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

 

29/03/2022 ןדמוא - תויומכ בתכ
דף מס':     001 םי תב ןודרוג טרופס םלוא

טרופס םלוא יוניב 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ט ר ו פ ס  ם ל ו א  י ו נ י ב  10 ק ר פ       
      
. 10.10 ק ר פ  ת ת       
      

525,970.10 10519402.00     0.05 % .רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 01.01.0005
      

525,970.10 10519402.00     0.05 % .)דלש( הנושאר הפצר 01.01.0010
      

420,776.08 10519402.00     0.04 % .)דלש( הנושאר המוק ץוח תוריק 01.01.0012
      

525,970.10 10519402.00     0.05 % .)דלש( טרופסה םלוא תפצר 01.01.0014
      

631,164.12 10519402.00     0.06 % .)דלש( טרופסה םלוא תוריק 01.01.0018
      

210,388.04 10519402.00     0.02 % .םינפ תוציחמ 01.01.0030
      

315,582.06 10519402.00     0.03 % .םוטיא תודובע 01.01.0040
      

315,582.06 10519402.00     0.03 % .תירטינס היצלטסניא 01.01.0060
      

631,164.12 10519402.00     0.06 % .שא יוליג תוכרעמו למשח תודובע 01.01.0070
      

210,388.04 10519402.00     0.02 % .עבצו חיט תודובע 01.01.0080
      

420,776.08 10519402.00     0.04 % .יופיחו ףוציר תודובע 01.01.0090
      

736,358.14 10519402.00     0.07 % .ןמוא תורגסמו תורגנ ,םוינימולא תודובע 01.01.0110
      

420,776.08 10519402.00     0.04 % .ד''ממ יננסמו רורוויא ,ריווא גוזימ 01.01.0120
      

315,582.06 10519402.00     0.03 % .תוילעמ 01.01.0130
      

841,552.16 10519402.00     0.08 % .ץוח תוריק יופיח 01.01.0140
      

1,157,134.22 10519402.00     0.11 % .הנבמה גג 01.01.0145
      

315,582.06 10519402.00     0.03 % ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 01.01.0150
      

946,746.18 10519402.00     0.09 % .טרופס ינקתמ 01.01.0170
      

525,970.10 10519402.00     0.05 % .סולכיא ירושיא תאצוה 01.01.0190
      

525,970.10 10519402.00     0.05 % .יפוס ןובשחו ןקתמ ללוכ תיפוס הריסמ 01.01.0200
10,519,402.00 . 10.10 כ"הס  
10,519,402.00 טרופס םלוא יוניב 10 כ"הס  

      
      
      
      

10,519,402.00 טרופס םלוא יוניב כ"הס
קובץ: אומדן למכרז   .../002 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
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29/03/2022
דף מס':     002 םי תב ןודרוג טרופס םלוא

תונשדח זכרמ יוניב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ש ד ח  ז כ ר מ  י ו נ י ב  10 ק ר פ       
      
. 10.10 ק ר פ  ת ת       
      

 97,640.85 1,952,817.00     0.05 % .םינפ תוציחמ 01.01.0030
      

 39,056.34 1,952,817.00     0.02 % .םוטיא תודובע 01.01.0040
      

234,338.04 1,952,817.00     0.12 % .תירטינס היצלטסניא 01.01.0060
      

234,338.04 1,952,817.00     0.12 % .שא יוליג תוכרעמו למשח תודובע 01.01.0070
      

136,697.19 1,952,817.00     0.07 % .עבצו חיט תודובע 01.01.0080
      

234,338.04 1,952,817.00     0.12 % .יופיחו ףוציר תודובע 01.01.0090
      

234,338.04 1,952,817.00     0.12 % .ןמוא תורגסמו תורגנ ,םוינימולא תודובע 01.01.0110
      

507,732.42 1,952,817.00     0.26 % .ריווא גוזימ 01.01.0120
      

234,338.04 1,952,817.00     0.12 % ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 01.01.0150
1,952,817.00 . 10.10 כ"הס  
1,952,817.00 תונשדח זכרמ יוניב 10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,952,817.00 תונשדח זכרמ יוניב כ"הס
קובץ: אומדן למכרז   .../003 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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29/03/2022
דף מס':     003 םי תב ןודרוג טרופס םלוא

חותיפ תודובע 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
0.1 ק ר פ  ת ת  00.10 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל )'ג גוס( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     01.00.0010

 23,700.00     79.00   300.00 ק"מ קודיהו מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ  
      
קמועל חטשב תיללכ הביצח וא/ו הריפח     01.00.1110

 21,700.00     62.00   350.00 ק"מ 'מ 1 לע הלוע וניאש  
 45,400.00 0.1 קרפ תת 00.10 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  ,א ב ו מ  י ו ל י מ   50.10 ק ר פ  ת ת       
ק ו ד י ה ו       
      
02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     01.05.0090
קפוסי עצמה ,רקובמ אל קודיהו מ"ס      

 41,500.00    166.00   250.00 ק"מ .תרשואמ הבצחממ  
      
אל קודיהב( םיקדוהמ םיעצמל תפסות     01.05.0230

    500.00      2.00   250.00 ק"מ רקובמ קודיה רובע )רקובמ  
 42,000.00 קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ  50.10 כ"הס  
 87,400.00 רפע תודובע 10 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
0.8 ק ר פ  ת ת  00.80 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
הנקתה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
תודובעה לכו רזע דויצ ללוכ הלעפהו      
.םלשומ עוציבל תושרדנה      
      
בתכמ דרפנ יתלב קלח הווהמ טרפמה      
.תויומכה      
      
קפסל תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה      
למשחה תויתשתו למשחה ילבכ תא ןיקתהלו      
.ותעד לוקיש יפל לכה      
      
םצמצלו ןיטקהל ,לידגהל יאשר ןימזמה      
תא תונשל ילבמ תויומכה בתכ ךותמ תויומכ      
.הדיחיה יריחמ      
      
לבכה רוביח תללוכ םילבכה תנקתהו הקפסא      
תקידב ,תויפוס ,תולצפמ ללוכ ויתווצק ינשב      
עוציבל םישרדנה רזעה ירמוח לכו רגמ      
.הדובעה      
      

00.80.30 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: אומדן למכרז   .../004 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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29/03/2022
דף מס':     004 םי תב ןודרוג טרופס םלוא

חותיפ תודובע 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עוציב םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ :הרעה      
תורקית תופצירב םירבעמ םיחודיק םיבוציח      
רמוחב םימוטיא ללוכ ,אוהש  גוס לכמ תוריקו      
.שא רבעמ ינפמ ינקת םוטיא      
      
תפסות לכ רכות אל !!!בל םיש עיצמ ןלבק      
,הליל :ןוגכ תויתרגש אל תועשב הדובע רובע      
תטלחה יפלו ךרוצל םאתהב .םיגח ,תותבש      
.הדובעה ינמז ועבקיי דבלב ןימזמה      

0.8 קרפ תת 00.80 כ"הס            
      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
תורוניצב הלחשה םיללוכ הליבכה תודובע לכ      
תולעת ג"ע החנה וא תוריקב וא/ו המדאב      
,םנומיסו תווצק ךותיח ללוכ תומלוס/תשר      
ללוכ תווצק 2-ב םלשומ רוביחו רגמ תקידב      
.תווצק 2-ב רוביח      
      
לבכה רוביח תללוכ םילבכה תנקתהו הקפסא      
תקידב ,תויפוס ,תולצפמ ללוכ ויתווצק ינשב      
עוציבל םישרדנה רזעה ירמוח לכו רגמ      
םיללכנ םניא וקפוסיש םילבכה לכ .הדובעה      
תודוקנ קרפ תרגסמב      
      
ר"ממ 042x4 ךתחב YX2AN גוסמ לבכ     08.02.0010
וא  תוריקב וא/ו המדאב תורוניצב לחשומ      
תווצק ךותיח ללוכ תשר תולעת ג"ע חנומ      
ללוכ םלשומ רוביחו רגמ תקידב ,םנומיסו      
הנזה( .)הדוקנה ריחמב אלש( חולב רוביח      

 56,000.00    140.00   400.00 רטמ )רוטרנגמו י"חח הנוממ ישאר חולל  
      
ךתחב YX2N לבכ תשוחנ ילבכ םלוא ל"נכ     08.02.0020

  9,300.00    186.00    50.00 רטמ 07x4 מ"מ  
      
ר"ממ 5.1X3 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.02.0030

  4,050.00      9.00   450.00 רטמ דוקיפל  
      
5.1X21 דע ךתחב ידיג בר YX2N גוסמ לבכ     08.02.0040

    900.00      9.00   100.00 רטמ ר"ממ  
      
,הקפסא ללוכ 051X4YX2N גוסמ לבכ     08.02.0045
תווצק ינשמ רוביח תוברל ,רגנ תקידבו הנקתה      

 74,400.00    372.00   200.00 רטמ .לבכה  
      
םכייר תפומ ,תשוחנ לבכל הפומ עוציב     08.02.0047

  2,790.00  2,790.00     1.00 'חי .למשח תחושב תגרודמ  
147,440.00 20.80.30 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אומדן למכרז   .../005 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
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29/03/2022
דף מס':     005 םי תב ןודרוג טרופס םלוא

חותיפ תודובע 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
147,440.00 מהעברה      

      
      

 11,550.00     33.00   350.00 רטמ ר"ממ 07 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ 08.02.0050
      

  1,150.00     23.00    50.00 רטמ ר"ממ 05 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ 08.02.0060
      

  1,900.00     19.00   100.00 רטמ ר"ממ 53 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ 08.02.0070
      

  2,350.00     47.00    50.00 רטמ .ל'ג גוז 05 ךכוסמ קזב תרושקת לבכ 08.02.0080
      
םירבחמ ללוכ MS םגד םידיג 84 יטפוא ביס     08.02.0090
תיבב םייק קזב ןוראמ לחשומ טלפמוק טוויחו      

  3,700.00     37.00   100.00 רטמ .םלואב תרושקת רדחל דעו רפס  
168,090.00 םיכילומו םילבכ 20.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
רשואמ תוחול ןרצי י"ע רצויי למשחה חול      
93416 ילארשי ןקתל םינקתה ןוכמ      
      
ןקת י"פע ןקת-ותב חולה תא ןמסל !!!הבוח      
    61439  
      
רחא דויצ וא\ו םיקספמ לש תונקתה עוציב      
יאלמשח י"ע ועצובי םימייק למשח תוחולב      
ךרדכ קסעומה םיאתמ למשח ןוישיר לעב      
93416 ןקת ות לעב תוחול לעפמב עבק      
!דבלב      
      
ביכרמ ןרצי ידי לע ןקתויו עצובי למשחה חול      
ול שיו תוכיא תחטבהל 2009OSI דמועה      
י"תב הדימעל ףקותב םינקתה ןוכממ הכמסה      
)metsyS ylbmessA( םטסיסל  .93416      
םיביכרמ םינרצי 01 תוחפל ויהי עצומה      
.א"כ םינש 5 לעמ לש ןויסינ םע םיכמסומ      
      
56PI םימ ןגומ רטסאילופ למשח חולל הנבמ     08.04.0010
- רפמא 019 דע הריבצ יספ םע םלוא ל"נכ גג      
לקוס ללוכ י"חח הנומ דיל הקולח חול רובע      

  9,300.00  9,300.00     1.00 פמוק מ"ס 05 הבוגב  
      
הריבצ יספ םע םלוא ל"נכ למשח חולל הנבמ     08.04.0020
תיב ישאר קספמ את רובע - רפמא 004 דע      

  5,580.00  5,580.00     1.00 פמוק רפס  
      
רפמא A008X3 יזאפ תלת קוצי םרז קספמ     08.04.0030
הנגה תדיחי ללוכ AK63 קותינ רשוכ      

  6,045.00  6,045.00     1.00 'חי 0.2 קי'גולרקימ.ISL תינורטקלא  
      

 20,925.00 40.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן למכרז   .../006 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
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29/03/2022
דף מס':     006 םי תב ןודרוג טרופס םלוא

חותיפ תודובע 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 20,925.00 מהעברה      

      
      
רפמא A004X3 יזאפ תלת קוצי םרז קספמ     08.04.0040
הנגה תדיחי ללוכ AK52 קותינ רשוכ      

  9,765.00  3,255.00     3.00 'חי .ISL תינורטקלא  
      

  4,650.00  2,325.00     2.00 'חי ל"נל הלעפה עונמ 08.04.0050
      
דע םרזל יזאפ תלת קוצי םרז קספמ     08.04.0060
    A001X3 קותינ רשוכ רפמא AK52 ללוכ  

  1,163.00  1,163.00     1.00 'חי .ISL תינורטקלא הנגה תדיחי  
      
019 דע םרזל קוצי קספמל הקספה לילס     08.04.0070

    419.00    419.00     1.00 'חי .רפמא  
      
004 דע םרזל קוצי קספמל הקספה לילס     08.04.0080

    837.00    279.00     3.00 'חי .רפמא  
      
קפסל הבוח  A5/004 דע םרזל םרז הנשמ     08.04.0090

  1,116.00    186.00     6.00 'חי CEI ןקת םע םרז הנשמ  
      
A01X3 דע םרזל תיזפ תלת עונמ תנגה     08.04.0100

  1,165.00    233.00     5.00 'חי .2VG תמגודכ  
      
וא ןיד ספ לע הנקתהל DEL ןומיס תרונמ     08.04.0110

    180.00     60.00     3.00 'חי מ"מ 22 רטוק  
      

  2,232.00  2,232.00     1.00 'חי . HE531MP CETAS םגד דדומ בר 08.04.0120
      
תכרעמ רובע ksP תרצות  OSI-8 םלוא ל"נכ     08.04.0130

  1,116.00  1,116.00     1.00 'חי .שא יוליג  
      
N+P3  ףלשנ רתי חתמ ןגמ + קרב ןגמ     08.04.0140
יפל ת"מאמ ללוכ AK52 DRP תמגודכ      

  1,674.00  1,674.00     1.00 'חי .ןרציה תויחנה  
      
ללוכה יזאפ תלת םיצורע2 לש יצורע בר הנומ     08.04.0150
לפוכ ,םיקפסה ,םיחתמ ,םימרז תדידמ      
םיזאפ-דח םיצורעל תונכת תורשפא ,קפסה      
הנש חול םע ז"ועתב הינמ .םיזאפ-תלת וא/ו      
היגרנא ינותנ רגוא .0502 תנש דע לארשיל      
תרושקת תאיצי .ץורע לכל םימי 001 -ל      
תאיצי - םירחא םינומלו 584SR  תיטרדנטס      
ssalC 0.1 קויד . PI/PCT תפסונ תרושקת      
.6301CEI -ו 1991-61.21C ISNA יפל      
תינכתב טרופמכ )032/004  הקפסא חתמ(      
טלפמוק טוויח ללוכ חולב ןקתומ לכה חולה      

    279.00    279.00     1.00 'חי CETAS תרבח לש  
      
      

 45,521.00 40.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן למכרז   .../007 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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29/03/2022
דף מס':     007 םי תב ןודרוג טרופס םלוא

חותיפ תודובע 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 45,521.00 מהעברה      

      
      

    930.00    930.00     1.00 'חי ל"נל יראלולס םדומ 08.04.0160
 46,451.00 למשח תוחול 40.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
דיל הקולח למשח חול רוביחו הנקתה,הלבוה     08.05.0010
לכ רוביח ללוכ רפמא 019X3 דע י"חח הנומ      
תקידבו חולה תלעפהו ןומיסו םילבכה      

  4,650.00  4,650.00     1.00 פמוק .למשחה חול לכ תילנויצקנופ  
      
קספמ את למשח חול רוביחו הנקתה,הלבוה     08.05.0020
רוביח ללוכ רפמא 004X3 דע רפס תיב ישאר      
תקידבו חולה תלעפהו ןומיסו םילבכה לכ      

  2,790.00  2,790.00     1.00 פמוק .למשחה חול לכ תילנויצקנופ  
      
םואת - :ללוכ למשח רוביח לש עוציבו םואת     08.05.0030
רשא תונכהה לכ עוציב - .י"חח םע אלמ      
עוציב - .הדובעה עוציב םשל י"חח י"ע ושרדי      
דע ולגתיש םייוקילה לכ ןוקיתו הקידב      

  2,325.00  2,325.00     1.00 פמוק תשרל םלשומ רוביחל  
      

  1,395.00  1,395.00     1.00 פמוק הנבמה רוביחל קזב חקפמ םע עוציבו םואית 08.05.0040
      
ךרוצל םייק רפס תיב לבכל הפומ עוציב     08.05.0050
לבכל הפומ .שדח הקולח ןוראל רוביח עוציב      
לבכה לש שדחמ רוביח ללוכ 051x4 תשוחנ      

  2,790.00  1,395.00     2.00 פמוק .תווצקה ינשב  
      

  1,395.00  1,395.00     1.00 פמוק .וקוליסו רפס תיבב םייק םינומ ןורא קוריפ 08.05.0060
      
ללוכ ישאר הקולח למשח חולל סופיא עוציב     08.05.0070
ר"ממ 051 םידיג 2 םע י"חח לומ םואית      

    930.00    930.00     1.00 פמוק PVC  
      
תיב הנבמל תרושקתו למשח ילבכ תרידח     08.05.0080

    930.00    930.00     1.00 פמוק .םוטיא תוברל תינכות פ"ע םייק רפס  
 17,205.00 תונוש 50.80 כ"הס  

      
ת ו ק ר א ה  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
ךרואב ישאר תוקראה ספ תנקתהו הקפסא     08.06.0010
םירוביחה לכ טוליש ללוכ ,מ"מ 4/04 מ"ס 08      

    698.00    698.00     1.00 פמוק .דוסי תקראה תעבטל רוביחו ספב  
    698.00 תוקראה 60.80 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז   .../008 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
29/03/2022
דף מס':     008 םי תב ןודרוג טרופס םלוא

חותיפ תודובע 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ל ע ת ,ת ר נ צ  ,ת ו י ת ש ת  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוילמינימ תודימב םילבכ תלעת לש הריפח     08.08.0010
מ"ס 001 קמועו מ"ס 001 דע בחור לש      
,הכרדמב ,יננג חטשב .םיידיב וא/ו םילכב      
לכה .ותומדקל חטשה תרזחה ללוכ שיבכב      
ללוכ.דחוימה ינכטה טרפמב רומאל םאתהב      
םאתהב טרס י"ע ןומיסו לוחב תרנצה דופיר      

 19,600.00    140.00   140.00 רטמ .תויתשתה גוסל  
      
)6''( מ"מ 061  רטוקב חישק "CVP" רוניצ     08.08.0020

 26,600.00     70.00   380.00 רטמ מ"מ 2.3 ןפוד יבוע ק"תת תויתשתל  
      
)4''( מ"מ 011  רטוקב חישק "CVP" רוניצ     08.08.0030

  5,600.00     56.00   100.00 רטמ מ"מ 2.3 ןפוד יבוע ק"תת תויתשתל  
      
קזב ןייפוא מ"מ 05 רוניצ תנקתהו הקפסא     08.08.0040

  3,400.00     17.00   200.00 רטמ .5.31 ע"קי  
      
יפ-לע קזב לש "P" תחוש תנקתהו הקפסא     08.08.0050

  4,650.00  2,325.00     2.00 'חי .קזב רושיאבו תושירד  
      
ןוטבמ החמוג תלבוהו תקפסא וא/ו תינב     08.08.0060
חולו י"חח הדידמ ןורא רובע "ח"  תיח תרוצב      
2.1 בחור דע םינפ תודימב .ישאר הקולח      
)גג ללוכ( מ"ס 052 הבוג מ"ס 01 יבוע רטמ      
.שרדנכ עקרקל תחתמ קמוע עקרקה ינפמ      
החמוגה לדוג ,ינברהש תמגודכ תותלד ללוכ      

  3,255.00  3,255.00     1.00 פמוק )תינכותב טרפ האר( .ןנכתמה רשואי  
      
מ"ס 081 הבוגב רטמ 2 בחורב םלוא "נכ     08.08.0070

  3,720.00  3,720.00     1.00 פמוק ישאר הקולח ןורא רובע  
      
ןפוד לעב "הרבוק" שימג ירושרש רוניצ     08.08.0080

 10,500.00     15.00   700.00 רטמ .מ"מ 05 לש רטוקב הקלח תימינפ  
      
ןפוד לעב "הרבוק" שימג ירושרש רוניצ     08.08.0090

    800.00     20.00    40.00 רטמ .)3"( מ"מ 57 לש רטוקב הקלח תימינפ  
      
הסכמ ללוכ םילבכ תחוש תנקתהו הקפסא     08.08.0100
למשחל מ"ס 08 רטוקב )ןוט 52-ל( "דבכ"      
רוח ללוכ מ"ס 01 תיתחת יבוע ,שרדנכו      
הסכמה .מ"ס 001 לש קמועו םימה זוקינל      
המיאתמ טוליש תיחול םע אהי      
אל תורוניצה תוסינכ .'וכו תרושקת\הרואת      
.בטיה ונטוביו ללחל מ"ס 5-ל לעמ וטלבי      

  9,300.00  2,325.00     4.00 'חי .ע"וש וא ןמפלוו הקיאזומ תרצות החוש  
      
      
      
      

 87,425.00 80.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן למכרז   .../009 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
29/03/2022
דף מס':     009 םי תב ןודרוג טרופס םלוא

חותיפ תודובע 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 87,425.00 מהעברה      

      
      
הסכמ ללוכ םילבכ תחוש תנקתהו הקפסא     08.08.0110
למשחל מ"ס 001 רטוקב )ןוט 52-ל( "דבכ"      
רוח ללוכ מ"ס 01 תיתחת יבוע ,שרדנכו      
הסכמה .מ"ס 001 לש קמועו םימה זוקינל      
המיאתמ טוליש תיחול םע אהי      
אל תורוניצה תוסינכ .'וכו תרושקת\הרואת      
.בטיה ונטוביו ללחל מ"ס 5-ל לעמ וטלבי      

  5,580.00  2,790.00     2.00 'חי .ע"וש וא ןמפלוו הקיאזומ תרצות החוש  
      
יביסו לזרב ןויז ללוכ 003-ב ןוטב חטשמ     08.08.0120
ללוכ ישאר הקולח למשח חול לומ תיכוכז      

  1,860.00    465.00     4.00 ר"מ הקלחהו תונספת הקיצי  
      
,םייק טרופס שרגמל תחתמ יקפוא חודיק     08.08.0130

  6,346.00    167.00    38.00 רטמ מ"מ 061 תרנצ תסנכה לדוגב חודיקה  
101,211.00 תולעת,תרנצ ,תויתשת 80.80 כ"הס  
333,655.00 למשח תודובע 80 כ"הס  

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ח י ט   12.90 ק ר פ  ת ת       
      
:תוברל םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     09.21.0010
תבכשו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת הצברה      

  3,540.00    118.00    30.00 ר"מ הרוחש הטכילש  
  3,540.00 ץוח חיט  12.90 כ"הס  
  3,540.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

      
ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד  63 ק ר פ       
      
ת ד י ח י  ה נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  10.63 ק ר פ  ת ת       
ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד       
      
הפנה ,הנקתה ,הלבוה ללוכ רוטרנגה ריחמ      
תונגה םע קוצי קספמ ,גגל רוטרנגה לש      
דרפנ אתב רוטרנגה םרז יפל תוינורטקלא      
    56PI שרדנה לכו רוטרנגה תפוחב בלושמ וא  
!םלשומ עוציבל      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.63.30 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: אומדן למכרז   .../010 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
29/03/2022
דף מס':     010 םי תב ןודרוג טרופס םלוא

חותיפ תודובע 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
EMIRP קפסהב רוטרנג לזיד תדיחי     36.01.0010
    AVk033 ינכטה טרפמל םאתהב רקב ללוכ  
8-ל רוטרנגה סיסבב הנבומ ןותחת לכימ ללוכ      
םיעוזעז ימלוב לע הדמעה ,הדובע תועש      
חולו הדיחיה ןיבו דוקיפ ילבכ ךרעמ ללוכ      
רזעה ירמוחו תודובע לכ ללוכו דוקיפה      
ללוכ תרצותמ היהי רוטרנגה .םישורדה      
תיאקירמא וא תיאפורא הנידמב הבכרה      

186,000.00 186,000.00     1.00 פמוק .רליפרטק תאמגודכ  
      
Bd57-ל ל"נה רוטרנגל תקתשומ הפוח     36.01.0020
הפוחהו רוטרנגה הרקמ לכב .רטמ 7 קחרמב      

 26,040.00 26,040.00     1.00 פמוק .הקיטסוקאה ץעוי י"עו ןנכתמה י"ע ורשואי  
      
תטילקל ןוקיר זרב םע ל"נל תיתכתמ הרצאמ     36.01.0030

  8,277.00  8,277.00     1.00 פמוק .הלקת לש הרקמב רוטרנגה רלוס/ןמש  
      
תולקתו רוטרנג בצמל יוויח IC\יתכתמ חול     36.01.0040
תואבכה יתורש לש תויטרדנטס תויחנה יפל      

  4,650.00  4,650.00     1.00 פמוק .םיאבכ לנפב טלפמוק ןקתומ  
      
דרשמ תאמ רוטרנג תנקתהל רתיה תאצוה     36.01.0050
רובע הרגא םולשת ללוכ תויתשתהו היגרנאה      
יאלמשח י"ע רוטרנגה תקידב ללוכ ל"נה      

  4,650.00  4,650.00     1.00 פמוק .3 גוס קדוב  
      
ןרצי י"ע רדגומכ רוטרנג רובע רבצמ     36.01.0060
רזעה ירמוחו תודובע לכ ללוכ רוטרנגה      

פמוק                            ריחמב לולכ .םישורדה  
      

פמוק                            ריחמב לולכ .ל"נל םירבצמ ןעטמ 36.01.0070
      
קוח י"פע שרדנכו תוינכות יפל תוקראה     36.01.0080
תוקראה תנקתה רבדב תונקתו למשחה      

    930.00    930.00     1.00 פמוק .פ"הפ ללוכ .רוטרנג לזיד תודיחיל  
      
תוקידב לכ ללוכ הדיחיה תלעפהו הקידב     36.01.0090
תשגהו םייוסינה רמגב אלמ קלד יולימ ,הצרה      

  1,395.00  1,395.00     1.00 פמוק .ןימזמל יוסינו הקידב ח"וד  
      
םירבצמ ןעטמל הנזה וק תנקתהו הקפסא     36.01.0100
61 רטוק ןורירמ רוניצב 5.2X3 YX2N לבכ      

    326.00    326.00     1.00 פמוק .םימ ןגומ )1N( ט"הע הצק רזיבא +  
      
      
      
      
      

232,268.00 10.63.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן למכרז   .../011 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
29/03/2022
דף מס':     011 םי תב ןודרוג טרופס םלוא

חותיפ תודובע 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
232,268.00 מהעברה      

      
      
תופפר ,רוטרנגה ביבס תיפקיה רדג     36.01.0110
י"ע רשואמ ע"ש וא  rodillert םוינמולא      

 33,480.00  1,116.00    30.00 ר"מ לכירדא פ"ע ןווג לכירדא  
265,748.00 רוטרנג לזיד תדיחי הנקתהו הקפסא 10.63 כ"הס  
265,748.00 רוטרנג לזיד 63 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  ,ת ו ג ר ד מ   25.04 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י  ת ו נ ו ב י ר ט ו       
      
דע ךתחב ןוטבמ תוימורט תוגרדמ -שיגנ     40.52.0023
,רופא ןווג ,)חלשו םור( מ"ס 71-51/04      
בחורב ספסוחמ הרהזא טרסו עקש תוברל      
חטשמו בוהצ וא רוחש ,ןבל עבצב מ"מ 83      
קדוהמ עצמ ,םישלושמ םע עפושמ03-ב ןוטב      
דוסי ריחמב תוימורט תוגרדמ .ןוטבה ןויזו      

  7,820.00    391.00    20.00 רטמ טרס ללוכ א"מ/ח"ש 002 )חלשו םור(  
  7,820.00 הבישי תונובירטו ןוטב תורוגח ,תוגרדמ  25.04 כ"הס  

      
ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר   35.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ב ל ת ש מ       
      
םגד מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0734
וא "1 ילוביט" וא "201 וא 101 ןוטסלמרכ"      
הרוטנ" וא "1 תישפוח הרוטנ" וא "2 ילוביט"      
תוברל ,תונוש תודימב ע"ש וא "2 תישפוח      
לע םינוש םינווגב )עצמ ללוכ אל( מ"ס 5 לוח      

103,950.00    189.00   550.00 ר"מ תתוסמ רמג ,ןבל טלמ סיסב  
      
ידבכ םישנאל ליבומ הרהזא/ןומיס ןבא -שיגנ     40.53.2503
ףוציר תכמנהב )םיספ וא תוטילב םע( היאר      
יפל ,מ"ס 6/02/02 תודימב ,היצח ירבעמב      
ןוטסרקא ינווגב ,6 קלח 8191 י"ת      

  1,430.00    286.00     5.00 ר"מ תתוסמרמגב  
105,380.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר  35.04 כ"הס  

      
י נ ב א  ,ן ג ו  ה פ ש  י נ ב א   45.04 ק ר פ  ת ת       
ם ו ח י ת       
      
תוברל ,מ"ס 05/01/02 תודימב הבחר ןג ןבא     40.54.0714
סיסב לע - ינועבצ ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי      

 38,070.00    141.00   270.00 רטמ )ןוטס רפוס( ןבל טלמ  
 38,070.00 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא  45.04 כ"הס  

      
      
      

קובץ: אומדן למכרז   .../012 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
29/03/2022
דף מס':     012 םי תב ןודרוג טרופס םלוא

חותיפ תודובע 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב מ  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק   16.04 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ו       
      
,דחא דצמ יולג 03-ב ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק     40.61.0091
תוברל ,'מ 2 דע הבוגבו מ"ס 02 יבועב      
ריקה שאר דוביע ללוכ ריחמה .םיזקנו םירפת      

 51,060.00  1,702.00    30.00 ק"מ )ק"מל ג"ק 06 יפל( ןויזו  
 51,060.00 ןוטב יקולבו ןוטבמ םיכמות תוריק  16.04 כ"הס  
202,330.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס  

      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
0.14 ק ר פ  ת ת  00.14 ק ר פ  ת ת       
      
רובעו ףוטפט רובע 2" רטוק תכרעמ שאר     41.00.0010
רקב י"ע לעפומ ,)תודרפנ תוחולשב( הרטמה      
ףוגמ תוברל ,תומכ י"פע לעופה הייקשה      
ררחשמ ,דוקיפ ימל האיצי ,ןג זרב ,ןוסכלא      
,הזנורבמ ישאר ילוארדיה ףוגמ ,בלושמ ריווא      
,ש"מ 05 ןנסמ ,ילמשח טלפ םע םימ דמ      
לכו םידרוקר 2 ,ץחל ןיטקמ ,ש"מ 021 ןנסמ      
םישרדנה םירבחמהו רוביחה ירזיבא      

  9,300.00  9,300.00     1.00 'חי )דרפנב ודדמיתולעפהה(  
      
וא "טנקט" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תחולש     41.00.0060

  7,000.00      7.00 1,000.00 רטמ מ"ס 03 לכ תפטפט ,םוח מ"מ 61 רטוק ,ע"ש  
      
םע מ"מ 61 רטוק ןליתאילופ רוניצמ תעבט     41.00.0120
,תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט 01      
תרבוחמ תעבטה ,מ"ס 03 לש םיחוורמב      

  1,435.00     35.00    41.00 'חי ןואסלפ רבחמ י"ע הנזהה רוניצל  
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.00.0140
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 52 רטוק ,ךר 6      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

  2,420.00     11.00   220.00 רטמ )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח(  
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.00.0150
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 23 רטוק ,ךר 6      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

    650.00     13.00    50.00 רטמ )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח(  
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.00.0170
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 05 רטוק ,חישק 6      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

  2,500.00     25.00   100.00 רטמ )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח(  
      
      
      
      

 23,305.00 00.14.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן למכרז   .../013 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
29/03/2022
דף מס':     013 םי תב ןודרוג טרופס םלוא

חותיפ תודובע 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 23,305.00 מהעברה      

      
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.00.0180
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 36 רטוק ,חישק 6      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

  8,000.00     32.00   250.00 רטמ )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח(  
      
הרקב אתב הנגה תוברל זקנמל הפיטש זרב     41.00.0300

  7,680.00    512.00    15.00 'חי םיאתמ יטסלפומרט  
      
,ע"ש וא I-02 םגד "RETNUH" ריטממ     41.00.0301
יוסיכ םע הרטלוא ,יתרזג וא יפקיה יטסלפ      

  3,288.00    137.00    24.00 'חי ימוג  
      
8X8 RX ויפרוקס תיטוחלא הצק תדיחי     41.00.0570
8 ,תולעפה 8 ,וידר ,רקב תוברל ,הלורוטומ      
BC ןקת ,roodtuo זראמ ,הללוס ,תוסינכ      
י"ע הנקתה .םייפקיהה םירזיבאלו רקבל      
,היצרגטניא ,ןרציה לש השרומ ןיקתמ      

 12,918.00 12,918.00     1.00 'חי הנשל תורשו תוירחא ,הכרדה  
      
רטסאילופמ תכרעמ שארל הנגה ןורא     41.00.0620
טיילרוא" תמגודכ ,"RO-2112" םגד ןיירושמ      
תודימב ,ע"ש וא "דראגמולב      
    023X0111X5111 לקוס סיסב תוברל ,מ"מ  

  5,952.00  5,952.00     1.00 'חי לוענמו ןוראה תודימל םאתהב  
      
011 רטוק 01 גרד C.V.P רוניצמ לוורש     41.00.0640
,ךרדמ יחטשל םידעוימה תומוקמב ,מ"מ      
מ"ס 001 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל      

 12,000.00     80.00   150.00 רטמ ןוליינ טוח תלחשהו  
 73,143.00 0.14 קרפ תת 00.14 כ"הס  

      
ן ג  ת מ ד א  ,ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע   10.14 ק ר פ  ת ת       
ט ס ו פ מ ו ק ו       
      
תויומכב - חטשב רוזיפ תוברל ,תיננג המדא     41.01.0210

 16,900.00     65.00   260.00 ק"מ ק"מ 02 לעמ תולודג  
 16,900.00 טסופמוקו ןג תמדא ,עקרקה דוביע  10.14 כ"הס  

      
ת ח נ ה ו  א ש ד  ת ל י ת ש   30.14 ק ר פ  ת ת       
י ט ט נ י ס  א ש ד       
      
וא ורוט לא ןזמ ,)רמ 052 לעמ( אשד ידברמ     41.03.0040

 10,850.00     31.00   350.00 ר"מ םוי 03 לופיט תוברל ינדנ םולפספ  
 10,850.00 יטטניס אשד תחנהו אשד תליתש  30.14 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז   .../014 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
29/03/2022
דף מס':     014 םי תב ןודרוג טרופס םלוא

חותיפ תודובע 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י צ ע  ת ק ת ע ה ו  ה ע י ט נ   02.14 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ה  ם ו ח ת ב       
      

 45,150.00     21.00 2,150.00 'חי )רטיל 3( 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      

  7,254.00    558.00    13.00 'חי ץעל טסופמוק רטיל 05 -ו תואטוחמ תוכומס  
 52,404.00 רתאה םוחתב םיצע תקתעהו העיטנ  02.14 כ"הס  
153,297.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  

      
ר ש ו כ ו  ק ח ש מ  י נ ק ת מ  ,ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ת ו נ ח ל ו ש  ,ם י ל ס פ ס   02.24 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ת י ב ו       
      
,םורט ןוטבמ יושע ,ץעל ביבסמ הבישי לספס     42.20.0039
,'מ 5.1 ימינפ רטוקו 'מ 6.2 ינוציח רטוקב      
תגורע" םגד ,ןרוא ץע תוחולב יופיח תוברל      

 15,457.00 15,457.00     1.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" תרצות "עטנ  
      
מ"ס 922/84 תודימב םורט ןוטבמ לספס     42.20.0554
0741 ט"קמ "תקרב" םגד ,מ"ס 54 הבוגבו      
ןוטב רמג ,ע"ש וא "אכירא םחש" תרצות      

 10,881.00  3,627.00     3.00 'חי רופא  
 26,338.00 םינתיבו תונחלוש ,םילספס  02.24 כ"הס  

      
י נ ק ת מ ל  ה מ י ל ב  י ח ט ש מ   66.24 ק ר פ  ת ת       
ה צ י ר  י ל ו ל ס מ ו  ר ש ו כ  ,ק ח ש מ       
      
תרצות ,םיקחשמ ינקתמל ימוג חטשמ -שיגנ     42.66.0020
רמיירפמ :בכרומה ,ע"ש וא "טרופס ןטילופ"      
    BP, מ תבכרומה הנוילע הבכש MDPE  
יבועב ,רוחש RBS %03 -ו ינועבצ %07      
RBS יתיתפ הנותחת הבכש,מ"מ 01-8      
ןרצי תוארוהל םאתהב הנתשמ יבועב      
י"ע תרשואמ הליפנ הבוג תלבטו םינקתמה      
וא ןוטב ג"ע עצבתת הקיציה( םינקתה ןוכמ      
לש חטשמל ריחמה.)דרפנב ומלושיש טלפסא      

 14,120.00    353.00    40.00 ר"מ תוחפל ר"מ 07  
 14,120.00 הציר ילולסמו רשוכ ,קחשמ ינקתמל המילב יחטשמ  66.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז   .../015 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
29/03/2022
דף מס':     015 םי תב ןודרוג טרופס םלוא

חותיפ תודובע 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל צ  ת ו ת ש ר ו  ת ו כ כ ס   76.24 ק ר פ  ת ת       
      
תשרה .םילודג םיחתפמל לצ תשרמ הככס     42.67.0061
,ההובג תופיפצב ןליתאילופ טוחמ היושע      
הללצה ,שבוע החודו בקרנ וניא גיראה      
היושע תשרה ,V.U ינפב הדימע ,%-19%89      
םגד ,3905 י"ת יפל הריעב יבכעמ םירמוחמ      
הבוגב תכתמ היצקורטסנוק תוברל ,"גדירב"      
םידומעה ןיב 'מ 7-6 לש קחרמב ,'מ 6 דע      
םישבלומו הצקב םירוגס סופיט יניגמ תוברל      
אלל , יגופס יטסלפ רמוחמ יושעה דומע ןגמב      
דרשמ י"ע תרשואמ תשרה .יזכרמ דומע      
הנקתהל שא יוביכו תואירבה דרשמ ,ךוניחה      
וניה ריחמה .םירגובו םידלי לש הביבסב      
הדובעה( -ר"מ 03-ל לעמחטשב הככסל      

 16,335.00    363.00    45.00 ר"מ רוטקורטסנוק רושיא תללוכ  
 16,335.00 לצ תותשרו תוככס  76.24 כ"הס  
 56,793.00 רשוכו קחשמ ינקתמ ,ץוח טוהיר 24 כ"הס  

      
ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
ת ר ב ד מ  ר ד ג  11.44 ק ר פ  ת ת       
      
תיצקורטסנוק תוברל תרבדמ רדג עוציב     44.11.0010
,גנושלפ ,מ"מ 2 יבועב ןוולגמ חפ ,הדלפ      
,טנוברקילופמ היפצ תונולחו ,הקבדמ ,הקיפרג      

135,000.00  3,000.00    45.00 רטמ .ךרוא רטמל ריחמה .רשואמ טרפ יפל לכה  
      
.רשואמ טרפ יפל ,רטמ 5.1 דע הבוגב הקעמ     44.11.0020

 22,500.00    500.00    45.00 רטמ .ךרוא רטמל ריחמה  
      
בלושמ,מ"ס 002/006 תודימב יפנכ וד רעש     44.11.0030
8.0 יבועב יזפרט חפ תוחולמ ,תמייק רדגב      
תוברל  , תירוכסיא" םגד עובצו ןוולוגמ מ"מ      
הדלפ תיצקורטסנוק ,רוביח ירזיבא ,לוזריפ      
בוליש,ןייוזמ ןוטבמ סוסיב,העובצו תנבלוגמ      

  5,000.00  5,000.00     1.00 פמוק .וכו םייקל המאתהו תורבחתה,תמייק רדגב  
162,500.00 תרבדמ רדג 11.44 כ"הס  

      
ת ו י ד ס ו מ  ת ו ר ד ג   21.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
ינגו רפס יתבל( ע"ש וא "ןויצ" םגד רדג     44.12.0008
םיליפורפמ היושע 'מ 0.2 הבוגב )םידלי      
,מ"מ 99 לש חוורמב מ"מ 5.1/52/52 םיבצינ      
,מ"מ 2/06/04 םייקפוא םיליפורפ ינש      
,'מ 0.3 לכ מ"מ 2/06/06 ליפורפמ םידומעו      

 10,780.00    539.00    20.00 רטמ םידדוב ןוטב תודוסי תוברל  
 10,780.00 הדלפ יליפורפמ תוידסומ תורדג  21.44 כ"הס  
173,280.00 רודיג 44 כ"הס  

קובץ: אומדן למכרז   .../016 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
29/03/2022
דף מס':     016 םי תב ןודרוג טרופס םלוא

חותיפ תודובע 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ע ו י -ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
ח ו ת י פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע   01.15 ק ר פ  ת ת       
      
0.1 הבוגב דדמנה םעזג ףקיהש םיצע תתירכ     51.10.0029
06 דעו מ"ס 04 לעמ וניה עקרקה ינפ לעמ 'מ      
םיצע 6-ל ריחמה( 'מ 0.6 דע םהבוגו מ"ס      
- רתוי הנטק תומכ רובע ,םומינימ      
ח"ע רפוכ ,)קרפה תת תליחתב תורעההאר      

  1,490.00    298.00     5.00 'חי ןימזמה  
      
ישרוש תליטקל הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר     51.10.0060

  3,050.00      1.00 3,050.00 ר"מ רב יבשעו היחמצ  
      
יופיצ םע ןיוזמ ןוטבמ םייק ךמות ריק תסירה     51.10.0330

 15,060.00    502.00    30.00 ק"מ דוסיה תוברל ,ןבא  
      

    420.00     12.00    35.00 רטמ ןייונפו ןג ינבא קוריפ 51.10.0452
      
תבכש תוברל ,תובלתשמ םינבא ףוציר קוריפ     51.10.0460

  9,600.00     16.00   600.00 ר"מ מ"ס 5 לוח עצמ  
      

  1,120.00     56.00    20.00 רטמ תכתמ תוגרדמ קוריפ 51.10.0560
      
,היצקורטסנוק תוברל תולוגרפ קוריפ     51.10.0561
ללוכ ,רחא ביכר לכו תודוסי ,יוריק ,םידומע      
חטש יפל דדמי( .השרומ תלוספ רתאל יוניפ      

  1,410.00     47.00    30.00 ר"מ )לע לטיה  
      
לש ללוכ יבועב ןבא יופיצ םע רדג ריק קוריפ     51.10.0600
קוריפ תוברל ,'מ 5.1 דע הבוגבו מ"ס 53 דע      

  3,700.00     74.00    50.00 רטמ .סוסיבה  
 35,850.00 קוריפו הנכה תודובע  01.15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע   04.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 5 יבועב טלפסא ןוטבמ תרשקמ הבכש     51.40.0021
91 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      
תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב ,)4/3"( מ"מ      

  1,600.00     40.00    40.00 ר"מ קודיהו רוזיפ  
  1,600.00 טלפסא תודובע  04.15 כ"הס  
 37,450.00 חותיפ ץעוי-תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז   .../017 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
29/03/2022
דף מס':     017 םי תב ןודרוג טרופס םלוא

חותיפ תודובע 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע ו נ ת  י ר ד ס ה -ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  25 ק ר פ       
      
י ר ז י ב א ו  ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  90.25 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     52.09.0010

    324.00    162.00     2.00 'חי .ינוריע גוסמ ךרד  
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     52.09.0020

    252.00    126.00     2.00 'חי .דומע אלל  
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     52.09.0030
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

     60.00      3.00    20.00 רטמ .)וטנ העיבצ  
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     52.09.0040
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

    200.00     20.00    10.00 ר"מ .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ  
      

    280.00      4.00    70.00 רטמ .הפש ינבא תעיבצ 52.09.0050
      
734 למסב תולבגומ ילעבל היינח ןומיס     52.09.0060

     86.00     43.00     2.00 'חי .)734 ןומיסו חטשמ תעיבצ(  
  1,202.00 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 90.25 כ"הס  

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  99.25 ק ר פ  ת ת       
      

    419.00    419.00     1.00 פמוק .המוק סובוטוא תנחת םחתמ תעיבצ 52.99.0010
      

    600.00     20.00    30.00 ר"מ .לוחכ ןווגב יסקופא עבצב םיכנ תיינח תעיבצ 52.99.0020
      
'מ 08.1X03.1 תודימב ןוטבמ הפמר     52.99.0030

    419.00    419.00     1.00 פמוק .היינח תשגנהל  
  1,438.00 העיבצ תודובע 99.25 כ"הס  
  2,640.00 העונת ירדסה-חותיפו םישיבכ 25 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ב  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
)ץ ו ח ( ם י מ  ת ו ר ו נ י צ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
תינוציח הפיטע םע ,הדלפ תורונצמ םימ וק     57.01.0001
ע"ש וא LAG-CPA תמגוד ןליתאילופ לש      
'מ 1 דע קמועב עקרקב חנומ ,םינפב ןוטבו      
50.4 ןפוד יבוע 2" רטוק ,לוח תפיטע םע      

 15,400.00    220.00    70.00 רטמ מ"מ  
      
      
      
      

 15,400.00 10.75.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן למכרז   .../018 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
29/03/2022
דף מס':     018 םי תב ןודרוג טרופס םלוא

חותיפ תודובע 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 15,400.00 מהעברה      

      
      
תינוציח הפיטע םע ,הדלפ תורונצמ םימ וק     57.01.0002
ע"ש וא LAG-CPA תמגוד ןליתאילופ לש      
'מ 1 דע קמועב עקרקב חנומ ,םינפב ןוטבו      
50.4 ןפוד יבוע 3" רטוק ,לוח תפיטע םע      

 12,350.00    247.00    50.00 רטמ מ"מ  
      
תינוציח הפיטע םע ,הדלפ תורונצמ םימ וק     57.01.0003
ע"ש וא LAG-CPA תמגוד ןליתאילופ לש      
'מ 1 דע קמועב עקרקב חנומ ,םינפב ןוטבו      
50.4 ןפוד יבוע 4" רטוק ,לוח תפיטע םע      

  2,630.00    263.00    10.00 רטמ מ"מ  
      
תינוציח הפיטע םע ,הדלפ תורונצמ םימ וק     57.01.0004
ע"ש וא LAG-CPA תמגוד ןליתאילופ לש      
'מ 1 דע קמועב עקרקב חנומ ,םינפב ןוטבו      
50.4 ןפוד יבוע 4/3" רטוק ,לוח תפיטע םע      

  1,290.00    129.00    10.00 רטמ מ"מ  
      
רבוחמ 3" רטוקב ינוציח שא יוביכ זרב     57.01.0005
ללוכ הריבש ןקתמ ללוכ ,ןגוא י"ע וא הגרבהב      
,ןוגיעל ןוטב שוג )4" רטוקב ףקזה( ףקז      

  3,111.00  3,111.00     1.00 פמוק .ץרוטש דמצמ  
      
רובע 4" ףקז םע 3X2" הקנסה םותסש     57.01.0006
ללוכ 4" רזוח לא ללוכ שא יוביכ תודמע      
ללוכ ,הריבש ןקתמו ןוגיעל ןוטב שוג ,םינגוא      

  3,720.00  3,720.00     1.00 פמוק .תמלשומ הנקתה ,םישורדה םירזיבאה לכ  
      
םימ דמ ללוכ 3" תבלושמ םימ דמ תכרעמ     57.01.0007
לכ ללוכ םימה דיגאת ידי לע רשואמ בלושמ      
םיפומ ינש תוברל םישורדה הריגסה יפוגמ      
ח"זמ םותסש ,הפירש זרב ,3" ףוגמ ,4"      
וא 4X04PR םגד הקיצי לזרב יושע 4" רטוק      
םינגוא תוברל ,'מטא 21 ץחלל ךרע הווש      
רבחמ ללוכ ,רזוח לא םותסש ,םיידגנ םינגואו      
61 .ע.ל 2" רטוק םיידגנ םינגואו ןגוא      
תחאו 3" תחא םינבא תדוכלמ ,תוריפסומטא      
לכו ריווא םותסש ,2/1" זוקינ זרב ,2"      

 23,250.00 23,250.00     1.00 פמוק .ואל םא ןיבו ןיוצ םא ןיב םירזיבאה  
      
ימינפ יופיצ םע קלח רבעמ זירט ףוגמ     57.01.0008
ללוכ לייאמא וא יולק יסקופא ינוציחו ליאמאמ      
61-ל 2" רטוק ,םיידגנ םינגואו ןגוא רבחמ      

    930.00    930.00     1.00 'חי .תורפסומטא  
      
      
      
      

 62,681.00 10.75.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן למכרז   .../019 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
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29/03/2022
דף מס':     019 םי תב ןודרוג טרופס םלוא

חותיפ תודובע 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 62,681.00 מהעברה      

      
      
ימינפ יופיצ םע קלח רבעמ זירט ףוגמ     57.01.0009
ללוכ לייאמא וא יולק יסקופא ינוציחו ליאמאמ      
61-ל 3" רטוק ,םיידגנ םינגואו ןגוא רבחמ      

  4,185.00  1,395.00     3.00 'חי .תורפסומטא  
      
ימינפ יופיצ םע קלח רבעמ זירט ףוגמ     57.01.0010
ללוכ לייאמא וא יולק יסקופא ינוציחו ליאמאמ      
61-ל 4" רטוק ,םיידגנ םינגואו ןגוא רבחמ      

  1,860.00  1,860.00     1.00 'חי .תורפסומטא  
      
םימ תרנצ תחנה ךרוצל טלפסא שיבכ תצירפ     57.01.0011
יפל הדידמה ,הצירפה ינפלש בצמל ונוקיתו      

    500.00    100.00     5.00 רטמ .וק ךרוא  
      
תחנה רחאל הנוקיתו טלפסא תכרדמ תחיתפ     57.01.0012

    500.00    100.00     5.00 רטמ .קמוע לכב םימ וק  
      
םייק םימ וקל 3" רטוקב שדח םימ וק רוביח     57.01.0013
ללוכ תושורדה תודובעה לכ ללוכ 6" רטוקב      
בצמה תרזחהו הכרדמ/שיבכה תחיתפ      

  2,592.00  2,592.00     1.00 פמוק .תמלשומ הנקתה ,ותומדקל  
      
תקפסאל הנכה תוברל היתש ימ ןקתמל הנכה     57.01.0014
,05/001 יפות םוסחמו 2/1" ןג זרב י"ע םימ      
2 דע ךרואב ןיחולדו םימ תרנצ תחנה תוברל      

    435.00    435.00     1.00 'חי .'מ  
      
לכירדא תריחב יפל םגד היתשל םימ ןקתמ     57.01.0015

    930.00    930.00     1.00 'חי .ןימזמו  
      
עבר ףוגמ ,ח"זמ ללוכ ןוניגל תכרעמ שאר     57.01.0016

  1,116.00  1,116.00     1.00 פמוק 2" םלוכ בוביס  
 74,799.00 )ץוח( םימ תורוניצ 10.75 כ"הס  

      
ז ו ק י נ  ,ל ו ע י ת  ,ב ו י ב  20.75 ק ר פ  ת ת       
ק ו ל י ס  י נ ק ת מ ו       
      
וא  "הבע" גוסמ ,זוקינ וא בויבל C.V.P רונצ     57.02.0001
עקרקב חנומ ,מ"מ 061 רטוק "טיילפייפ"      

  4,590.00    153.00    30.00 רטמ .לוח תפיטעו דופיר ללוכ 'מ 52.1 דע קמועב  
      
וא "הבע"גוסמ ,זוקינ וא בויבל C.V.P רונצ     57.02.0002
עקרקב חנומ ,מ"מ 061 רטוק "טיילפייפ"      

  1,620.00    162.00    10.00 רטמ .לוח תפיטעו דופיר ללוכ 'מ 57.1  דע קמועב  
      
      
      

  6,210.00 20.75.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן למכרז   .../020 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
29/03/2022
דף מס':     020 םי תב ןודרוג טרופס םלוא

חותיפ תודובע 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,210.00 מהעברה      

      
      
וא "הבע" גוסמ ,זוקינ וא בויבל C.V.P רונצ     57.02.0003
עקרקב חנומ ,מ"מ 061 רטוק "טיילפייפ"      
דופיר ללוכ 'מ 52.2 דע 'מ 57.1 לעמ קמועב      

    860.00    172.00     5.00 רטמ .לוח תפיטעו  
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל  C.V.P תורוניצ     57.02.0004
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ךרע הווש וא  
'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,488      
תפיטע ,הריפח תודובע תוברל 'מ 57.2 דע      

  5,000.00    200.00    25.00 רטמ .רזוח יולימו לוח  
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל  C.V.P תורוניצ     57.02.0005
    8-NS י"ת יפל, מ"מ 061 רטוק ,ךרע הווש וא  
'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,488      
תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.3 דע      

  4,460.00    223.00    20.00 רטמ .רזוח יולימו לוח  
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.02.0006
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 05      
םיחתפ יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו      
םע ישאר וק לש האיציו הסינכ תורונצ רוביחל      
019SC וא F-019 גוסמ הרידח םטא      
וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו      
    "002F דע קמועב ךרע הווש וא "קיטס-ורפ  

 10,044.00  3,348.00     3.00 'חי .רזוח יולימו הריפח תודובע ללוכ רטמ 52.1  
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.02.0007
ימינפ רטוקב  856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
.ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05 רטוק      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורונצ רוביחל םיחתפ      
וא F-019 גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
    019SC גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
הווש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
ללוכ רטמ 57.1  דעו 52.1 לעמ קמועב ךרע      

  7,626.00  3,813.00     2.00 'חי .רזוח יולימו הריפח תודובע  
      
החושל 061 רטוקב ןיכפוש/בויב רוניצ רוביח     57.02.0008
תויושרה םע רוביחה םואית ללוכ רטוק לכב      

  3,720.00  1,860.00     2.00 רטמ .שורדה לכו  
 37,920.00 קוליס ינקתמו זוקינ ,לועית ,בויב 20.75 כ"הס  
112,719.00 חותיפב תודובע 75 כ"הס  

      
      
      

קובץ: אומדן למכרז   .../021 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
29/03/2022
דף מס':     021 םי תב ןודרוג טרופס םלוא

חותיפ תודובע 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  99 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  10.99 ק ר פ  ת ת       
      
XE-3 ט"קמ תמגודכ בלושמ רשוכ ןקתמ     99.01.0001
    051 WS-XBU וא טרופסו םיעושעש תרצות  

 65,100.00 65,100.00     1.00 פמוק .הנקתהו סוסיב ,הלבוה תוברל .ע"וש  
      
7/06/06 תודימב ילכירדא ןוטב ינבאב ףוציר     99.01.0002
תבכש תוברל.ע"וש וא ןמפלו תרצות ,מ"ס      

172,000.00    344.00   500.00 ר"מ מ"ס 5 לוח  
      
3/06/03 תודימב רופא ןוטב לייטס יופיח     99.01.0003
תללוכ הדובעה.ע"וש וא גנוטיא תרצות ,מ"ס      

 13,040.00    326.00    40.00 ר"מ .הבוטרה הטישב עוביק  
      
7/03/03 תודימב רופא ןוטב לייטס גניפוק     99.01.0004

 35,300.00    353.00   100.00 רטמ .ע"וש וא גנוטיא תרצות ,מ"ס  
      
מ"ס 06 רטוק "kiroz" םגד ץעו תכתמ בשומ     99.01.0005
ללוכ ריחמה.ע"וש וא ןשקלוק ןומל תרצות      

 15,906.00  2,651.00     6.00 'חי הנקתהו הלבוה  
      
021 רטוק "kiroz" םגד ץעו תכתמ בשומ     99.01.0006
ריחמה.ע"וש וא ןשקלוק ןומל תרצות מ"ס      

 15,906.00  2,651.00     6.00 'חי הנקתהו הלבוה ללוכ  
317,252.00 תונוש 10.99 כ"הס  
317,252.00 תונוש 99 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,746,104.00 חותיפ תודובע כ"הס
קובץ: אומדן למכרז   .../022 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ ןממ
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29/03/2022 )זוכיר( ןדמוא - תויומכ בתכ
דף מס':     022 םי תב ןודרוג טרופס םלוא

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

טרופס םלוא יוניב 10 הנבמ    
   

             10,519,402.00 טרופס םלוא יוניב 10 קרפ   
   

10,519,402.00 טרופס םלוא יוניב 10 כ"הס               
   
תונשדח זכרמ יוניב 20 הנבמ    
   

              1,952,817.00 תונשדח זכרמ יוניב 10 קרפ   
   

 1,952,817.00 תונשדח זכרמ יוניב 20 כ"הס               
   
חותיפ תודובע 30 הנבמ    
   

                 87,400.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

                333,655.00 למשח תודובע 80 קרפ   
   

                  3,540.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                265,748.00 רוטרנג לזיד 63 קרפ   
   

                202,330.00 יפונ חותיפ 04 קרפ   
   

                153,297.00 היקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

                 56,793.00 רשוכו קחשמ ינקתמ ,ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                173,280.00 רודיג 44 קרפ   
   

                 37,450.00 חותיפ ץעוי-תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
   

                  2,640.00 העונת ירדסה-חותיפו םישיבכ 25 קרפ   
   

                112,719.00 חותיפב תודובע 75 קרפ   
   

                317,252.00 תונוש 99 קרפ   
   

 1,746,104.00 חותיפ תודובע 30 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: אומדן למכרז   .../023 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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29/03/2022
דף מס':     023 םי תב ןודרוג טרופס םלוא

  
הנבמ ךס  

10,519,402.00 טרופס םלוא יוניב 10 הנבמ  
  

 1,952,817.00 תונשדח זכרמ יוניב 20 הנבמ  
  

 1,746,104.00 חותיפ תודובע 30 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
14,218,323.00  יללכ כ"הס  

  2,417,114.91 מ"עמ %71  
 16,635,437.91 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: אומדן למכרז 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


