.00     25.00    40.00 'חי CORNING , PENDUIT, DRAKA , RIT,  
      
בותינ חולל A6 TAC ןקתב ךכוסמ רשגמ     18.01.0013
מ"ס 005 דע ךרואב  ריק הדובע תנחת רובעו      
תוחול ןרציה לש היהי עצומה  רשגמה      
םינועבצ םינופגמ ללוכ  הצקה יעקשו בותינה      
ינועבצ ץווכתמ לוורשב ףיצר רופסימב ןומיסו      
קפוסי רשגמה הטעמ , לבכה תווצקב       
SCH תמגודכ .תויחנה יפל םינוש םיעבצב      

    250.00     25.00    10.00 'חי CORNING , PENDUIT, DRAKA , RIT,  
      
בותינ חולל A6 TAC ןקתב ךכוסמ רשגמ     18.01.0014
0001 דע ךרואב  ריק הדובע תנחת רובעו      
תוחול ןרציה לש היהי עצומה  רשגמה מ"ס      
םינועבצ םינופגמ ללוכ  הצקה יעקשו בותינה      
ינועבצ ץווכתמ לוורשב ףיצר רופסימב ןומיסו      
קפוסי רשגמה הטעמ , לבכה תווצקב       
SCH תמגודכ .תויחנה יפל םינוש םיעבצב      

    250.00     25.00    10.00 'חי CORNING , PENDUIT, DRAKA , RIT,  
      
בותינ חולל E5TAC ןקתב ךכוסמ רשגמ     18.01.0015
רשגמה מ"ס 002 דע ךרואב הינופלטל      
יעקשו בותינה תוחול ןרציה לש היהי עצומה      
SCH , AKARD :תרצות  הצקה      

    100.00     10.00    10.00 'חי CORNING , PENDUIT,  
      
ינוציח ןורא לש טולישו הנקתה הקפסא     18.01.0016
לע בחור 06 לש לדוגב  56PI ןקתב דמועה      
91" יספ ללוכ .ההבוג U51 לע קמוע 04      
תנקתהל ןוקתמ ללוכו םילנפ תנקתהל      

  3,000.00  3,000.00     1.00 פמוק .םיגתמ  
      
בחורב תרושקת דסמ טולישו הנקתה הקפסא     18.01.0017
יפל U03 דע הבוגב  מ"ס 06/06 ינוציח      
ERIW :םינרציה תמגודכ טרפמה      
    TIKSHORNET, ADVICE, WESTERN  

  2,500.00  2,500.00     1.00 פמוק CONTECH,  
      
      
      
      
      

 47,150.00 10.81 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../020 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     020 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 47,150.00 מהעברה      
      
      
בחורב תרושקת דסמ טולישו הנקתה הקפסא     18.01.0018
טרפמה יפל U44 הבוגב   מ"ס 08/08 ינוציח      
ERIW NRETSEW :םינרציה תמגודכ      

  3,500.00  3,500.00     1.00 פמוק CONTECH, TIKSHORNET, ADVICE,  
      
ספה 91" תרגסמב הנקתהל חכ יעקש ספ     18.01.0019
/יאקירמא / ליגר גוסמ םיעקש 21 לולכי      
C  גוסמ A61 ת"מאמ גתמ ללוכ םוקמוק      
אשיו תכתמ  זראמ היהי זראמה  ןומיס תירונו      
דע ךרואב לדנפ לבכ ליכי  לודומה  .ןקת ות      
גוסמ יאלמשח עקת היהי והצקבו 'מ 51      

    480.00    120.00     4.00 פמוק CEE16A  
      
עובצ רוריח 03% ררוחמ דויצל עובק ףדמ     18.01.0020

    180.00    180.00     1.00 פמוק .     מ"ס 07 דע לש קמועב יסקופא עבצ  
      
הכימת תועבט 'חי 01 טס הנקתהו הקפסא     18.01.0021

    500.00     50.00    10.00 גוז תוימדיקו תוירוחא  
      
רבעמל תכתמ תועבט  לנפ תנקתהו הקפסא     18.01.0022

    500.00     50.00    10.00 'חי תרושקת ילבכ  
      
םילבכ תרתסהל חוור יספ תנקתהו הקפסא     18.01.0023

    400.00     40.00    10.00 'חי U1 וא U 2/1  הבוגב  
      
םיתרש/ תרושקת ןוראל הקראה תכרע     18.01.0024

    280.00     70.00     4.00 'חי .הנקתה ללוכ םיבשחמ יכרעמו  
      
ןקת גוז 6 תרושקת לבכ הנקתהו הקפסא     18.01.0025
ללוכ )2X5.0X6( תימינפ הנקתהל קזב      
תוחולו תיתריד הנורקב תווצקה ינשב וטוויח      

  3,000.00     12.00   250.00 רטמ יתמוק תרושקת ןוראבש בותינ  
      
ןקת גוז 05 תרושקת לבכ הנקתהו הקפסא     18.01.0026
ללוכ )2X5.0X05( תימינפ הנקתהל קזב      
ןוראבש בותינ תוחולב תווצקה ינשב וטוויח      

  3,300.00     22.00   150.00 רטמ תרושקת  
      
קתנתמ גוסמ )דבלב ירוקמ( הנורק קולב     18.01.0027
תרושקתה תונורא ןיב םילבכה רוביחל      
הנקתהל םיטנמלאה לכ תא ללוכה יזכרמל      

  1,000.00     50.00    20.00 'חי .תרושקתה תונוראב וא ץע חול ג"ע  
      

    350.00     35.00    10.00 'חי הנורוק יקולב 1-ל היטבמא 18.01.0028
      

    550.00     55.00    10.00 'חי הנורוק יקולב 01-ל היטבמא 18.01.0029
      
      
      

 61,190.00 10.81 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../021 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     021 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 61,190.00 מהעברה      
      
      
ץיודנס גוסמ ץע תטלפ לש הנקתהו הקפסא     18.01.0030
0081X0021 לדוגב ןבל הקיימרופ הפוצמ      

    800.00    800.00     1.00 פמוק הליבכ רודיסל רבעמ תועבט תנקתה ללוכ  
      
ט"הת ןופלט תדוקנ לש הנקתהו הקפסא     18.01.0031
תחת ןקתויש יניקית קזב עקש ללוכ תורידב      
דע תוגוז 2 קזב לבכ ללוכ 55 אספוקב חיטה      
זוכירב הנורקל לבכה רוביח ללוכ ,רטמ 03      

    600.00    150.00     4.00 פמוק יתרידה עקשב וטוויחו יתריד  
      
CVP*06  021 תלעת הנקתהו הקפסא     18.01.0032
ללוכ םיתרש תווח וא םידמעמב הנקתהל      
םירזיבאה לכ תקפסאו הנקתהה עוציב      

    120.00     12.00    10.00 רטמ .םישרדנה  
      
CVP*06 002 תלעת הנקתהו הקפסא     18.01.0033
ללוכ םיתרש תווח וא םידמעמב הנקתהל      
םירזיבאה לכ תקפסאו הנקתהה עוציב      

    120.00     12.00    10.00 רטמ .םישרדנה  
      
ירושרש תכתמ רוניצ לש הנקתהו הקפסא     18.01.0034
תנירקל דימע רוחש CVPב הפוצמ 1" רטוקב      
    VU תוינקת תומויסב םייתסי רוניצה  

    120.00     12.00    10.00 רטמ .תופומ" תוגרבומ  
      
לדוגב טורח CVP טוליש תנקתהו הקפסא     18.01.0035
י"פע תויבותיכ ליכמה מ"ס 03X51 דע      

     50.00      5.00    10.00 'חי ןנכתמ תויחנה  
      
לדוגב טורח CVP טוליש תנקתהו הקפסא     18.01.0036
    5X03 תויחנה י"פע תויבותיכ ליכמה מ"ס  

     50.00      5.00    10.00 'חי ןנכתמ  
      
ןוולוגמ חפ תלעת לש הנקתהו הקפסא     18.01.0037

  1,000.00    100.00    10.00 רטמ 04X06 בחורב  
      
רטוקב "הרבוק" רוניצ לש הנקתהו הקפסא     18.01.0038

    500.00     50.00    10.00 רטמ 2"-3" לש  
 64,550.00 תרושקת תויתשת 10.81 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../022 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     022 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  י ג ת מ  20.81 ק ר פ  ת ת       
      
תינכת שיגיו אלמ תשר ןונכת עצבל קפסה לע      
תרדגה ללוכ הסירפ תינכתו תיווק      
םואת ,םיגתמה לש האלמ היצרגיפנוק      
לכ רושיגו תרושקתה תונוראב הנקתה      
םילהונמ ויהי םיגתמה לכ .תוליעפה תודוקנה      
ורבוחיו +EOP וא ליגר 0001/001/01 גוסמ       
םאתהב M.S גוסמ יטפוא ביס תועצמאב      
לכ .ןלהל תטרופמה םיגתמה תרוצתל      
ןרציה לש םיירוקמו םישדח ויהי םיגתמה      
לכ תא ןכו תשרדנה הנכותה לכ תא וללכיו      
.91" תונוראב הנקתהל םישרדנה םירזיבאה      
      
G01 KNIL PU  םיטרופ 42 - הצק גתמ     18.02.0002
    -0001/001/01  +EOP ב הכימת םע-  
לש ילאמינימ קפסה -  +PFS 2 ב םומינימ      
    W093 ב הכימת ללוכ- KCATS . גתמה  
תשרדנה הנכותהו הרמוחה לכ תא לולכי      
-ה יגתמ לא רוביחלו 91" -ב הנקתהל      
    ENOBKCAB , טרפמל םאתהב לכה  

  7,000.00  3,500.00     2.00 פמוק :84-0452ABURA :תרצותמ  
      
םיטרופ 8 -  יתיישעת הצק גתמ     18.02.0003
    0001/001/01  EOP+   יתיישעת גוסמ  
G1 KNIL  םע ROODTUO ןוראב הנקתהל      
    PU, םייטפוא םירדשמ 2 ללוכ PFS - קפסה  
-ב הכימת ללוכ W081 לש ילאמינימ      
    KCATS  תא לולכי גתמה .לופכ קפס ללוכו  
-ב הנקתהל תשרדנה הנכותהו הרמוחה לכ      
-ה יגתמ לא רוביחלו  NID ספ      
    ENOBKCAB , טרפמל םאתהב לכה  
C-TRL-483-0401MPSIS   : תרצותמ      

  3,500.00  3,500.00     1.00 פמוק TRANSITION  
      
םיגתמב הנקתהל  יטפוא רדשמ     18.02.0004
    reviecsnarT  +PFS G01  ללוכו לבכ ללוכ  
הנקתהל םישרדנה םירזיבאהו הנכותה לכ      
EDOM גוסמ םיביס לא רוביחל םיגתמב      
    ELGNIS. ןרצי תרצותמ ירוקמ היהי רדשמה  

  3,600.00    600.00     6.00 פמוק םיעצומה םיגתמה  
      
, הנקתה ,עוציבל תשרה לש אלמ ןונכת     18.02.0005
תוריש ללוכ האלמ הלעפהו הקידב ,תורדגה      
ינוכדע ללוכ חוקלה רתאב םישדוח 21 -ל      
לכ רושיג  ללוכו םיגתמה לכל הנכות      

  1,500.00  1,500.00     1.00 פמוק .םיזוכירו תורידב םיטרופה  
 15,600.00 תרושקת יגתמ 20.81 כ"הס  
 80,150.00 תרושקת 81 כ"הס  

      
      
      

קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../023 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     023 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
קוזיחל ,ינכט רבעמל הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0010
יליפורפמ ,םירחאו םיטלש ידיצב ,תותיזח      
לכ תוברל םיעובצו םינוולוגמ הדלפ      
לכמ םיגרב ,םינוגיעה ,םיקוזיחה ,םירוביחה      
ירמוח לכו רוביח יטנמלא ,תוקטלפ ,םיגוסה      
טרופמכ טלפמוק לכה .םהינימל רזעה      
יטנמלא לכ תא ללוכ הז ףיעס .תוינכותב      

250,000.00 25,000.00    10.00 ןוט !דבלב םיליפורפל הדידמה ,טקיורפב הדלפה  
      
5 יבועב גורמ חפמ ינכטה רבעמה תפצר     19.01.0020
,םירוביחה לכ תוברל ,ןוולוגמ ,מ"מ      
,םיגוסה לכמ םיגרב ,םינוגיעה ,םיקוזיחה      
.םהינימל רזעה ירמוח לכו רוביח יטנמלא      
תקיצי ללוכ .תוינכותב טרופמכ טלפמוק לכה      

 54,000.00    900.00    60.00 ר"מ 'נוק תינכותל םאתהב ןוטב  
      
חפמ ינכטה רבעמה לש ימינפה דצב הריגס     19.01.0030
,םירוביחה לכ תוברל ,ןוולוגמ ,מ"מ 3 יבועב      
,םיגוסה לכמ םיגרב ,םינוגיעה ,םיקוזיחה      
.םהינימל רזעה ירמוח לכו רוביח יטנמלא      

 36,000.00    300.00   120.00 ר"מ .תוינכותב טרופמכ טלפמוק לכה  
340,000.00 שרח תורגסמ 10.91 כ"הס  
340,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  

      
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 ד ו ב ע  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
דצהמ ינכטה רבעמה תיתחתו תונפד יופיצ     22.01.0010
021-ל שא תודימע תלבק ךרוצל ינוציחה      
לכ וא לנאפהווקא ,סבג תוחול י"ע תוקד      
תוברל ןלבקה עיציש רחא ןורתפ      
תיצקורטסנוקב תנגועמ הנשמ תיצקורטסנוק      
,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו רבעמה      
,לטכפש ,תוניפב רמג יליפורפ ,םיחתפ דוביע      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו העיבצל הנכה      
י"ע ועבקי תוחולה יבועו תומכ ,גוס .טלפמוק      

 63,000.00    350.00   180.00 ר"מ .תוחיטבה ץעוי י"ע ורשואיו ןלבקה סדנהמ  
 63,000.00 סבג תודובע 10.22 כ"הס  
 63,000.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  
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מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     024 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ו ר י פ ו  ה ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  42 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
םינוקיתה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ      
ינוקית תוברל הסירההו קורפה בקע ושרדייש      
,םייופיחו םיפוציר ,חיט ,םוטיא ,הינב ,ןוטב      
תונוש תוכרעמ ,םישעותמ םיטנמלא ,תורקת      
יפ לעו שרדינכ רחא טנמלא לכ ןוקית ןכו      
.חקפמה תוארוה      
      
רתאל תלוספה יוניפ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
.תורגא ימולשת תוברל השרומ      
      
ןבאה יופיצ ללוכ תותיזחב ןוטב תוריק תסירה     24.01.0010
רתאל יוניפ ללוכ .דבלב רוסינב עוציבה ,םייקה      

 84,000.00    400.00   210.00 ר"מ ךכל םירושיא איבהל שי -השרומ הכיפש  
      
םייק ריקב מ"ס 032/09-כ תודימב חתפ רוסינ     24.01.0030

  3,000.00  3,000.00     1.00 פמוק .ביבסמ ןבא ינוקיתו חתפה דוביע תוברל  
 87,000.00 קוריפו הסירה תודובע 10.42 כ"הס  
 87,000.00 קוריפו הסירה תודובע 42 כ"הס  

      
ך ו מ נ  ח ת מ  53 ק ר פ       
      
ת ו מ ל צ מ  10.53 ק ר פ  ת ת       
      
לכ םוקימ תמאתהו ןונכת עצבל קפסה לע      
תומיאתמה תושדעה תוברל חטשב תומלצמה      
תכרעמב התרדגה ,המלצמה ןוויכ ,םוקמ לכל      
תלבק ךרוצל ב"ושה תכרעמו הטלקהה      
תחטבאו םוי 03 ל הטלקהה ךשמ .תוארתה      
תננגה ינקתל םיאתת תכרעמה לכ .הייפצה      
םע ורדגוי םישיגר םירוזאב תומלצמ רבייס      
.המיאתמ הטילנא      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.53 קרפ תתב הרבעהל          
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מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     025 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
RVN תירלודומ הטלקה ןוסכיאו לוהינ תדיחי     35.01.0002
תידועיי הנכותו רתוי וא דחא תרש תססובמ       
לש הצפהו רוזחא ,הטלקה ,הייפצ ,לוהינל      
הצירטמ תלוכי ללוכ דנואס + ואדיו      
הטלקה ןמז  רשפאת תכרעמה   . תילאוטריו      
םיאתמ חפנב קסיד םע םוי 03 לש הפיצר      
ללוכ םיאתמ diaR -ב הבוגמ תומלצמה לכל      
תכרעמ ללוכ ,תומלצמה לכ רוביחל תונוישיר      
ןוסכאה, הטלקהה תכרעמל תיזכרמ לוהינ      
תכרעמה , PI תייגולונכט תססובמ הייפצהו      
תטלקהל תומלצמה לכ לש רוביח רשפאת      
שרדנל םאתהב ואדיוה תקולחו וידוא+ואדיו      
הייפצ ללוכ תילאוטריו הצירטמ תועצמאב      
םיעוריאו תומלצמ לוהינו תוקחורמ תודיחיב      
ואדיו רוקחתלו הכירעל תלוכי לולכת הנכותה      
הטלקהב םיטקייבוא שוטשט תלוכי תוברל      
תלוכי ,האשרה יפל הייפצב שוטשטה תרסהו      
עוריאל תומלצמ ןיב KCABYALP ןורכניס      
תכרעמה  .קוחרמ הרידחו השיג תנגה ,ןותנ      

  8,000.00  8,000.00     1.00 פמוק HCSOB , TNALIGIVA :תרצתמ  
      
בשחמ ללוכ . תוידועי תומלצמל היפצ תדמע     35.01.0003
    7I 01 הלעפה תכרעמ םעNIW 42" ךסמ  
    DEL ןורכיז  םיאתמ ךסמ  סיטרכ BG61 לכו  
יפל תכרעמה לש האלמ הלעפהל שרדנה      

  3,500.00  3,500.00     1.00 פמוק .טרפמה תושירד  
      
, תינוציח עבצ M5 EOP-PI תמלצמ     35.01.0004
    THGIL WOL  10.0 XUL  םע רוניצ גוסמ  
    RI השדעו הנבומ f.v תינוציח הנקתהל  
    76-PI תעונת יוהיזל תימינפ הקטילנא ללוכ  
טרפמה י"פע תוחפל 'מ 05 לש קחרמב םדא      

 16,000.00  1,600.00    10.00 'חי HCSOB , TNALIGIVA :תורבחה תרצותמ  
      
תכרעמה לכ לש הלעפהו טוויח הנקתה     35.01.0005
תכרעמ לא תומלצמה לכ רוביח ללוכ טלפמוק      
תכרדהו אלמ תונכת ,הטלקהו היפצ לוהינ      

  2,000.00  2,000.00     1.00 פמוק םישמתשמ  
 29,500.00 תומלצמ 10.53 כ"הס  
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מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     026 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ס פ  ל א  20.53 ק ר פ  ת ת       
      
ןוא קספ לא תדיחי רובחו הנקתה ,הקפסא     35.02.0001
WK 2 קפסהב הלופכ הרמה לעב ןייל      
ל םירבצמ םע 91" תרושקת ןוראב הנקתהל      
קספמ , ללוכ 06% לש סמועב תוקד 09      
תרושקת סיטרכ ,תשר חתמל הטקש הרבעה      
תוערתה תלבקל  PMNS קשממו הנכותו      

  2,000.00  2,000.00     1.00 'חי הלעפהו הנקתה  הלבוה ללוכ  
  2,000.00 קספ לא 20.53 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  30.53 ק ר פ  ת ת       
      

  1,000.00  1,000.00     1.00 פמוק טרפמה י"פע אלמ דועית קית תנכה 35.03.0020
  1,000.00 תונוש 30.53 כ"הס  
 32,500.00 ךומנ חתמ 53 כ"הס  

      
י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו ר ו ג ח ו  ת ו ג ר ד מ  25.04 ק ר פ  ת ת       
      
71-51/04 ךתחב ןוטבמ תוימורט תוגרדמ     40.52.0017
ט"קמ הרשי קראפ םגדמ )חלשו םור( מ"ס      
רמג ,ע"ש וא ןייטשרקא 'צות 145166      
חטשמ תוברל בהנשו תירכרוכ ,ןוטסרקא      
.ןוטבה ןויזו קדוהמ עצמ ,עפושמ 03-ב ןוטב      

 49,500.00    450.00   110.00 רטמ א"מ/ח"ש 052 דוסי ריחמב תוימורט תוגרדמ  
 49,500.00 ןוטב תורוגחו תוגרדמ 25.04 כ"הס  

      
ת ו ב ל ת ש מ  ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  35.04 ק ר פ  ת ת       
      
תא םיללוכ תובלתשמ םינבאב ףוציר יפיעס      
.ןוטב תורוגחו מ"ס 5 יבועב לוחה תבכש      
      
,מ"ס 01 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0578
וא "שטולמ עבורה" וא "תתוסמ עבורה" םגד      
מ"ס 06/51 וא מ"ס 04/01 תודימב ע"ש      

 72,000.00    180.00   400.00 ר"מ ןוטסרקא רומיגב  
      
סארבמ םירוויעל תושיגנ תישושבג תרמסמ     40.53.0900
חודיקב ןיפ םע הנקתה וא הקבדהב הנקתהל      

 26,000.00      6.50 4,000.00 'חי ןרצי תוארוה יפל  
 98,000.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04 כ"הס  
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מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
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09/05/2022
דף מס':     027 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ,ן ג ו  ה פ ש  י נ ב א  45.04 ק ר פ  ת ת       
ם י צ ע ל  ג י ר ס ו  ם ו ח י ת       
      
םגד מ"ס 05/57.81/5.21 תודימב ןג ןבא     40.54.0058
ןבל ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל ,"תומר"      

 16,500.00    150.00   110.00 רטמ ןוטסרקא וא/ו תירכרוכ רמגב וא/ו  
 16,500.00 םיצעל גירסו םוחית ןבא ,ןגו הפש ינבא 45.04 כ"הס  

      
ן ו ט ב מ  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  16.04 ק ר פ  ת ת       
      
קמועב ,ךמות ריקל רבוע דוסי רובע הריפח     40.61.0010

    550.00     55.00    10.00 ק"מ 'מ 2 דע  
      
,דחא דצמ יולג 03-ב ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק     40.61.0101
.'מ 0.7 דעו 10.2 -מ הבוגבו מ"ס 02 יבועב      
06 יפל( ןויזו ריקה שאר דוביע ללוכ ריחמה      

 10,200.00  1,700.00     6.00 ק"מ )ק"מל ג"ק  
      
ףושח ןוטבב רמג רובע ךמות ריקל תפסות     40.61.0109

  2,000.00     50.00    40.00 ר"מ תודחוימ תוינבתבו קלח  
      
םע "שיטלט" דוביעב הפצמ ןבא תוריק יופיח     40.61.0110
ןבא .מ"ס 52 ללוכ יבועב 03-ב ןוטב בג      

 16,000.00    400.00    40.00 ר"מ ר"מ/ח"ש 031 ןבאל דוסי ריחמ .השק  
      
ט"קמ "רשי" םגדמ ןוטב ריקל גניפוק     40.61.0120
רמגב 72/07/5 לדוגב 08000386      
תוברל האלמ הנקתה ללוכ ws/תתוסמ      
3t2c2s גוסמ שימג יטנמצ קבדב הקבדה      

  8,750.00    250.00    35.00 רטמ ע"ש וא 'ןייטשרקא' תרבח 'צות  
 37,500.00 ןוטבמ םיכמות תוריק 16.04 כ"הס  

      
ד י  י ז ח א מ ו  ת ו ק ע מ  07.04 ק ר פ  ת ת       
      
ץבאב םינוולוגמ די יזחאמו תוקעמה :הרעה      
םיעובצו 819 י"ת יפל רוצייה רחאל םח      
תודימב ןוטב תודוסי תוברל רונתב      
.מ"ס 05-04/04/04      
      
לא הקירבמ הטסורינמ לופכ שיגנ די זחאמ     40.70.0010
תוריק וא תובלתשמ םינבאל תנגועמ דלח      
רטוק רוניצמ הטסורינ מא יא' 'צות םיכמות      
םיבצינל רבוחמ מ"ס 59 הבוגבו 1 2/1"      
ןיפ םע הפצרל םינגועמה 5.1" תורוניצמ      

  6,750.00    675.00    10.00 רטמ זחאמה רוביחל ןוילע  
  6,750.00 די יזחאמו תוקעמ 07.04 כ"הס  

208,250.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס  
      
      
      
      

קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../028 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     028 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
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       
      
חטשב רוזיפ תוברל ,ןוניגל המיאתמ המדא     41.11.0200

  1,980.00     66.00    30.00 ק"מ )תחא תיאשמ ,הנטק תומכ(  
      
001 ,חטשה תרשכהל דוסי ןושיד לש תפסות     41.11.0201
ג"ק 021 -ו טפסופ רפוס לש םנודל ג"ק      

    116.00      5.80    20.00 ר"מ ירולכ ןגלשא לש םנודל  
  2,096.00 טסופמוקו ןג תמדא ,עקרקה דוביע 11.14 כ"הס  

      
ה ע י ט נ  02.14 ק ר פ  ת ת       
      

  1,100.00     22.00    50.00 'חי 4 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 41.20.0040
      
רטוקב "9 לדוג" )רטיל 001( לכיממ םיצע     41.20.0190
גוז תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ 3" עזג      

  4,400.00    550.00     8.00 'חי ץעל טסופמוק רטיל 05 -ו תואטוחמ תוכומס  
      
תוארוה יפל ,רתאה םוחתב רגוב ץע תקתעה     41.20.0300

  3,000.00  1,500.00     2.00 'חי חקפמה  
      
יושע מ"ס 53X53 תודימב עבורמ םיצע ןגמ     41.20.0520
רטסאילופב רונתב העובצו תנוולוגמ תכתמ      
קלחב םיימינפ םיקוזיח ,מ"מ 3 יבועב יקנ      
םגד ,'מ 3.1 עקרקה לעמ הבוג ,ןותחתו ןוילע      

  7,680.00    960.00     8.00 'חי ע"ש וא "528 זיקרמ"  
 16,180.00 העיטנ 02.14 כ"הס  

      
ה ר ק ב  ש א ר ל  ם י ר ז י ב א  04.14 ק ר פ  ת ת       
      
רזע ירמוח תקפסא ללוכ רזיבאה :הרעה      
.)'וכו םיפקז ,תויווז ,תופומ ,םילפינ :ןוגכ(      
תשרל טרפמה רוביחו הבכרה ,הריפח      
      
רטוק ע"ש וא "תורוד" תמגוד ,ןוסכלא זרב     41.40.0040

    220.00    110.00     2.00 'חי 3/4"  
    220.00 הרקב שארל םירזיבא 04.14 כ"הס  

      
ם י ב ש ח מ  05.14 ק ר פ  ת ת       
      
42 ,ע"ש וא "ןוקלג" תרצות  CA-4 בשחמ     41.50.0350

  2,500.00  2,500.00     1.00 'חי למשח תדוקנו ןורא ללוכ תונחת 4 םע טלוו  
  2,500.00 םיבשחמ 05.14 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../029 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     029 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה  ת ר נ צ  07.14 ק ר פ  ת ת       
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0220
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 02 רטוק ,ךר 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

  1,250.00     10.00   125.00 רטמ )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח(  
      
011 רטוק 01 גרד C.V.P רוניצמ לוורש     41.70.0640
,ךרדמ יחטשל םידעוימה תומוקמב ,מ"מ      
מ"ס 001 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל      

  6,560.00     80.00    82.00 רטמ ןוליינ טוח תלחשהו  
      

    200.00     10.00    20.00 רטמ 6 גרד מ"מ 61 רטוק ןליתאילופ רוניצ 41.70.0641
      
"םיפטנ םער" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תוחולש     41.70.0642

    360.00     12.00    30.00 רטמ מ"ס 08-06 לכ תפטפט ,מ"מ  71 ,ע"ש וא  
      
6 םע מ"מ 61 רטוק ןליתאילופ רוניצמ תעבט     41.70.0643
םיחוורמב ,תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט      
הנזהה רוניצל תרבוחמ תעבטה ,מ"ס 03 לש      

    320.00     40.00     8.00 'חי ןואסלפ רבחמ י"ע  
      
םע מ"ס 06 רטוק םורט ןוטבמ הרקב תוחוש     41.70.0644

  2,400.00  1,200.00     2.00 'חי הייקשה בותיכ םעו הסכמ  
      
ףוגמ תוברל 1" רטוק היקשה וק הלעפה     41.70.0645
ףקז ,לופינממ תולצפתה ,הזנורבמ ילוארדיה      

    520.00    520.00     1.00 'חי תרנצל רוביח ירזיבאו  
 11,610.00 היקשה תרנצ 07.14 כ"הס  
 32,606.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  

      
ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  01.15 ק ר פ  ת ת       
      

  3,500.00     10.00   350.00 ר"מ מ"ס 02 דע יבועב חטשה ףושיח 51.10.0020
      

  1,250.00     25.00    50.00 רטמ ןייוניפו הפש ינבא קוריפ 51.10.0440
      
םיפצורמ םיחטשמ וא/ו םיליבש קוריפ     51.10.0468
וא/ו מ"ס 5/54/54 תודימב ןוטב תופצרמב      
לוח תוברל ,שדחמ םתבכרהו מ"ס 5/06/03      
תוארוה יפל רתאהמ קוליס וא )שרדנ םא(      

  6,750.00     50.00   135.00 ר"מ חטשב הינב חקפמ  
      

  8,000.00     80.00   100.00 ר"מ הייוניפ תוברל ,העלסמ קוריפ 51.10.0474
 19,500.00 הנכה תודובע 01.15 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../030 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     030 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ע צ מ  ,ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  02.15 ק ר פ  ת ת       
ק ו ד י ה ו       
      
דע הבוגב יולימ וא/ו הריפח י"ע םיחטש רושי     51.20.0019

  4,000.00     10.00   400.00 ר"מ הדובעה רתאב מ"ס 02  
      
לע הלוע וניאש קמועל חטשב תיללכ הריפח     51.20.0021

 12,100.00     55.00   220.00 ק"מ 'מ 1  
      
קמועל 'דכו תובחרה ,םירבוע תודוסיל הריפח     51.20.0022

    650.00     65.00    10.00 ק"מ 'מ 1 לע הלוע וניאש  
      
02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     51.20.0023

 16,250.00    130.00   125.00 ק"מ .רקובמ קודיהו מ"ס  
      
וא/ו )הריפח תיעקרק( תיתש לש ליגר קודיה     51.20.0024

    500.00      5.00   100.00 ר"מ םייעבט עקרק ינפ  
 33,500.00 קודיהו םיעצמ ,רפע תודובע 02.15 כ"הס  
 53,000.00 הלילס תודובע 15 כ"הס  

      
ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ש א  י ו ב י כ  י ז ר ב  62.75 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ל  ץ ו ח מ  )ם י ט נ ר ד י ה (      
      
רטוק דדוב ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.26.0021
ףקז תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב רבוחמ ,3"      
ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,3" רטוק      

  2,150.00  2,150.00     1.00 פמוק םימ וקל רוביחו  
  2,150.00 ןיינבל ץוחמ )םיטנרדיה( שא יוביכ יזרב 62.75 כ"הס  

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

  8,250.00    165.00    50.00 רטמ רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפחתודובע  
  8,250.00 לועיתו בויבל ןליתאילופו C.V.P תורוניצ 23.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../031 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     031 זרכמל ידט תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ל ו ג ע  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  24.75 ק ר פ  ת ת       
ת ו י מ ו ר ט  ת ו י ל ו ח מ  ב ו י ב ל       
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0010
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 08      
הכירד יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 06      
םיחתפ יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו      
ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל      
"SC019" וא "F-019" גוסמ הרידח םטא םע      
וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו      
,'מ 52.1 דע קמועב ,ע"ש וא "קיטס-ורפ      

 28,000.00  2,800.00    10.00 'חי "002F רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל  
 28,000.00 תוימורט תוילוחמ בויבל תולוגע הרקב תוחוש 24.75 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      

  2,660.00  1,330.00     2.00 פמוק םלשומ ןקתומ ,םישורדה םירמוחה  
  2,660.00 תומייק תוחושל בויב תורוניצ רוביח 74.75 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ י צ ל  ן ו ט ב  ת פ י ט ע  59.75 ק ר פ  ת ת       
      
,גוס לכמ תורוניצל 02-ב ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.95.0010
לזרב תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועב      
רטוק תורוניצל ,)ק"מ/ג"ק 06 לקשמב( ןויזה      

  7,120.00     89.00    80.00 רטמ ) 4"( מ"מ 011  
      
,גוס לכמ תורוניצל 02-ב ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.95.0020
לזרב תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועב      
רטוק תורוניצל ,)ק"מ/ג"ק 06 לקשמב( ןויזה      

 27,000.00    100.00   270.00 רטמ )6"( מ"מ 061  
 34,120.00 תורוניצל ןוטב תפיטע 59.75 כ"הס  
 75,180.00 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../032 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 

09/05/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     032 זרכמל ידט תויומכ בתכ

  
קרפ ךס  
    26,500.00 רפע תודובע 10 קרפ  

  
   278,300.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ  

  
    56,000.00 היינב תודובע 40 קרפ  

  
    45,000.00 םוטיא תודובע 50 קרפ  

  
    35,200.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ  

  
   231,110.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ  

  
   363,395.00 למשח ינקתמ 80 קרפ  

  
     9,100.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ  

  
   466,000.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ  

  
    67,500.00 ןבא תודובע 41 קרפ  

  
   205,400.00 ריווא גוזימ ינקתמ 51 קרפ  

  
    80,150.00 תרושקת 81 קרפ  

  
   340,000.00 שרח תורגסמ 91 קרפ  

  
    63,000.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ  

  
    87,000.00 קוריפו הסירה תודובע 42 קרפ  

  
    32,500.00 ךומנ חתמ 53 קרפ  

  
   208,250.00 יפונ חותיפ 04 קרפ  

  
    32,606.00 היקשהו ןוניג 14 קרפ  

  
    53,000.00 הלילס תודובע 15 קרפ  

  
    75,180.00 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר   .../033 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
e-mail: office@mamaneng.co.il

 
09/05/2022
דף מס':     033 זרכמל ידט תויומכ בתכ

  
לכה ךס  
 2,755,191.00  יללכ כ"הס  

    468,382.47 מ"עמ %71  
  3,223,573.47 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: טדי שדרה מסחרית למכר 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


