
פרק 1-מתקני משחק בודדיםמק״ט 
נדנדות1.001

2,260יח'חצובת נדנדה בצורת האות ברמת גימור T 1 ללא מושבים כדוגמת 2404 תוצרת פסגות1.001.0001
חצובת נדנדה ממתכת עם קורה עליונה למשתמש יחיד עם מושב בוגרים שטוח מגומי ברמת גימור 1 כדוגמת 1.001.0002

3,150יח'2401 תוצרת פסגות
חצובת נדנדה ממתכת עם קורה עליונה למשתמש יחיד עם מושב בוגרים שטוח מגומי רמת גימור 3 כדוגמת 1.001.0003

EIBE 7,000יח'51007401100 תוצרת
חצובת נדנדה ממתכת עם קורה עליונה לשני משתמשים ממתכת עם שני מושבי בוגרי/פעוטות שטוחים מגומי 1.001.0004

3,850יח'ברמת גימור 1 כדגומת 2402 תוצרת פסגות
חצובת נדנדה ממתכת עם קורה עליונה לשני משתמשים ממתכת עם שני מושבי בוגרי/פעוטות שטוחים מגומי 1.001.0005

EIBE 11,000ברמת גימור 3 כדוגמת 51500113300 תותרת
6,000יח'חצובת נדנדה ממתכת עם מושב קן לציפור ברמת גימור 1 כדוגמת 2411 תוצרת פסגות1.001.0006
1.001.0007kompan 10,000יח'חצובת נדנדה עם מושב קן לציפור ברמת גימור 3 כדוגמת 90062 תוצרת
נדנדת כונן משולשת ממתכת עם מושב אחד קן לציפור ושני מושבים נוספים פעוטות/בוגרים מגומי כדגומת 1.001.0008

12,000יח'4344 תוצרת גנית פארק
נדנדת כונן משולשת עם מושב אחד קן לציפור ושני מושבים נוספים פעוטות/בוגרים, ברמת גימור 3 כדוגמת 1.001.0009

Lappset 220068 תוצרתM'18,000יח
מיני חצובת נדנדה (ללא קורה עליונה)  עם מושב פעוטות או בוגרים מגומי ברמת גימור 3 כדוגמת 1.001.0010

Eibe 10,000יח'54511305306 תוצרת
מיני חצובת נדנדה (ללא קורה עליונה)  עם מושב פעוטות או בוגרים מגומי ברמת גימור 1 כדוגמת 4346 תוצרת 1.001.0011

5,500יח'גנית פארק
1.001.0012Eibe 34,789יח'נדנדת קרדנית עם מושב קן לציפור כדוגמת 555358024 תוצרת
15,000יח'משושה נדנדות עם 6 מושבים בוגרים/פעוטות כדוגמת 2406 תוצרת פסגות1.001.0013
1.001.0014HAGS 27,000יח'משושה נדנדות עם 6 מושבים בוגרים/פעוטות ברמת גימור 3 כדוגמת 8060951 תוצרת
1.001.0015GL-Jones תוצרת A009-002 30,800יח'חצובת נדנדה לכיסא גלגלים כדוגמת
2,772יח'תוספת לאגף נוסף בחצובה1.001.0100
7,000יח׳תוספת לאגף מחומר ברמת גימור  1.001.01013
1.001.0102Beckmann 4,100יח'תוספת למושב קן ציפור בקוטר 1 מטר כדוגמת 203200 תוצרת חברת
1.001.0103Beckmann 6,500יח'תוספת למושב קן ציפור בקוטר 1.2 מטר כדוגמת 203300 תוצרת חברת
1.001.0104Beckmann 7,500יח'תוספת למושב קן ציפור מחומר פלסטי  כדוגמת 203250 תוצרת חברת
1.001.0105Beckmann 201780 תוצרתh 600יח'תוספת למושב פעוטות כדוגמת

מחיר בש״חיחידת מידה



1.001.0106Beckmann 280יח'תוספת למושב בוגרים צר כדוגמת 100200 תוצרת
1.001.0107Beckmann 500יח'תוספת למושב בוגרים רחב כדוגמת 104200 תוצרת
1.001.0108HAGS תוצרת mirage 8,809יח'תוספת למושב נכים פלסטיק כדוגמת
1.001.0109HUCK 7,920יח'תוספת למושב נכים מכבלים וגומי כדוגמת 4695 תוצרת
1.001.0110Huck 12,000יח׳תוספת למיטת נכים כדוגמת 4561-020 תוצרת
1.001.0111Suttciffe תוצרת srf100 1,500יח'תוספת למושב נכים גומי ומסגרת נירוסטה כדוגמת
1.001.0112R&T  900יח'תוספת למושב פעוטות עם מסגרת קשיחה כדוגמת 1264 תוצרת
1.001.0113Suttciffe תוצרת sre460 7,000יח'תוספת למושב נכים כדוגמת
1,925אגףתוספת לכונן מעוצב כדוגמת חצובת נדנדה קשת בענן תוצרת גנית פארק1.001.0114
קרוסלות ומתקני סחרור1.002

22,280יח'קרוסלת כבלים מסתובבת כדוגמת "Huck" מק"ט "4594-41"1.002.0001
4,500יח'קרוסלת ישיבה עם מושב היקפי כדוגמת c-2447 תוצרת פיברן1.002.0002
1.002.0003proludic תוצרת j2401 14,000יח'קרוסלת עמידה/ישיבה עגולה עם ידיות מנירוסטה כדוגמת
1.002.0004vinci play 0702 3,700יח'קרוסלת עמידה עגולה ברמת גימור 1  כדוגמת
1.002.0005vinci play 3,500יח'קרוסלה עגולה ליחיד עם מושב נטוי ברמת גימור 1 כדוגמת 0700 תוצרת
1.002.0006vinci play 3,500יח'סביבון עמידה מצינורות פלדה ומשטח עמידה כדוגמת 0701 תוצרת
1.002.0007Playdale  תוצרת Spinner CSPN 6,500יח'סביבון עמידה ברמת גימור 3 כדוגמת
4,500יח'קרוסלה לפעוטות עם שלושה מושבים כדוגמת c-2450 תוצרת פיברן1.002.0008
1.002.0009Kompan תוצרתELE400024 3,960יח'קרוסלת קערה קוטר עד 1 מ' כדוגמת
1.002.0010Hags תוצרת rota-roka 11,880יח'קרוסלת קערה קוטר מעל 1 מ' כדוגמת
1.002.0011proludic תוצרת j2406 17,160יח'קרוסלת קערה לרבות מיסב כדורי כדוגמת
קרוסלת יחיד שטוחה בקוטר פחות מ- 50 ס"מ לעמידה ללא מאחז ידיים  כדוגמת ELE500008 תוצרת 1.002.0012

Kompan'2,700יח
1.002.0013Buglo 30,000יח'נגיש- קרוסלת ישיבה עגולה ברמת גימור 2 כדוגמת 4024 תוצרת
1.002.0014Playdade תוצרת Cirob 53,130יח'נגיש- קרוסלת ישיבה עגולה ברמת גימור 3 כדוגמת
1.002.0015stilum תוצרת flecto כדוגמת Epdm 29,700יח'קרוסלת דיסק מנירוסטה עם ציפוי
1.002.0016vinci play 7,900יח'קרוסלת תליה  עגולה ברמת גימור 1 כדוגמת 0711 תוצרת
1.002.0017Playdale תוצרת Aero Whirl 25,410יח'קרוסלת תליה  עגולה ברמת גימור 3 כדוגמת
1.002.0018Bergamaia תוצרת חברת ELUNI032 17,000יח'דבל טורנדו: שני סביבונים מחוברים באמצעות עמוד מרכזי כדוגמת
1.002.0019Proludic 26,000יח'דבל טורנדו: שני סביבונים מחוברים באמצעות עמוד מרכזי  ברמת גימור 3 כדוגמת 2594 תוצרת
1.002.0020Burke תורת volta תוצרת ארה״ב כדוגמת LLDPE 46,200יח'קרוסלה נגישה
1.002.0021Cemer תוצרת DGSS27 15,000יח'קרוסלת מסגרת ברמת גימור 1 כדוגמת



1.002.0022Komapn תוצרת super nove  30,000יח'קרוסלת מסגרת ברמת גימור 3 כדוגמת
1.002.0023Kompan תוצרת ELE400060 28,000יח'קרוסלת מושבים כדוגמת
מתקני נענוע1.003

6,500יח'מתקן נענוע טיפוס 1 בעמידה לשני משתמשים, ברמת גימור 1 כדוגמת 5190 תוצרת גנית פארק1.003.0001
9,000יח'מתקן נענוע טיפוס 1 בעמידה לשני משתמשים, ברמת גימור 2 כדוגמת M2424 תוצרת פסגות1.003.0002
1.003.0003Stilium תוצרת Navis  13,000יח'מתקן נענוע טיפוס 1 בעמידה לשני משתמשים, ברמת גימור 3 כדוגמת
1.003.0004Proludic תוצרת J986  18,000יח'מתקן נענוע טיפוס 1 בעמידה לשני משתמשים על קפיצים, ברמת גימור 3 כדוגמת
4,500יח'מתקן נענוע טיפוס 1 קשתי בישיבה לשני משתמשים ברמת גימור 1 כדוגמת 4590 תוצרת פיברן1.003.0005
1.003.0006Stilium תוצרת sinio 12,012יח'מתקן נענוע טיפוס 1 קשתי בישיבה לשני משתמשים כדוגמת
2,500יח'מתקן נענוע טיפוס 1  לשני משתמשים בישיבה, ברמת גימור 1 כדוגמת 4535 תוצרת פיברן1.003.0007
1.003.0008HAGS 9,000יח'מתקן נענוע טיפוס 1  לשני משתמשים בישיבה, ברמת גימור 3  כדוגמת 8049488 תוצרת
1.003.0009Zzxx0182 32,340יח'נגיש- מתקן נענוע טיפוס 1 למספר משתמשים, כדוגמת "אלו את ניצן" מק"ט
מתקן נענוע טיפוס 1 עם מיסבים לשני משתמשים בישיבה, ברמת גימור 1 בצורת האות s על שני מנגנוני תנועה, 1.003.0010

10,000יח'כדוגמת  D-4599 תוצרת פיברן
מתקן נענוע טיפוס 1 עם מיסבים לשני משתמשים בישיבה, ברמת גימור 3  בצורת האות s על שני מנגנוני 1.003.0011

ISJLANDER  26,950יח'תנועה, כדוגמת
4,500יח'מתקן נענוע טיפוס 1 עם מיסבים לארבעה משתמשים בישיבה,ברמת גימור 1 כדוגמת 5170 תוצרת גנית פארק1.003.0012
מתקן נענוע טיפוס 1 עם מיסבים לארבעה משתמשים בישיבה ברמת גימור 3 כדוגמת KPL118-0601 תוצרת 1.003.0013

Kompan'12,000יח
1.003.0014Buglo 11,000יח'מתקן נענוע טיפוס 1 לשני משתמשים, במצב חצי שכיבה ברמת גימור 2 כדוגמת 4047 תוצרת
1.003.0015HAGS תוצרת "dragon fly23,100יח'מתקן נענוע טיפוס 1 לשני משתמשים, במצב חצי שכיבה ברמת גימור 3 דגם ״
4,000יח'מתקן נענוע טיפוס 3 א'  על שני קפיצים לשני משתמשים ברמת גימור 1 כדוגמת 2440 תוצרת פסגות1.003.0016
מתקן נענוע טיפוס 3 א'  על שני קפיצים לשני משתמשים ברמת גימור 2 כדוגמת ELMOL026RC1 תוצרת 1.003.0017

Bergamaia'6,000יח
1.003.0018Kompan תוצרת M143  8,000יח'מתקן נענוע טיפוס 3 א'  על שני קפיצים לשני משתמשים, ברמת גימור 3 כדוגמת
1.003.0019buglo 6,000יח'מתקן נענוע טיפוס 3 ב׳ לשלושה משתמשים, ברמת גימור 1 כדוגמת 5019 תוצרת
8,000יח'מתקן נענוע טיפוס 3 ב׳ לשלושה משתמשים, ברמת גימור 2 כדוגמת M2446 תוצרת פסגות1.003.0020
1.003.0021Kompan תוצרת KPL117 14,014יח'מתקן נענוע טיפוס 3 ב' לשלושה משתמשים, ברמת גימור 3 כדוגמת
5,000יח'מתקן נענוע טיפוס 3 ב' לארבעה משתמשים או יותר, ברמת גימור 1 כדוגמת M2445 תוצרת פסגות1.003.0022
1.003.0023Cemer תוצרת DGCS 1042A 7,000יח'מתקן נענוע טיפוס 3 ב' לארבעה משתמשים או יותר, ברמת גימור 2 כדוגמת
1.003.0024Proludic תוצרת J984 12,000יח'מתקן נענוע טיפוס 3 ב' לארבעה משתמשים או יותר ברמת גימור 3 כדוגמת
1.003.0025Huck 26,000יח'מתקן נענוע טיפוס 3 ב׳ עם מושב קן ציפור כדוגמת 4670 תוצרת



5,000יח'מתקן נענוע טיפוס 3 ב׳ עם מושבים כדוגמת  XUM132 תוצרת גנית פארק1.003.0026
1.003.0027D4583/5 "35,420יח'מתקן מסוע טיפוס 4: חצובה ומושב סוס חבל, ברמת גימור 1 כדוגמת "פיברן
1.003.0028

Buglo 30,000יח'מתקן מסוע טיפוס 4: חצובה ומושב סוס חבל מוקטן (4 מושבים) , ברמת גימור 1 כדוגמת 3014 תוצרת
1.003.0029EIBE 60,000יח'מתקן מסוע טיפוס 4: חצובה ומושב סוס חבל ענק, ברמת גימור 3 כדוגמת  5553345 תוצרת
1.003.0030hags 6,000יח'מתקן מסוע עם מנגנון פנימי, כדוגמת
מתקן מסוע טיפוס 4, ברמת גימור 1 עם 4 נקודות עיגון למיסבים ושרשראות ל-3 משתמשים ויותר כדגומת 1.003.0031

5,000יח'5172 תוצרת גנית פארק
15%תוספת לעיצוב1.003.0100
1.003.0101rosta 15%תוספת למנגנון
15%תוספת למושב במסוע טיפוס 4 בסעיף1.003.0102
דמויות קפיץ טיפוס 2 בחלק 1.0046

1,725יח'דמות עשויה ממתכת על קפיץ אחד כדוגמת 5400 תוצרת פיברן1.004.0001
2,000יח'דמות עשויה מ HDPE על קפיץ אחד כדוגמת 5060 תוצרת גנית פארק1.004.0002
1.004.0003Buglo  ברמת גימור 2 על קפיץ אחד כדוגמת 5101 תוצרת  LLDPE משולבת עם HPL 3,500יח'דמות עשויה מ
1.004.0004HAGS   ברמת גימור 3 על קפיץ אחד כדוגמת 8046146 תוצרת  LLDPE משולבת עם HPL 5,000יח'דמות עשויה מ
1.004.0005Proludic תוצרת J818 ו/או מגוף נירוסטה 316 (מלא) על קפיץ אחד כדוגמת HPL 5,000יח'דמות עשויה מ
1.004.0006Liben תוצרת LE.TM.002 על קפיץ אחד ברמת גימור 1 כדוגמת LLDPE 1,725יח'דמות עשויה מ
1.004.0007Kompan תוצרת ELE400002 על קפיץ אחד  ברמת גימור 3 כדוגמת  LLDPE 5,000יח'דמות עשויה מ
1.004.0008Eibe 10,400יח׳דמות קפיץ מגולפת מעץ מלא כדוגמת 54507905306 תוצרת
1.004.0009FHS 90840125 תוצרתRO  11,550יח'דמות קפיץ מעץ רוביניא מגולפת בצורת חיה בצביעת אומן כדוגמת
1.004.0010M171 מק"ט "Kompan" 5,900יח'דמות  כפולה עשויה מחומר פלסטי על קפיץ אחד כדוגמת
2,300יח'דמות כפולה מ - HDPE על קפיץ אחד ברמת גימור 1  כדוגמת 5721 תוצרת פיברן1.004.0011
1.004.0012Bergamaia תוצרת ELMOL046 על קפיץ אחד ברמת גימור 2  כדוגמת HDPE - 4,300יח'דמות כפולה מ
1.004.0013HAGS על קפיץ אחד ברמת גימור 3 כדוגמת 8044771 תוצרת Hpl - 6,400יח'דמות כפולה מ
1.004.0014Playworld תוצרת ZZXX0562 6,000יח'דמות קפיץ מנגנת בעת תנועה דגם
3,000יח'פרח קפיצי טיפוס 2 ב' כולל נקודת עיגון אחת לקרקע ברמת גימור 1 כדוגמת 5705 תוצרת פיברן1.004.0015
1.004.0016Buglo 5,000יח'פרח קפיצי טיפוס 2 ב' כולל נקודת עיגון אחת לקרקע,  ברמת גימור 2 כדוגמת 5015 תוצרת
1.004.0017Kompan תוצרת M175 7,000יח'פרח קפיצי טיפוס 2 ב' כולל נקודת עיגון אחת לקרקע,  ברמת גימור 3 כדוגמת
8,000יח'מתקן גלשן עם מאחזי ידיים ברמת גימור 1, כדוגמת 5022 תוצרת גנית פארק1.004.0018
5,000יח'מתקן גלשן ללא מאחזי ידיים ברמת גימור 1, כדוגמת 5023 תוצרת גנית פארק1.004.0019
3,000יח'פטריה קפיצית עגולה ללא מאחזי ידיים ברמת גימור 1 כדוגמת 5020 תוצרת גנית פארק1.004.0020



20%תוספת לקפיץ נוסף1.004.0100
15%תוספת למגנון רוסטה1.004.0101
אומגות1.005

27,000יח'מתקן אומגה ברמת גימור 1 באורך 25 מטר כדוגמת MP-5103 תוצרת פסגות1.005.0001
39,000יח'מתקן אומגה כפול ברמת גימור 1 באורך 25 מטר1.005.0002
1.005.0003Proludic תוצרת J511 57,750יח'מתקן אומגה ברמת גימור 3 באורך 25 מטר כדוגמת
1.005.0004Proludic תוצרת J516 90,000יח'מתקן אומגה כפול ברמת גימור 3 באורך 25 מטר כדוגמת
מתקני כושר כלליים (משולבים בגני משחקים)1.007

2,219יח'מתקן מתח ממתכת ברמת גימור 1 כדוגמת 5810734 תוצרת פיברן1.007.0001
1,148יח'תוספת למתקני מתח מתכת ברמת גימור 1 עבור עמוד ומוט מקשר ליצירת אגף נוסף1.007.0002
2,219יח'מתקן מקבילים ברמת גימור 1 כדוגמת 5585 תוצרת גנית פארק1.007.0003
2,772יח'מתקן הליכת ידיים שני גבהים ממתכת ברמת גימור 1 כדוגמת 10732 תוצרת פיברן1.007.0004
2,744יח'מתקן גל רץ ברמת גימור 1 כדוגמת  10750 תוצרת פיברן1.007.0005
2,772יח'מתקן טבעות תליה ברמת גימור 1 כדוגמת 5566 תוצרת גנית פארק1.007.0006
2,310יח'מתקן ספת בטן ברמת גימור 1 כדוגמת 10792 תוצרת פיברן1.007.0007
2,400יח'קורת שיווי משקל שלושה גבהים ברמת גימור 1 כדוגמת 5580 תוצרת גנית פארק1.007.0008
1,900יח'קורת שיווי משקל מפותלת ממתכת (זיגזג) ברמת גימור 1 כדוגמת 5590 תוצרת גנית פארק1.007.0009
3,000יח'קורת שיווי משקל על 2 קפיצים ספירלים ברמת גימור 1 כדוגמת 5025 תוצרת גנית פארק1.007.0010
5,390יח'מרובע כושר עם 4 אלמנטים שונים (לבחירה) ברמת גימור 1 כדוגמת 10100 תוצרת פיברן1.007.0011
9,240יח'משושה כושר עם 6 אלמנטים שונים (לבחירה) ברמת גימור 1 כדוגמת 10065 תוצרת פיברן1.007.0012
10% תוספת למרובע/משושה פרוס1.007.0013
1.007.0014playdale תוצרת "crwk6,000יח'חבל שיווי משקל, ברמת גימור 3  דגם ״
1.007.0015playdale תוצרת  "cwbd12,000יח'קורה שיווי משקל  ברמת גימור 3 דגם ״
1.007.0016playdale תוצרת  '"cttr6,000יח'מסלול שווי משקל  ברמת גימור 3 דגם ״
1.007.0017playdale תוצרת  '"cnbr ciy net brindge12,000יח'גשר חבלים דגם  ברמת גימור 3 ״
1.007.0018playdale תוצרת חברת "Alps CLE/3",17,000יח'מתקן שיווי משקל  ברמת גימור 3 דגם
1.007.0019Playdale תוצרת חברת "City Trapeze Walk CTRS10,000יח׳מתקן טבעות תליה ברמת גימור 3 דגם ״
1.007.0020playdale תוצרת  "tle\2x1\s9,000יח'קיר טיפוס, דגם  ברמת גימור 3 ״
1.007.0021playdale תוצרת  "spz\s4,000יח'קורות שיווי משקל זיגזג  ברמת גימור 3 דגם״
1.007.0022playdale תוצרת  "bbs\s12,000יח'קורת שיווי משקל  ברמת גימור 3 דגם ״
1.007.0023playdale תוצרת  '"trs\s6,000יח'הליכת ידיים  ברמת גימור 3 דגם ״
1.007.0024playdale תוצרת  "rope weaver10,000יח'שיווי משקל חבלים  ברמת גימור 3 דגם ״



1.007.0025 playdale תוצרת   'sh\sf12,000יח' מתקן גלישת ידיים  ברמת גימור 3 דגם ״
200%תוספת לרמת גימור 2 1.007.0026
500%תוספת לרמת גימור 3 1.007.0027
מתקני פעוטןת1.008

3,758יח'מנהרת זחילה עם 2 אלמנטים בצדדים לבחירה: מדרגות/כבש כדוגמת 5420 תוצרת גנית פארק1.008.0001
9,240יח'מנהרת זחילה עם גימור חיצוני מחורץ ופנלי כניסה ויציאה כדוגמת 5328 תוצרת גנית פארק1.008.0002
1.008.0003Vinci Play 16,940יח'מנהרת זחילה עם גימור חיצוני מחורץ ופנלי כניסה ויציאה ברמת גימור 3  כדוגמת 0812 תוצרת
5,900יח'מתקן ג'יפ עם 4 מושבים על 4 קפיצים ממתכת וHDPE כדוגמת MP-2548 תוצרת פסגות1.008.0004
3,900יח'מתקן ג'יפ עם 4 מושבים ברמת גימור 1 דוגמת MP-2541 תוצרת פסגות1.008.0005
1.008.0006Vinci Play 10,000יח'מתקן קרון/קטר מחומר פלסטי דוגמת 0813 תוצרת
1.008.0007Vinci Play תוצרת WD1414 49,000יח'מתקן דמוי אנייה, לרבות הגה ושני לוחות משחק וארגז חול פנימי דוגמת

1.008.0008Vinci Play תוצרת WD1415 75,000יח׳מתקן דמוי אנייה, לרבות הגה ושני מגדלים וארגז חול פנימי דוגמת
100%תוספת לרמת גימור 1.008.01002
200%תוספת לרמת גימור 1.008.01013
בתי בובות1.009

3,976יח'בית בובות בגודל של 1.5/1.5 מ' מעץ1.009.0001
4,774יח'בית בובות עם מרפסת בגודל של  1.5/2.0 מ' מעץ1.009.0002
4,982יח'בית בובות בגודל של 2.0/2.0 מ' מעץ1.009.0003
5,775יח'בית בובות בגודל של  2.5/2.5 מ' מעץ1.009.0004
1,016יח'תוספת עבור פנל משחק1.009.0100

2,033יח'תוספת עבור מרפסת 1.009.0101
1,016יח'תוספת עבור מנהרת זחילה מחומר פלסטי1.009.0102
3,865יח'תוספת עבור מתקן חול מים1.009.0103
100%תוספת עבור רמת גימור 1.009.01042
180%תוספת עבור רמת גימור 1.009.01053
15,400יח'תוספת עבור רוביניא1.009.0106
פנלים ויצירה1.010

1,000יח'עמודים לפנל גובה מינימלי 1 מטר1.010.0001
3,080יח'פנל איקס מיקס דריקס תוצרת 1.010.00029729
3,080יח'פנל חשבוניה כדוגמת 9728 תוצרת פיברן1.010.0003
3,080יח'פנל ציור או לוח וגיר כדוגמת 9711 תוצרת פיברן1.010.0004
4,620יח'פנל משחק מ- Hdpe כדוגמת p002 תוצרת פיברן1.010.0005



7,500יח'פנל מראה מעוותת כדוגמת APG IP 305  תוצרת עצמון1.010.0006
1.010.0007Proludic תוצרת J3404 כדוגמת Hpl -11,000יח'פנל משחק מ
5,390יח'פנל משחק קשתי המחובר למתקן ברמת גימור 1.010.00082
1.010.0009Proludic תוצרת J3403 7,315יח'פנל משחק שוכב ברמת גימור 3 כדוגמת
50%תוספת לרמת גימור 1.010.01002
100%תוספת לרמת גימור 1.010.01013
100%הפחתה מרמת גימור1.010.0102
מתקני צליל1.011

2,033יח'שפורפרות קול כדוגמת 5200 תוצרת גנית פארק1.011.0001
6,000יח'שפורפרות קול בצורת פרח כדוגמת  XDE20 תוצרת גנית פארק1.011.0002
9,800יח'שפורפרות קול בצורת פרח כדוגמת  MP-2685 תוצרת פסגות1.011.0003
8,131יח'פנל מוזיקה  כולל עמודים כדוגמת 2812 תוצרת גנית פארק1.011.0004
11,011יח'פנל מוזיקה מחומרים פלסטיים כולל עמודים 2813 תוצרת גנית פארק1.011.0005
1.011.0006`Playworld תוצרת ZZPM4487 35,000יח'פנל מוזיקה מנגן לרבות סוללות כדוגמת
11,000יח'מתקן תופים מפלסטיק כדוגמת 2612805 תוצרת גנית פארק1.011.0007
1.011.0008Hags 14,000יח'פנל מוזיקה ברמת גימור 3 כדוגמת 8061961 תוצרת
15,000יח'מטאלופון דגם MU-p9600 תוצרת פסגות1.011.0009
20,000יח'מרימבה דגם MU-p9601 תוצרת פסגות1.011.0010
25,000יח'אורגן דגם MU-p9602 תוצרת פסגות1.011.0011
11,250יח'פעמוני פטריות דגם MU-p9603 תוצרת פסגות1.011.0012
11,250יח'תופה דגם MU-p9604 תוצרת פסגות1.011.0013
5,375יח'תופים דגם MU-p9605 תוצרת פסגות1.011.0014
22,500יח'לירה דגם MU-p9606 תוצרת פסגות1.011.0015
17,500יח'קסילופון דגם MU-p9607 תוצרת פסגות1.011.0016
28,500יח'קסילופון 3 אוקטבות דגם MU-p9615 תוצרת פסגות1.011.0017
12,600יח'צלילי הקשת דגם MU-p9608 תוצרת פסגות1.011.0018
17,500יח'צבעוני דגם MU-p9609 תוצרת פסגות1.011.0019
7,800יח'מוזיקיר דגם MU-p9614 תוצרת פסגות1.011.0020
9,125יח'קחון דגם MU-p9610 תוצרת פסגות1.011.0021
31,800יח'קסילופון 3 אוקטובות המותקן על הקיר דגם MU-p9615w תוצרת פסגות1.011.0022
24,000יח'קסילופון המותקן על הקיר דגם MU-p9607w תוצרת פסגות1.011.0023
26,800יח'מרימבה המותקן על הקיר דגם MU-p9601w תוצרת פסגות1.011.0024



5,250יח'תופים לפעוטות דגם MU-p9605b תוצרת פסגות1.011.0025
28,000יח'אורגן לפעוטות דגם MU-p9602b תוצרת פסגות1.011.0026
17,000יח'צבעוני לפעוטות דגם MU-p9609b תוצרת פסגות1.011.0027
5,800יח'שלט מידע מוזיקלי דגם MU-p9613 תוצרת פסגות1.011.0028
8,125יח'שלט מוזיקלי דגם MU-p9612 תוצרת פסגות1.011.0029
משפך סל1.012

1,800יח'משפך סל קטן1.012.0400
2,300יח'משפך סל גדול1.012.0401
כללי1.013

15%תוספת קבלן ראשי 1.012.0450
100%תוספת עבור רמת גימור 1.012.04512
180%תוספת עבור רמת גימור 1.012.04523



פרק 2- מתקני משחק מודולרייםמק״ט 
מגדלים2.001

₪ 7,300יח'מגדל מתכת/עץ עם גגון גובה משטח דריכה 70 ס"מ ברמת גימור 2.001.00011
₪ 9,000יח'מגדל מתכת/עץ עם גגון גובה משטח דריכה 70 ס"מ ברמת גימור 2.001.00022
₪ 15,000יח'מגדל מתכת/עץ עם גגון גובה משטח דריכה 70 ס"מ ברמת גימור 2.001.00033
₪ 8,000יח'מגדל מתכת/עץ גובה משטח דריכה 100 ס''מ ברמת גימור 2.001.00041
₪ 10,500יח'מגדל מתכת/עץ גובה משטח דריכה 100 ס''מ ברמת גימור 2.001.00052
₪ 17,000יח'מגדל מתכת/עץ גובה משטח דריכה 100 ס''מ ברמת גימור 2.001.00063
₪ 9,000יח'מגדל מתכת/עץ גובה משטח דריכה 120 ס"מ ברמת גימור 2.001.00071
₪ 13,000יח'מגדל מתכת/עץ גובה משטח דריכה 120 ס"מ ברמת גימור 2.001.00082
₪ 20,000יח'מגדל מתכת/עץ גובה משטח דריכה 120 ס"מ ברמת גימור 2.001.00093
₪ 10,000יח'מגדל מתכת/עץ גובה משטח דריכה 140 ס"מ ברמת גימור 2.001.00101
₪ 15,500יח'מגדל מתכת/עץ גובה משטח דריכה 140 ס"מ ברמת גימור 2.001.00112
₪ 23,000יח'מגדל מתכת/עץ גובה משטח דריכה 140 ס"מ ברמת גימור 2.001.00123
₪ 14,000יח'מגדל מתכת/עץ גובה משטח דריכה 160 ס"מ ברמת גימור 2.001.00131
₪ 17,000יח'מגדל מתכת/עץ גובה משטח דריכה 160 ס"מ ברמת גימור 2.001.00142
₪ 24,000יח'מגדל מתכת/עץ גובה משטח דריכה 160 ס"מ ברמת גימור 2.001.00153
₪ 16,000יח'מגדל מתכת/עץ גובה משטח דריכה 180 ס"מ ברמת גימור 2.001.00161
₪ 19,000יח'מגדל מתכת/עץ גובה משטח דריכה 180 ס"מ ברמת גימור 2.001.00172
₪ 26,000יח'מגדל מתכת/עץ גובה משטח דריכה 180 ס"מ ברמת גימור 2.001.00183
₪ 18,000יח'מגדל מתכת/עץ גובה משטח דריכה 200 ס"מ ברמת גימור 2.001.00191
₪ 21,000יח'מגדל מתכת/עץ גובה משטח דריכה 200 ס"מ ברמת גימור 2.001.00202
₪ 28,000יח'מגדל מתכת/עץ גובה משטח דריכה 200 ס"מ ברמת גימור 2.001.00213
₪ 32,000יח'מגדל מתכת דו מפלסי גובה משטח דריכה עליון 240 ס"מ  ברמת גימור 2.001.00221
₪ 42,000יח'מגדל מתכת דו מפלסי גובה משטח דריכה עליון 240 ס"מ  ברמת גימור 2.001.00232
₪ 60,000יח'מגדל מתכת דו מפלסי גובה משטח דריכה עליון 240 ס"מ  ברמת גימור 2.001.00243
₪ 50,000יח'מגדל מתכת תלת מפלסי גובה משטח דריכה עליון  420 ס"מ ברמת גימור 2.001.00251
₪ 77,000יח'מגדל מתכת תלת מפלסי גובה משטח דריכה עליון  420 ס"מ ברמת גימור 2.001.00262
₪ 92,400יח'מגדל מתכת תלת מפלסי גובה משטח דריכה עליון  420 ס"מ ברמת גימור 2.001.00273
₪ 20,000יח'מגדל משושה גובה משטח דריכה 100 ס"מ ברמת גימור 2.001.00281
₪ 40,000יח'מגדל משושה גובה משטח דריכה 100 ס"מ ברמת גימור 2.001.00292

מחיר בש״ח יחידת מידה



₪ 60,000יח'מגדל משושה גובה משטח דריכה 100 ס"מ ברמת גימור 2.001.00303
₪ 40,000יח'מגדל משושה דו מפלסי גובה משטח דריכה עליון 240 ס"מ  ברמת גימור 2.001.00311
₪ 50,000יח׳מגדל משושה דו מפלסי גובה משטח דריכה עליון 240 ס"מ  ברמת גימור 2.001.00322
₪ 75,000יח׳מגדל משושה דו מפלסי גובה משטח דריכה עליון 240 ס"מ  ברמת גימור 2.001.00333
₪ 50,000יח׳מגדל משושה תלת מפלסי גובה משטח דריכה עליון 420 ס"מ  ברמת גימור 2.001.00341
₪ 75,000יח׳מגדל משושה תלת מפלסי גובה משטח דריכה עליון 420 ס"מ  ברמת גימור 2.001.00352
₪ 100,000יח׳מגדל משושה תלת מפלסי גובה משטח דריכה עליון 420 ס"מ  ברמת גימור 2.001.00363
8%יח׳הפחתה בגין העדר גגון2.001.0100
12%מ״רתוספת למגדל על גודל משטח דריכה מעל 1.2 מרובע2.001.0101
12%מ״רהפחתה בגין מגדל ששטחו פחות מ1 מטר מרובע2.001.0102
15%יח׳הפחתה בגין נירוסטה שאינה 316 עם 10 שנות ניסיון בארץ2.001.0103
2.001.0104Proludic של Kanope 15%יח׳תוספת למגדל מעוצב כדוגמת סדרת
מגלשות2.002

1,500יח'מגלשה עשויה מחומר פלסטי/פיברגלס  בגובה 0.7 מ'  כדוגמת 304 תוצרת רפי מזרחי הנדסת פיברגלס בע״מ2.002.0001
1,600יח'מגלשת פיברגלס בגובה 1 מ'  כדוגמת 305 תוצרת רפי מזרחי הנדסת פיברגלס בע״מ2.002.0002
5%תוספת לגובה של 20 ס״מ2.002.0003
20%תוספת למגלשה עשויה מפלסטיק2.002.0004
10%תוספת למגלשה גלית2.002.0005
20%תוספת למגלשה כפולה2.002.0006
40%תוספת למגלשה משולשת2.002.0007
5%תוספת לבננה (מעוקלת ביחידה אחת)2.002.0008
10%תוספת למגלשה רחבה2.002.0018
2,000יח'מנהרת גלישה מפלסטיק/קטע יציאה כדוגמת J-1400.3 תוצרת פיברן2.002.0019
2,000יח'מנהרת גלישה מפלסטיק ישרה/ מעוקלת כדוגמת J-1400.2 תוצרת פיברן2.002.0020
3,000יח׳מנהרת גלישה שקופה2.002.0021
5,200יח'מגלשה לוליינית (ספירלית) מפיברגלס/פלסטיק ממפלס בגובה 1.5-1.8 מ'2.002.0022
2,000יח׳קטע מאריך למגלשה שאורך קטע הגלישה גדול מ7.5 מטרים מפלסטיק/פיברגלס2.002.0023
2,000יח'מגלשת חלקים קטע ישר/ זויתי כדוגמת kompan/עצמון2.002.0024
3,960יח'מגלשת חלקים קטע יציאה (במידה והיא שונה באורכה מקטע ישר/זויתי)2.002.0025
3,960יח'מגלשה עשויה מפלסטיק/פיברגלס בגובה 1 מ' עם סולם ומנהרת זחילה כדוגמת J-1546 תוצרת פיברן2.002.0026
2,440יח'חופה למניעת טיפוס על גבי המגלשה2.002.0027
12,300יח'מגלשת פלסטיק כפולה לפעוטות ברמת גימור 3 כדוגמת המגלשה בPCE105701-0901 תוצרת "Kopman״2.002.0028



3,200יח'מגלשה לווינית עם סולם מתכת ברמת גימור 1 כדוגמת J-1470 תוצרת פיברן2.002.0029
2.002.0030Vinci play 5,500יח'מגלשה לווינית עם סולם מתכת ברמת גימור 2  כדוגמת 0831 תוצרת
2.002.0031Kompan תוצרת BASIC350 8,900יח'מגלשה לווינית עם סולם מתכת ברמת גימור 3  כדוגמת
2.002.0032Bergamaia תוצרת ELESC017 כדוגמת  HDPE 1,400מ״א מגלשה מפיברגלס עם דפנות
2.002.0033Vinci play תוצרת wd14421s כדוגמת HPL 3,000מ״א מגלשה מפיברגלס עם דפנות
6,000מ״א מגלשה לווינית עם פנלי צד hdpe מונפשים2.002.0034
8,000מ״אמגלשה לווינית עם פנלי צד hpl מונפשים2.002.0035
100%תוספת לרמת גימור 2.002.01003
אמצעי טיפוס2.003

מדרגות
₪ 1,300מ״אמדרגות עץ2.003.0002
₪ 2,387מ״אמדרגות מתכת2.003.0003
2.003.0004Hdpe - 2,100מ״אמדרגות מ ₪
2.003.0005plywood משולב Hdpe - 2,900מ״אמדרגות מ ₪
2.003.0006LLDPE 1,694מ״אמדרגות דמוי אבן ₪
2.003.0007Kompan תוצרת ארה"ב או LLDPE 3,634מ״אמדרגות דמוי אבן ₪
₪ 3,634מ״אמדרגות ברמת גימור 2.003.00083
₪ 2,200יח'נגיש- מערכת העברה, מערכת מדרגות יחודית לנגישות, לפי דרישות חלק 8 ברמת גימור 2.003.00091
₪ 3,800יח'נגיש- מערכת העברה, מערכת מדרגות יחודית לנגישות, לפי דרישות חלק 8 ברמת גימור 2.003.00102/3
₪ 2,600יח'נגיש- מערכת העברה, מערכת מדרגות יחודית לנגישות, לפי דרישות חלק 8 לגובה של 1.2 מטר ברמת גימור 2.003.00111
₪ 4,500יח׳נגיש- מערכת העברה, מערכת מדרגות יחודית לנגישות, לפי דרישות חלק 8 לגובה של 1.2 מטר ברמת גימור 2.003.00122/3
₪ 1,463יח׳גרם מדרגות נגיש בגובה של פחות מ 1 מ׳ ברמת גימור 2.003.00131
₪ 2,500יח׳גרם מדרגות נגיש בגובה של פחות מ 1 מ׳ ברמת גימור 2.003.00142/3
2.003.0015little tikes תוצרת side step climber 4,000יח׳מדרגות חד מימדיות כדוגמת ₪
2.003.0016little tikes תוצרת acordion climber 5,390יח׳מדרגות דו מימדיות כדוגמת ₪
2.003.0017little tikes תוצרת spiral climber 6,930יח׳מדרגות ספיראליות כדוגמת ₪

סולמות
2.003.0150PECMF041 385מ״אסולם מתכת ברמת גימור 1 כדוגמת ₪
₪ 250מ״אסולם עץ ברמת גימור 2.003.01511
2.003.0152Wicksteed 1,540מ״אסולם עץ רוביניא כדוגמת 6180-116 תוצרת ₪
₪ 1,540מ״אסולם העשוי מנירוסטה ו/או אלומיניום ו/או פלדה מגולוונת לא צבועה2.003.0153
2.003.0154PECMF030 650מ״א סולם נחש ברמת גימור 1 כדוגמת ₪



₪ 1,200מ״א סולם נחש ברמת גימור 2.003.01552
₪ 2,500מ״א סולם נחש ברמת גימור 2.003.01563
₪ 1,200מ״אסולם נחש כפול ברמת גימור 2.003.01571
₪ 2,695מ״אסולם נחש כפול  מנירוסטה ו/או אלומיניום ו/או פלדה מגולוונת לא צבועה2.003.0158
2.003.0159PECMF004 500מ״אסולם קשתי ברמת גימור 1  כדוגמת ₪
₪ 1,200מ״אסולם קשתי ברמת גימור 2.003.01602
₪ 2,695מ״אסולם קשתי ברמת גימור 2.003.01613
2.003.0162proludic תוצרת U4589 4,289יח'סולם מדרכים  ברמת גימור 3 כדוגמת ₪
2.003.0163PECKP042 1,540יח'סולם מדרכים כדוגמת ₪
2.003.0164little tikes תוצרת hula hoop 6,930יח׳סולם המתפצל לשני סולמות המובילים לשתי כניסות כדוגמת ₪
2.003.0165little tikes תוצרת switch climber 5,390יח׳סולם דו כיווני כדוגמת ₪
2.003.0166kompan 3,080מ״אסולם מתכת מפותל דוגמת ₪
₪ 2,202מ״אסולם חבלים עם מדרכי עץ עגול2.003.0167

כבש
₪ 847מ״רכבש עץ2.003.0200
2.003.0201plywood 1,694מ״רכבש ₪
2.003.0202HDPE 1,431מ״רכבש ₪
2.003.0203HPL 2,092מ״רכבש ₪
2.003.0204bedford technologies 2,310מ״רכבש מפלסטיק ממוחזר עם חיזוקי פיברגלס תוצרת ₪
₪ 1,833מ״רנגיש- כבש מתכת/עץ נגיש עם מעקות לפי דרישות חלק 8 לנגישות ברמת גימור 2.003.02051
₪ 4,000מ״רנגיש- כבש מתכת/עץ נגיש עם מעקות לפי דרישות חלק 8 לנגישות ברמת גימור 2.003.02062/3

אלמנטי טיפוס שונים
2.003.0224PECMF031 800מ״אמוט בורגי ברמת גימור 1 כדוגמת ₪
₪ 3,080מ״אמוט בורגי ברמת גימור 2.003.02253
2.003.0226kompan תוצרת PCM110803 7,700מ״אמתקן אומגה המחובר למגדל כדוגמת ₪
2.003.0227little tikes תוצרת culvert climnber 11,550יח׳מדרכי פלסטיק יחודיים כדוגמת ₪
2.003.0228little tikes תוצרת trail climber 6,930יח׳אלמנט טיפוס מפלסטיק ממוחזר זויתי כדוגמת ₪
2.003.0230little tikes תוצרת pommel climbcer 6,930יח׳שלושה עמודי טיפוס המחוברים לכניסה אחת כדוגמת ₪
2.003.0231playworld 15,400יח׳משטח קפיצי בכניסה למתקן ספינה תוצרת ₪

קירות טיפוס
₪ 900מ"רקיר טיפוס מתכת ברמת גימור 2.003.02501
₪ 600מ"רקיר טיפוס עץ ברמת גימור 2.003.02511



2.003.0252Playwood 1,300מ"רקיר טיפוס ₪
2.003.0253PECKP051 כדוגמת Hdpe 1,100מ"רקיר טיפוס ₪
₪ 2,500מ"רקיר טיפוס מחומרים ברמה 2.003.02543
₪ 50יח'אבני טיפוס2.003.0255
2.003.0256little tikes תוצרת  double wall climber 9,240יח׳קיר כפול מקביל לטיפוס כדוגמת ₪
2.003.0257PECKP057 כדוגמת LLDPE 2,000מ״רקיר טיפוס מ ₪
2.003.0258kompan תוצרת ארה״ב או LLDPE 6,930מ״רקיר טיפוס מ ₪
2.003.0259little tikes תוצרת  tilted rock challenged 9,240יח'קיר טיפוס מחולק ל3 דוגמת ₪
2.003.0260little tikes 3 תוצרתd rock challenge דוגמת hdpe 6,930יח'קיר טיפוס תלת מימדי מאלומיניום ו ₪
2.003.0261PECMF047 מפותל  כדוגמת  LLDPE2,310יח'קיר טיפוס מ ₪
₪ 6,930יח'קיר טיפוס מLLDPE  מפותל ברמת גימור 2.003.02623
2.003.0263kompan 9,240יח'קיר טיפוס קשתי מאורך תוצרת ₪
2.003.0264PECGP007 9,240יח'קיר טיפוס עגול מכבלים עם חור למעבר משתמשים כדוגמת ₪
2.003.0265little tikes תוצרת cilinder climbcer 6,930יח'קיר טיפוס בצורת עיגולים בולטים עם חורים כדוגמת ₪
2.003.0266playworld עם מסגרת אלומניום כדוגמת LLDPE 9,240מ״רקיר טיפוס מ ₪
2.003.0267little tikes תוצרת x plunk climb 11,550יח׳קיר טיפוס כפול משתי כניסות המתכנסות לכניסה אחת כדוגמת ₪
2.003.0268Proludic של IXO עם אבני טיפוס מפלסטיק בצורת חיה וטבעות פלסטיק גדולות כדוגמת סדרת plywood15,000יח'קיר טיפוס מ ₪

רשתות חבלים
₪ 900מ"ררשת חבלים שתי וערב2.003.0300
₪ 1,250מ״ררשת חבלים עם דופן מעץ2.003.0301
₪ 1,250מ"ררשת חבלים עם דופן מתכת2.003.0302
2.003.0303Bibox סדרת proludic 3,080מ"ררשת חבלים עם דופן מנירוסטה ו/או אלומיניום ו/או פלדה מגולוונת לא צבועה כדוגמת ₪
2.003.0304Wicksteed 14,314יח'רשת חבלים לטיפוס מקומרת  עם מסגרת מתכת בקוטר מעל 1.5 מטר כדוגמת 6600-005 תוצרת ₪
2.003.0305little tikes תוצרת ropetower 9,240יח'רשת חבלים תלת מימדית עם עמודים כדוגמת ₪
2.003.0306little tikes תוצרת curved climbing wall 11,550יח'רשת חבלים מקומרת עם מסגרת עמודים כדוגמת ₪
2.003.0307Wicksteed 11,550יח'רשת טיפוס תלת מימדית כדוגמת 6600-001 תוצרת ₪
2.003.0308Wicksteed 4,500מ״ררשת חבלים אופקית המחוברת למתקני עץ רוביניא כדוגמת 6180-112 תוצרת ₪
₪ 1,525מ״אכבל טיפוס בייצור מיוחד המקובע בחלקו אל הקרקע2.003.0309
מעבר בין מגדלים2.004

₪ 960מ״אגשר עץ ברוחב 100 ס"מ2.004.0001
₪ 3,900מ״רגשר עץ רוביניא2.004.0002
2.004.0003bedford technologies 4,500מ״אגשר פלסטיק ממוחזר עם חיזוקי פיברגלס תוצרת ₪



2.004.0004PECKP081 1,350מ״אגשר מתכת ברוחב 100 ס"מ כדוגמת ₪
₪ 2,600מ״אגשר מדרכי עץ המעוגנים למתקנים באמצעות שרשראות עם דפנות כבלים2.004.0005
2.004.0006huck 3,634מ״אגשר חבלים פתוח בחלקו העליון כדוגמת 4957-300 תוצרת ₪
2.004.0007Huck 4,800מ״אגשר חבלים פתוח בחלקו העליון עם סוס חבל בחלקו התחתון כדוגמת 4956-300 תוצרת ₪
2.004.0008Proludic תוצרת Kiddzy עם כבלים המחוברים למסגרת מתכת כדוגמת ליין HPL/PLYWOOD 2,500מ״אגשר משטחי ₪
2.004.0009Hags 3,500מ״אגשר עשוי רצפת כבלים 5/5 ס״מ  עם דפנות כבלים כדוגמת 8055433 תוצרת ₪
2.004.0010Hags 3,400מ״אגשר עשוי כבלים הבנוי כך שהוא משמש לטיפוס וירידה כדוגמת 8055430 תוצרת ₪
2.004.0011Wicksteed וכבלים כדוגמת 6400-078 תוצרת hdpe 3,080מ״אגשר עשוי משטחי ₪
2.004.0012Husson וכבלים כדוגמת hpl 4,620מ״אגשר עשוי משטחי ₪
2.004.0013Bibox סדרת proludic 2,500מ״אגשר העשוי מוט מתכת עם מדרכים ומוט לאחיזה כדוגמת ₪
2.004.0014Diabolo סדרת proludic כדוגמת hpl 4,500מ״אגשר ₪
2.004.0015Playworld 4,620מ״אגשר מתכת עם מדרך פלסטיק וחבל בחלקו העליון ומשטחי פלסטיק המחוברים ממנו אל הקרקע כדוגמת ₪
2.004.0016lappset 4,500מ״אגשר עץ ברמת גימור 3 עם דפנות כבלים כדוגמת 175533 תוצרת ₪
2.004.0017huson 7,000מ״אגשר עם תוף מסתובב כדוגמת ₪
2.004.0018little tikes תוצרת time warp bridge climber 7,000מ״אגשר מעבר בעל צורה משתנה  כדוגמת ₪
2.004.0019little tikes תוצרת x plunk climb 9,000מ״אגשר מעבר בעל צורה וגובה משתנה  כדוגמת ₪
2.004.0020little tikes תוצרת whisbone climnber 6,930מ״אגשר מתכת סגור כדוגמת ₪
2.004.0021little tikes 5,390מ״א גשר מתכת מדרכים כדוגמת 4*4 תוצרת ₪
2.004.0022 little tikes תוצרת pedal pod climber 4,620מ״אגשר מדרכים חד מימדי כדוגמת ₪
2.004.0023 little tikes תוצרת hoop-la bridge כדוגמת lldpe6,930מ״אגשר טבעות לאלומיניום ו ₪
2.004.0024landscape starcture 77,000מ״אגשר כבלים סגור עם מתקני משחק בתוכו כדוגמת ₪
2.004.0025 Proludic של IXO 15,000יח׳סולם קשתי להליכת ידיים מנירוסטה מרמת גימור 3 כדוגמת סדרת ₪

מנהרות
2.004.0101 Beckmann 2,500מ״אמנהרת זחילה מפלסטיק מחורץ מבחוץ כדוגמת 220800 תוצרת ₪
₪ 1,540מ״אמנהרת זחילה מפח מחורר ברמת גימור 1 כדוגמת J-1500  תוצרת פיברן 2.004.0102
2.004.0103huck 5,740מ״אמנהרת זחילה מכבלים כדוגמת 4970 תוצרת ₪
2.004.0104Proludic 3,527מ״אמנהרת זחילה עם קיר טיפוס ברמת גימור 3 כדוגמת ₪
₪ 2,050יח'מנהרת זחילה מפלסטיק עם חלון פרספקס2.004.0105
2.004.0106Proludic תוצרת IXO מנהרת זחילה ממתכת כדוגמת ליין

אלמנטים שונים
2.004.0200kaleidoclimber 7,700יח'אלמנט טיפוס זויתי בין 2 קומות עם פנלי דמוי זכוכית כדוגמת ₪
2.004.0201  playworld 15,400יח׳רשת חבלים עגולה התחומה במסגרת אלומניום עם מדרכי גומי ומתכת כדוגמת ₪



2.004.0202Kompan מפלסטיק עם ניסיון של 5 שנים בארץ כדוגמת LLDPE 2,202מ״אחבלים עם מדרכי ₪
2.004.0203HAGS 15,000יח׳מעבר טבעות על גבי שרשראות כדוגמת ₪
2.004.0204EIBE 3,000מ״אקורת עץ ברמת גימור 3, מותקנת בזוית עם מאחזים כדוגמת  52502701100  תוצרת ₪
אלמנטים המורכבים למתקן2.005

2.005.0001proludic 6,607מ״אמגלשיים נירוסטה כדוגמת ₪
₪ 2,753מ״אמגלשיים כדוגמת שו״ס2.005.0002
2.005.0003proludic 8,258מ״אמגלשיים נירוסטה עם עמוד תמיכה עבה המשמש כמשענת כדוגמת ₪
2.005.0004PECGP036 7,700יח׳טורנדו יחיד ברמת גימור 1 כדוגמת ₪
2.005.0005Bibox סדרת proludic 15,400יח׳טורנדו יחיד ברמת גימור כדוגמת ₪
₪ 1,100מ״אסולם הליכת ידיים2.005.0006
₪ 3,465מ״אסולם הליכת ידיים מחומרים ברמה 2.005.00073
₪ 400מ״אמוט גלישה רמת גימור 2.005.00081
2.005.0009Wicksteed 1,500מ״אמוט גלישה מחומרים ברמה 3 כדוגמת 6600-015 תוצרת ₪
2.005.0010sik-holz 7,708יח'ערסל חבלים המחובר למתקן כדוגמת 5.536 תוצרת ₪
₪ 1,652יח'ספסל מתחת למתקן2.005.0011
2.005.0012Playdale 11,011יח'קערת טורנדו המחוברת למתקן דוגמת ₪
2.005.0013playworld 7,700יח'מעלון עם בוכנת אוויר כדוגמת ₪
מעקות 2.006

₪ 1,200מ"רמעקה סורג מצינורות מתכת2.006.0001
₪ 816מ"רמעקה מפח מחורר2.006.0002
₪ 700מ"רמעקה מעץ2.006.0003
₪ 800מ"רמעקה מLLDPE כולל פנל יציאה למגלשה2.006.0004
2.006.0005HPL 2,000מ"רמעקה מ ₪
2.006.0006PECMF009 1,200מ"רמעקה עם בועה שקופה כדוגמת ₪
₪ 439יח'בועה שקופה מפוליקרבונט2.006.0007
2.006.0008PECMF037 עם פנל משחק כדוגמת LLDPE 2,200יח׳מעקה מ ₪
2.006.0009lappset 709403-701 תוצרתSP  עם פנל משחק כדוגמת  Hpl-3,465מ"רמעקה מ ₪
2.006.0010PECKP027 עם פנל משחק כדוגמת Hdpe - 2,695מ"רמעקה מ ₪
₪ 1,540מ"רמעקה ממתכת עם פנל משחק2.006.0011
₪ 1,155מ"רמעקה מעץ עם פנל משחק2.006.0012
2.006.0013Etnik ליין Proludic עם דוגמת מספר צבעים על פנל בודד כדוגמת Hpl 11,550יח׳פנל ₪
₪ 4,000מ״רמעקה ברמת גימור 2.006.00143



גגונים2.007
₪ 400מ״ר גגון עץ2.007.0001
₪ 1,300מ"רגגון מתכת2.007.0002
2.007.0003PECMF035 (מידה לפי החלק התחתון) כדוגמת LLDPE 950מ"רגגון פלסטיק מנופח ₪
₪ 4,000מ״רגגון פלסטיק מנופח LLDPE (מידה לפי החלק התחתון) ברמת גימור 2.007.00043
2.007.0005Hdpe 2,220מ"רגגון פלסטיק ₪
2.007.0006Hpl 2,395מ"רגגון ₪
₪ 950מ"רגגון פיברגלס (מידה לפי החלק התחתון)2.007.0007
₪ 5,506מ"רגג סולארי2.007.0008
₪ 3,080מ״רגגון עץ רובניא2.007.0009
₪ 4,000מ״רגגון פלסטיק ממוחזר עם חיזוקי פיברגלס תוצרת ארה״ב2.007.0010
2.007.0011playworld 4,620מ"רגג עם רשת צל כדוגמת ₪
2.007.0012playworld תוצרת kinetic toppers 2,395מ״רגג דמוי זכוכית כדוגמת ₪
משטחים2.008

₪ 655מ"רמשטח דריכה מעץ ברמת גימור 2.008.00011
₪ 1,063מ"רמשטח דריכה ממתכת ברמת גימור 2.008.00021
2.008.0003PECMF034  1,463מ"רמשטח דריכה ממתכת עם ציפוי פלסטי כדוגמת ₪
2.008.0004Hpl - 2,000מ"רמשטח דריכה  מ ₪
2.008.0005Hdpe - 1,900מ"רמשטח דריכה מ ₪
2.008.0006Wicksteed 1,900משטח דריכה מעץ רוביניא כדוגמת  6180-110 תוצרת ₪
₪ 1,700מ"רמשטח מעץ רוביניא2.008.0007
₪ 400משטח מעץ ברמת גימור 2.008.00081
₪ 1,200מ"רמשטח ממתכת ברמת גימור 2.008.00091
2.008.0010Hpl - 1,800מ"רמשטח מ ₪
2.008.0011Hdpe - 1,400מ"רמשטח מ ₪
2.008.0012playworld תוצרת kaleidocrossing 2,310יח׳פנל עם דמוי זכוכית כדוגמת ₪
עמודים2.009

₪ 77מ״אעמוד עץ ברמת גימור 2.009.00011
₪ 231מ״אעמוד עץ מודבק בלחץ מרובע או עגול2.009.0002
₪ 400מ״אעמוד עץ רוביניא2.009.0003
₪ 350מ״אעמוד עץ דאגלס פיר2.009.0004
₪ 300מ״אעמוד מחומר ממוחזר עם סיבי פיברגלס תוצרת ארה״ב בקוטר 3 צול2.009.0005



₪ 400מ״אעמוד מחומר ממוחזר עם מוטות פיברגלס תוצרת ארה״ב  בקוטר 3 צול2.009.0006
2.009.0007

₪ 350מ״אעמוד מפלדה מגולוונת לא צבועה כדוגמת "Kompan" או אלומניום או נירוסטה 316 עם 5 שנות ניסיון בארץ בקוטר 3 צול
2.009.0008proludic 350מ״אעמוד צבוע בצבע אבקתי מחוספס כדוגמת ₪
₪ 608מ״אעמוד לבוד מקומר עם 10 שנות ניסיון בארץ2.009.0009
₪ 210מ״אעמוד מתכת בקוטר  3 צול ברמת גימור 2.009.00101
6%תוספת לכל צול לרמת גימור 2.009.00111
25%תוספת לכל צול לרמת גימור 2.009.00123
25%תוספת עבור נירוסטה/אלומיניום שאינם עומדים בדרישות רמה 2.009.00133
1000פר רדיוסתוספת ערגול2.009.0014
מתקני כבלים מודולריים2.010

₪ 25,000מ'גשר חבלים 1.8 מטר על 1 מטר עם מפתחים של 25 ס"מ על 25 ס"מ, ורשת הגנה מנירוסטה לחיבור בין מתקני כבלים2.010.0001
₪ 160,000יח'קורת מתכת המעוגנת אנכית אל הקרקע אליה מחובר כלוב שהייה עם משטח דריכה בגובה 2 מטר ממתכת2.010.0002
₪ 220,000יח'קורת מתכת המעוגנת אנכית אל הקרקע אליה מחובר כלוב שהייה עם משטח דריכה בגובה 6 מטר ממתכת2.010.0003
₪ 240,000יח'קורת מתכת המעוגנת אנכית אל הקרקע אליה מחובר כלוב שהייה עם משטח דריכה בגובה 8 מטר ממתכת2.010.0004
₪ 53,900תוספת עבור משחקים מאלומיניום בתוך המגדלים2.010.0100
2.010.0101jacob net 20%הפחתה עבור מעטפת כבלים בגודל מעל 10*10 ועם רשת הגנה שאיננה
10%הפחתה עבור מחברי אלומיניום שאינם על פי המפרט הטכני2.010.0102



פרק 3-מתקני משחק ייחודייםמק״ט
שעשועים וספורט3.001

3.001.0001J802 57,750יח'מתקן איגלו
3.001.0002J803 61,600יח'מתקן איגלו
100,100יח'מתקן קוסמו 3.001.000390.112.020
3.001.0004E209 34,650יח'אוניה קפיצית
3.001.0005E801 6,160יח'רודיאו
3.001.0006E231 5,390יח'עלה ורד ליחיד

עצמון מתקני משחק 3.002
3.002.0001"crazy-ship 003_bm220,220יח'מתקן אוניה, דגם ״
3.002.0002"crazy-ship 005_bm400,400יח'מתקן אוניה, דגם ״
3.002.0003"IL-Zoo Park 001ללא91,630יח'משולב גן חיות דגם ״
3.002.0004"caterpillarללא75,075יח'משולב זחל דגם ״
3.002.0005"Hijo 020ללא23,716יח'מתקן מגלשה, דגם ״
ללא69,300יח'משולב דינוזאור דגם ״il-dino 001"  עם פנל hpl 19 מ״מ3.002.0006
3.002.0007"il-ix09130,130יח'משולב פירמידה דגם ״
3.002.0008"il-ix10260,260יח'משולב פירמידה כפול  דגם ״
1,400,000יח׳טירה תאילנדית דגם ״Thai Castel 100״3.002.0009

מתקני פסגות 3.003
3.003.0001mp-5116 48,510יח'מתקן אקסטרים דגם הגושרים
3.003.0002m-2579 37,730יח'משולב דגם אביב
3.003.0003m-10969 ללא48,510יח'משולב דגם רשפון
3.003.0004mp-10620 ללא48,510יח'משולב דגם רועי נירוסטה
3.003.0005mp-10960b 107,800יח'משולב דגם מרחבים
ללא650,000יח'משולב סביונים3.003.0006
3.003.0007MP-10910 190,000יח'משולב קיסריה
3.003.0008MP-10940 120,000יח'משולב בצורת ספינה
3.003.0009MP-2505 5,000יח'מתקן בית בובות מפלסטיק הבקתה הקסומה
3.003.0010MP-10000 270,000יח'משולב
3.003.0011MP-2558 17,000יח'מתקן פעוטות אלמוג
3.003.0012MP-10975 350,000יח'משולב מונפור
3.003.0013MP-10000 60,000יח'מתקן ספינה דגם דוגית

שווה ערך יחידת מידה מחיר בש״ח



3.003.0014MP-2575 25,000יח'מתקן אווירון
25,000יח'מתקן סלע טיפוס3.003.0015
3.003.0016MP-10973 500,000יח'משולב נעלה
3.003.0017MP-4663 45,000יח'מתקן אתגרי שמשון
3.003.0018MP-2549 15,000יח'רכבת ההפתעות
3.003.0019MP-2304 6,000יח'גלובוס מסתובב
3.003.0020MP-2443 ללא40,000יח'נדנדת חלל
3.003.0021669a  MP-4657 80,000יח'משולב אקסטרים
80,000יח'מתקן אתגרי חרמון3.003.0022
3.003.0023MP-10972 50,000יח'מתקן אקסטרים בני ציון לפעוטות

3.008PlayWorld USA
ללא500,000יח'מתקן Challengers דגם "350-1407"3.008.0001
3.008.0002"ZZXX0081" 56,000יח'מתקן אוגר, דגם
3.008.0003"Zzxx0995" ללא258,300יח'מתקן אלקטרוני, דגם
3.008.0004"Prairie Wagon" ללא120,000יח'מתקן כרכרה, דגם
3.008.0005"Inet-1710" ללא130,000יח'מתקן משולב 2 מגדלים, לרבות 2 משטחי דריכה ביניהם, דגם
3.008.0006"Inet-1715" ללא254,100יח'מתקן משולב 3 מגדלים, לרבות 3 משטחי דריכה ביניהם, דגם
3.008.0007"Act-1303" ללא260,000יח'מתקן משולב פעוטות, דגם
3.008.0008"ZZXX1000" 350,000יח'מתקן משחק אלקטרוני, דגם
3.008.0009"Swing Expression" 24,500יח'מתקן נדנדת אם וילד, דגם
250,000יח'מתקן ספינת מלחמה, דגם "350-1101"3.008.0010
3.008.0011"Zzxx0193" ללא44,800יח'מתקן צלחת קפיצים, דגם
3.008.0012Zzxx0348" ללא55,440יח'מתקן קרוסלת פירמידה, דגם
3.008.0013zzxx0483 ללא21,000יח'מתקן ישיבה מסתובב, דגם
3.008.0014zzxx0355 ללא95,000יח'אומגה נגישה, דגם
3.008.0015Hill Slide 60,000יח'גבעה עם 2 מגלשות, דגם
3.008.0016zzxx1115 124,600יח'מתקן טיפוס אתגרי, דגם

3.009Wanda Play China
3.009.0001wd-dz028 650,000יח'משולב כדורים אתגרי, דגם
3.009.0002f-201806254 850,000יח'הליכה באוויר, דגם

3.010Hags Swedwen
200,000יח'משולב נגיש zyansa, דגם 3.010.00018047220



75,000יח'משולב נגיש hemba, דגם 3.010.00028045082
ללא55,000יח'נדנדת פעמון  cyclon דגם 3.010.00038002230
50,000יח'ספינה קפיצית MyFlower, דגם״8000870״3.010.0004
35,000יח'קרוסלת אופניים, דגם ״8057315״3.010.0005

3.011Playnetics Holland 
ללא120,000יח׳נדנדה עם מנגנון מנגן3.011.0001
ללא110,000יח׳עלה ורד עם מנגנון מנגן3.011.0002

3.012Vinci Play Poland
9,240יח'מתקן מגלשת פיל, דגם "821"3.012.0001
35,420יח'מתקן מיני כבאית, דגם "3104"3.012.0002
35,420יח'מתקן מיני מכבש, דגם "3102"3.012.0003
35,420יח'מתקן מיני משאית, דגם "3103"3.012.0004
35,420יח'מתקן מיני ספינה, דגם "3101"3.012.0005
11,550יח'נגיש- מתקן ג'יפ, דגם "820"3.012.0006
11,550יח'נגיש- מתקן קטר, דגם "810"3.012.0007

3.013Park Turkey
3.013.0001PK.10904/C ללא140,000יח'מתקן משולב שני מגדלים בצורת איש זקן , דגם
3.013.0002PK.15010/A ללא69,300יח'מתקן נדנדת רובוט, דגם

3.014EIBE Germany
142,296יח'מתקן ספינת עץ, דגם 3.014.00015.59.147.5
170,000יח'מתקן טיפוס ושהיה דגם 3.014.000254508305306
120,000יח'מתקן טיפוס ושהיה עם גי׳רפה דגם 3.014.000354517105300

3.015Huck Germany
101,640יח'מתקן עץ קיני ציפור, דגם "4652-40"3.015.0001
62,830יח'מתקן טיפוס עם מושב קן לציפור מק"ט 3.015.00024592-10
72,769יח'מתקן טיפוס, דגם ״4634-20״3.015.0003
44,678יח' מתקן פרמידת טיפוס , דגם ״4587-23״3.015.0004
53,082יח'מתקן טיפוס שעון חול , דגם ״4592״3.015.0005
34,081יח'מתקן קרוסלת טיפוס , דגם ״4530-60״3.015.0006
78,458יח׳מתקן טיפוס מגדל פיראטים , דגם ״4687-20״3.015.0007
114,546יח'מתקן טיפוס קני נשרים , דגם ״4652-40״3.015.0008
34,445יח'מתקן  שיווי משקל מחבלים , דגם ״4591-73״3.015.0009



17,410יח'מתקן הליכה על חבל , דגם ״4591-80״3.015.0010
57,418יח׳מתקן עלה ורד מחבלים , דגם ״4587S״3.015.0011
50,118יח'מתקן קפיצה , דגם ״4951״3.015.0012
63,762יח'מתקן עלה ורד מחבלים , דגם ״4587״3.015.0013
3.015.0014"4631-20PS152,693יח'מתקן ספינה מחבלים , דגם ״
15,860יח'מתקן קן לציפור , דגם ״4530-50״3.015.0015
35,173יחמתקן קרוסלת חבלים , דגם ״4592-20״3.015.0016
19,053יח'מתקן טיפוס עם מושב קן לציפור , דגם ״4530-20״3.015.0017
3.015.0018"4634-10PS98,550יח'מתקן טיפוס משולב , דגם ״
41,870יח'מתקן טיפוס חבלים , דגם ״4592-10״3.015.0019
51,106יח'מתקן קן נשרים קטן , דגם ״4634-70״3.015.0020
57,242יח'מתקן טיפוס משושה , דגם ״4587-21״3.015.0021
596,960יח'מתקן טיפוס משולב , דגם ״4652-23"3.015.0022
3.015.0023"4631-10PS249,704יח'מתקן טיפוס חבלים שיגור , דגם ״
3.015.0024"4638PS42,276יח'מתקן טיפוס טירה , דגם ״
3.015.0025"4638S32,136יח'מתקן טיפוס טירה , דגם ״
168,074יח'מתקן טיפוס עץ קני ציפור  , דגם ״4652-60"3.015.0026
274,175יח'מתקן משולב  עץ קני ציפור  , דגם ״4652-15"3.015.0027
264,118יח'מתקן טיפוס עץ קני ציפור  , דגם ״4652-21"3.015.0028
42,411יח'מתקן טיפוס אוהל , דגם ״4639-10״3.015.0029
155,418יח'מתקן משולב  עץ קני ציפור  , דגם ״4652-2"3.015.0030
108,389יח'מתקן טיפוס עץ קני ציפור  , דגם ״4652"3.015.0031
159,588יח'מתקן טיפוס עץ קני ציפור  , דגם ״4652-20"3.015.0032
3.015.0033"4687S25,407יח'מתקן טיפוס טירת פיראטים , דגם ״
43,306יח'מתקן פרמידת טיפוס , דגם ״4587-22"3.015.0034
114,400יח'פירמידת כבלים  בגובה 5.3 מטר עם 3 קיני ציפור פנימיים כדוגמת 3.015.003510.02.100
3.015.00364643-3b 119,600יח'פירמידת כבלים עם אלמנטי טיפוס כדוגמת
104,000יח'פירמידת טיפוס עגולה בגובה 6 מטר עם 8 נקודות לקרקע כדוגמת 3.015.00374595
75,920יח'פירמידת כבלים בגובה 4.3 מטר עם 4 נקודות עיגון לקרקע דוגמת  3.015.00385000-4-4
₪ 114,400יח'פירמידת כבלים בגובה 6.2 מטר עם 4 נקודות עיגון לקרקע דוגמת  3.015.00395000-6-4
₪ 130,000יח'פירמידת כבלים בגובה 6.2 מטר עם 6 נקודות עיגון לקרקע דוגמת  3.015.00405000-6-6
161,200יח'פירמידת כבלים בגובה 8.3 מטר עם 6 נקודות עיגון לקרקע כדוגמת 3.015.00415000-8-6



3.016Kompan  Denemark
3.016.0001"Gxy-925" ללא68,600יח'מתקן אקסטרים, דגם
3.016.0002"Gxy902" ללא75,000יח'מתקן אקסטרים, דגם
3.016.0003"Gxy941" ללא98,000יח'מתקן אקסטרים, דגם
3.016.0004"Gxy942" ללא120,000יח'מתקן אקסטרים, דגם
3.016.0005"Gxy943" ללא140,000יח'מתקן אקסטרים, דגם
3.016.0006"Gxy949" ללא98,000יח'מתקן אקסטרים, דגם
3.016.0007"Gxy950" ללא152,460יח'מתקן אקסטרים, דגם
3.016.0008"ELE500105-3717" ללא82,600יח'מתקן טיפוס שני מגדלים, דגם
3.016.0009"ELE500012-3717" ללא93,800יח'מתקן טיפוס עם 3 אלמנטי טיפוס, דגם
3.016.0010"MSC6407" ללא91,000יח'מתקן משולב מגדל אחד בצורת בית, דגם
3.016.0011"Msc6408" ללא91,000יח'מתקן משולב מגדל אחד בצורת סירה, דגם
3.016.0012"Msc6411" ללא133,000יח'מתקן משולב שני מגדלים בצורת בית, דגם
3.016.0013"Msc6410" ללא133,000יח'מתקן משולב שני מגדלים בצורת סירה, דגם
3.016.0014"BLX410101" 40,000יח'מתקן משושה טיפוס, דגם
3.016.0015"M98301" 70,000יח'מתקן נדנדת קן ציפור ענקית, דגם
3.016.0016"GXY919" 20,000יח'מתקן נדנדת עמידה, דגם
3.016.0017"GXY934" ללא19,250יח'מתקן עלה ורד עמידה, דגם
3.016.0018"Gxy8019" 13,000יח'מתקן קורת שיווי משקל מתנדנדת, דגם
3.016.0019ELE400021 3 ללא13,000יח׳עלה ורד קפיצי ל
3.016.0020MSC6481P ללא123,200יח'משולב אינטקרטיבי
3.016.0021PMC000310 12,000יח׳מתקן פעוטות דגם
3.016.0022NRO520 38,000יח׳מתקן סירת עץ לפעוטות דגם
3.016.0023PCM152 24,000יחקרוסלת תליה עם מושבי פעוטות דגם
3.016.0024NRO531 56,000יח׳מתקן חול מים דגם
3.016.0025NRO606 45,000יח׳בית בובות מעץ רוביניא עם פנלי מוזיקה דגם
ללא30,000יח׳מתקן קרוסלה supernova דגם  ״GXY916״3.016.0026
ללא30,000יח׳מתקן קרוסלה Mulispiner דגם  ״ELE400060״3.016.0027
ללא35,000יח׳מתקן בצורת כבאית דגם ״M525״3.016.0028
203,000יח׳מתקן טיפוס Dome  דגם ״Cor8630״3.016.0029
3.016.0030"PCM711562דגם ״ Frigate Ada ללא147,000יח׳משולב בצורת ספינה
3.016.0031"Gxy953" ללא300,000יח׳מתקן אקסטרים, דגם



3.016.0032"Cor 10430דגם ״ Treasure Island ללא472,000יח׳פירמידת יהלום משולב מגלשה
3.016.0033"PCM1135דגם ״ the Interpid ללא448,000יח׳משולב בצורת ספינה
ללא480,000יח׳משולב ענק Giant XL דגם ״NRO460״3.016.0034

3.017HallyGally Germany
19,250יח׳מתקן שיווי משקל דגם״20.02.134״3.017.0001
53,900יח'מתקן כבלים לטיפוס והליכה, דגם״20.02.400״3.017.0002
46,200יח'קרוסלת כבלים, דגם״ 20.02.155״3.017.0003
50,050יח׳עץ כבלים, דגם״20.02.100״3.017.0004
61,600יח׳קרוסלת קן ציפור, דגם״20.01.080״3.017.0005
42,350יח׳קרוסלת כבלים לפעוטות, דגם״20.06.100״3.017.0006

3.018Free Kids Poland
3.018.0001mine 61,600יח׳מתקן משולב, דגם
3.018.0002"submarineללא92,400יח'מתקן משולב, דגם״
3.018.0003"citrenללא107,800יח'מתקן משולב, דגם״
3.018.0004"zepplinללא138,600יח'מתקן משולב, דגם״
3.018.0005"biplanללא46,200יח׳מתקן משולב, דגם״
3.018.0006"tankללא69,300יח׳מתקן משולב, דגם״
3.018.0007"flori-pond ללא92,400יח׳מתקן טיפוס, דגם״
3.018.0008"flori-branch ללא123,200יח'מתקן טיפוס, דגם״
3.018.0009"rolerללא19,250יח'מתקן פעוטות, דגם ״
3.018.0010"dump truckללא19,250יח'מתקן פעוטות, דגם ״
3.018.0011"craneללא19,250יח'מתקן פעוטות, דגם ״
3.018.0012"excavatorללא19,250יח'מתקן פעוטות, דגם ״
3.018.0013"fishing boatללא19,250יח'מתקן פעוטות, דגם ״
3.018.0014"work-shopללא30,800יח'מתקן פעוטות, דגם ״
3.018.0015"fire-houseללא34,650יח'מתקן פעוטות, דגם ״

3.019Aluplay Poland
3.019.0001MOMO A7500 13,000יח׳מתקן משולב, דגם
3.019.0002A7522 ANNA 18,000יח'מתקן משולב, דגם

3.020kiwi-playgrounds Spain
3.020.0001"KMZ4000ללא192,500יח'מתקן צב, דגם ״
3.020.0002"KMZ3001ללא192,500יח'מתקן תולעת , דגם ״



3.020.0003"KMZ1001/3ללא192,500יח'מתקן ליוויתן , דגם ״
3.020.0004"KMZ4001-10ללא92,400יח'מתקני חיות, דגמים ״
3.020.0005"KP4-4028/30ללא19,250יח'עלה ורד קפיצי, דגם״

3.021 Germany KAISER&KUHNE
ללא30,800יח'משולב טיפוס ציפור, דגם ״39005״3.021.0001
ללא30,800יח'משולב טיפוס פרפר, דגם ״39010״3.021.0002
ללא42,350יח'משולב טיפוס עכבר, דגם ״3.021.000339040
16,940יח'פנל מכונית מוארך, דגם ״39050״3.021.0004
3.021.0005"Actio 287" 70,000יח'מתקן אקסטרים, דגם
3.021.0006"Actio 288" 70,000יח'מתקן אקסטרים, דגם
3.021.0007"Actio 293" 38,000יח'מתקן אקסטרים, דגם
3.021.0008"Actio 311" ללא110,000יח'מתקן אקסטרים, דגם
3.021.0009"Actio 352" ללא110,000יח'מתקן אקסטרים, דגם
3.021.0010"Actio 364" ללא100,000יח'מתקן אקסטרים, דגם
3.021.0011"Actio 441" ללא150,000יח'מתקן אקסטרים, דגם
3.021.0012"Actio 501" ללא190,000יח'מתקן אקסטרים, דגם

3.022Muller Germany
ללא38,500יח'קרוסלת יחיד לנכים עם מנגנון לסחרור עצמי, דגם ״2306״3.022.0001
ללא100,100יח'קרוסלת נכים עם מנגנון סחרור עצמי לשניים, דגם ״2308״3.022.0002
ללא111,650יח'קרוסלת נכים עם מנגנון סחרור עצמי לשלושה, דגם ״2307״3.022.0003
100,100יח'משולב נכים, דגם ״78071״3.022.0004
180,000יח'משולב נכים, דגם ״70072״3.022.0005
ללא103,950יח'מתקן סקייט לנכים, דגם ״2280״3.022.0006

3.023Speilart Germany
3.023.0001C38 ללא204,204יח'מתקן בית עץ, דגם
3.023.0002C53 ללא185,185יח'מתקן בית עץ, דגם
3.023.0003C29 ללא100,000יח׳מתקן בית עץ, דגם

3.024Playdale UK
3.024.0001"Cbrd" 66,066יח'מתקן סקייט עם מסלול הקיפי ומלא, דגם
3.024.0002Glider Air 121,968יח'מתקן קרוסלת תליה, דגם
40000יח'גבעה עם מנהרת זחילה, דגם ״UT/21X״ 3.024.0003
3.024.0004 "congo50000יח'אתגרי, דגם ״



3.024.0005  "playspace432000יח'מסלול שיווי משקל, דגם ״
3.024.0006  "mp(p)\s14000יח'מתקן כושר, דגם״
3.024.0007 "scramble net sn\p\s18000יח'טיפוס, דגם ״
3.024.0008"emsn\2\s15000יח'רשת טיפוס על גבעה דגם ״
3.024.0009 "qsf1828500יח'קיר טיפוס על גבעה דגם ״
3.024.0010"plc\s15000יח'מכונית דגם ״
3.024.0011 "ww\si\s15000יח'אוהל אינדיאני דגם ״
3.024.0012"qsf16218000יח'מגלשה מגבעה, דגם ״
3.024.0013"everest mtn\eve 300000יח'משולב, דגם ״
3.024.0014 "eiger plus mtn\eig 200000יח'משולב דגם ״
3.024.0015 "rapid plus 230000יח'משולב, דגם ״
3.024.0016"swift plus 200000יח'משולב, דגם ״
3.024.0017"nimble plus100000יח'משולב, דגם ״
3.024.0018"twist plus80000יח'משולב, דגם ״
3.024.0019 "jb\new80000יח'משולב, דגם ״
3.024.0020 "qjbnew025110000יח'משולב, דגם ״
3.024.0021 "lth/prn princelett plus110000יח'משולב, דגם ״
3.024.0022 "lth\plg180000יח'ספינת פירטים, דגם ״
3.024.0023 "lth\but95000יח'משולב, דגם ״
3.024.0024 "brill plus lth\brl50000יח'משולב, דגם ״
3.024.0025 "Adventure LEX/ADT/SF 80000יח'משולב, דגם״
3.024.0026  "whirly cat\wh27000יח'משולב, דגם ״׳
3.024.0027  "curly cat\cu20000יח'משולב, דגם ״
3.024.0028 "LTH/BRK80000יח׳משולב, דגם״
15000יח'רשת טיפוס, דגם ״ WN/S״3.024.0029

3.025Boer Holland
55000יח'מתקן טיפוס אתגרי דגם״PST.105.023״  3.025.0001
60000יח'אתגרי, דגם ״PST.020.002״ 3.025.0002
52000יח'מנהרת זחילה דגם ״PSTE000.104״ 3.025.0003
16000יח'סוס חבל שיווי משקל, דגם ״PST.105.014״  3.025.0004
30000יח'מתקן מים, דגם ״ PST.000.305״3.025.0005
65000יח'מתקן מים, דגם ״ PST.000.333״ 3.025.0006



52000יח'אונייה קפיצית, דגם ״PSTE000.160״3.025.0007
11000יח'ערסל, דגם ״PST.000.336״ 3.025.0008
17000יח'קפיץ עץ, דגם ״PSTE000.040״ 3.025.0009
13000יח'עלה ורד בעמידה, דגם ״PSTE000.005״ 3.025.0010
3.025.0011 "PST.090.011200000יח'ספינת עץ, דגם ״
114000יח'ספינת עץ קטנה, דגם ״PST.090.001״  3.025.0012
3.025.0013 "PST.140.004130000יח'משולב אתגרי, דגם ״
3.025.0014 "PST.720.1r130000יח'משולב דגם ״
70000יח'משולב, דגם ״PST.110.032״ 3.025.0015
20000יח'משולב פעוטות דגם ״PST.120.002״3.025.0016

3.026FUX Polland
3.026.0001 "CM-PLAY-32030" 50000יח'מסלול שיווי משקל לפעוטות דגם
3.026.0002"fs-play 3104245000יח'אתגרי, דגם ״
3.026.0003"7013hx-play 300000יח'משולב, דגם ״
3.026.0004 "tc-play 7003 150000יח'משולב, דגם ״
3.026.0005"hx-play6036110000יח'משולב, דגם ״
3.026.0006 "evo-play 803354000יח'משולב דגם ״
3.026.0007 "tc-play 802340000יח'משולב, דגם ״
3.026.0008 "bl-play 154343000יח'משולב לפעוטות, דגם ״
3.026.0009  "tc-play 8008 80000יח'משולב לפעוטות דגם ״
3.026.0010 "tc-play 8011100000יח'משולב, דגם ״
3.026.0011 "fs-play 3102895000יח'משולב, דגם ״

3.023Burke USA
ללא14000יח' קפיץ משולב דגם ״570-0771״  3.027.0001
ללא50000יח'נדנדה משולבת דגם ״550-0196״, ״550-0186״ 3.027.0002
250000יח'מתקן משולב, דגם ״501-104285״3.027.0003
120000יח'מתקן משולב, דגם״NUNP-2314 (139-123167)״3.027.0004
3.027.0005 "custom - 1920-3d" 60000יח'מגלשה על מגדל, דגם
3.027.0006 "3d-2163240000יח'משולב, דגם ״
3.027.0007"3d-2230180000יח'משולב, דגם ״
3.027.0008 "nunp-236080000יח'משולב, דגם ״
3.027.0009 "3d-224090000יח'משולב  דגם ״



3.027.0010"nu-2872140000יח'משולב, דגם ״
3.027.0011 "nu-2858300000יח'משולב ,  דגם ״
60000יח'משולב, דגם ״ 3d-2732״ 3.027.0012
3.027.0013  "nunp-275180000יח'משולב, דגם ״
3.027.0014  "lb-210760000יח'משולב פעוטות דגם ״
20000יח'משולב פעוטות , דגם ״580-1279״ 3.027.0015
3.027.0016"Level X 560-2588180000יח'מתקן אקסטרים, דגם ״
3.027.0017"IN 2912120000יח'מתקן אקסטרים, דגם ״
3.027.0018"IN 2621170000יח'מתקן אקסטרים, דגם ״
3.027.0019"IN 245060000יח'מתקן אקסטרים לפעוטות, דגם ״
3.027.0020"ELEVATE FIT 2628200000יח'מתקן נינג׳ה דגם ״
3.027.0021"VERVE VI 560-258550000יח'מתקן טיפוס, דגם״
3.027.0022"BB 193015000יח'קיר טיפוס לפעוטות, דגם ״
40000יח'שולחן מתגלגל נגיש דגם ״560-2601״3.027.0023

3.028Bergamaia Portugal
3.028.0001"running max120000יח'מתקן משחק אלקטרוני דגם ״
3.028.0002 "elkid023rc816000יח'משולב פעוטות, דגם ״
3.028.0003"ELFLR011AL64000יח׳משולב שני מגדלים, דגם״
3.028.0004"ELUNI02262000יח'מתקן אתגרי, דגם״

3.029RopeCamp S. Korea
3.029.0001"RC-101-S100,000יח'פירמידת כבלים בגובה מקסימלי 3.9 מטר עם גשר ומגלשה דוגמת ״
3.029.0002"RC-805-S2300,000יח'מתקן כבלים בצורת יהלום, בגובה מקסימלי של 5.3 מטר עם מגלשה, כדוגמת ״
3.029.0003"RC-802-1" 95,000יח'מתקן כבלים בצורת יהלום בגובה מקסימלי 3.7 מ' מטר עם קודקוד בודד, כדוגמת
3.029.0004"RC-802" 110,000יח'מתקן כבלים בצורת יהלום בגובה מקסימלי 4.26 מ' מטר עם קודקוד בודד, כדוגמת
3.029.0005"RC-804" 245000יח׳מתקן כבלים בצורת יהלום בגובה מקסימלי 4.44 מ' מטר עם קודקוד בודד, כדוגמת
3.029.0006"Rc-1102" 91,476יח'מתקן טרמפולינת חבלים, דגם
3.029.0007"Rc-1601-2" 180000יח'מתקן חבלים משולב עם מגלשת צינור, דגם
3.029.0008"Rc-M001" דגם ,loop 180,000יח'מתקן חבלים בצורת
3.029.0009"RC-R001" 220,000יח'מתקן חבלים בצורת כוכב, דגם
3.029.0010,"RC909140,000יח'מתקן טיפוס קשתי חבלים, דגם ״
3.029.0011,"RC912109,109יח'מתקן טיפוס קשתי חבלים, דגם ״
3.029.0012"RC915109,109יח'מתקן טיפוס קשתי חבלים, דגם ״



3.030Lappset Finland
38000יח'מתקן אתגרי לטיפוס מעץ, Gnome's Climbing Forest,  דגם״175595״3.030.0001
ללא85000יח'מתקן קירות טיפוס, Wall Bouldering 1, דגם ״220690״ 3.030.0002
ללא120000יח'משולב מרובע, Halo Dropzone, דגם ״231010M״3.030.0003
170000יח'משולב טירה דו קומתי, Castle, דגם ״137730״ 3.030.0004
3.030.0005"239010Mדגם ״ ,Halo Diamond 1 ,ללא200000יח'משולב בצורת יהלום
3.030.0006"239020Mדגם ״ ,Halo Diamond 2 ,ללא340000יח'משולב בצורת יהלום
ללא250000יח׳משולב תלת קומתי מעוצב, Magic Mountain דגם ״175529״3.030.0007
120000יח׳משולב טיפוס כדורים, PLUTONIUM, דגם ״220336״3.030.0008
ללא50000יח׳מתקן טיפוס בצורת קוביה WALL BOULDERING CUBE S, דגם ״220605״3.030.0009
ללא250000יח׳ספינת מתכת עם מחברי כדורים, CARRAXX PLAY SHIP, דגם ״220350״3.030.0010
ללא170000יח׳מתקן טיפוס משולב חבלים, OXYGEN, דגם 220130״3.030.0011
ללא110000יח׳משולב כדורים 2 מגדלים, CESIUM, דגם ״220338״ 3.030.0012
ללא120000יח׳משולב כדורים 2 מגדלים, KRYPTON, דגם ״220325״ 3.030.0013
ללא120000יח׳מתקן אקסטרים טיפוס, COBALT, דגם ״220140״3.030.0014

3.031SPEIL-BAU Germany
120000יח'מתקן אתגרי שיווי משקל, דגם ״7.6673״3.031.0001
300000יח'מתקן אתגרי טיפוס רוביניא/נירוסטה, דגם ״7.6325״3.031.0002
3.031.0003 "2.2700e140000יח'ספינת עץ, דגם ״
ללא490000יח'משולב אקסטרים עם גשר הליכה באוויר, דגם ״1S-150318-41״3.031.0004
ללא450000יח'משולב מגדל תלת קומתי מעוצב, דגם ״SK-161118-91״3.031.0005
ללא250000יח'מתקן אקסטרים מקורות מעורגלות, דגם״8S-141204-26״ 3.031.0006

3.032Proludic France
3.032.0001"J2523Mללא65000יח'מתקן טיפוס עם סולם הליכת ידיים, דגם ״
3.032.0002"J2579Mללא120000יח'מתקן טיפוס עם מנהרת זחילה, דגם ״
3.032.0003 "J1955155000יח'מתקן ספינה, דגם ״
3.032.0004proludic 8755מ״אמגלשה על מדרון תוצרת חברת

3.033EuroTramp Germany
ללא34000יח'טרמפולינה עם משטח בד משוריין שקועה בקרקע, גודל משטח קפיצה 1*1 מטר3.033.0001
ללא48000יח'טרמפולינה עם משטח בד משוריין שקועה בקרקע, גודל משטח קפיצה 1.5*1.5 מטר3.033.0002

3.034FHS Germany
ללא220000יח'משולב עץ רוביניא עם מוטות בולטים המדמים יער, Hirschgarten, דגם״ 907223250R״3.034.0001



3.034.0002"907112120Rדגם ״ ,Play ship "Kiel" with pirate tower ,170000יח'אוניה טרופה מחולקת ל2 עם מתקן כבלים במרכז
220000יח'מגדלור עם מגלשה, Lighthouse Nebel, דגם ״9033511000״3.034.0003
40000יח'בית עץ עם סולם עליה, Stilt house Frederik, דגם״903315100״3.034.0004
ללא55000יח'בית עץ עם רשת טיפוס, Stake House, דגם״903326100״3.034.0005
3500יח'טיפוס על מדרון תוצרת חברת fhs מק״ט 3.034.0006906193150
24000יח'תולעת על קפיצים  מק״ט 3.034.0007
90000יח'מתקן טיפוס על מדרון מק״ט 3.034.0008907225500
90000יח'מסלול נינג׳ה מק״ט 3.034.0009906182100
13000יח'מתקן ערסל תוצרת fhs מק״ט 3.034.0010909222200
20000יח'מתקן שיווי משקל תוצרת fhs דגם 3.034.0011906110200
25000יח'מתקן ישיבה דרקון תוצרת fhs מק״ט. 3.034.001290864155
145000יח'משולב רוביניא פעוטות תוצרת fhs מק״ט 3.034.0013903334100
7000יח'גמל נחש מרוביניא3.034.0014

3.035Berliner Germany
ללא300000יח'מתקן אקסטרים DNA עם שני מגדלים, דגם ״90.180.518״3.035.0001
ללא110000יח'מתקן אקסטרים DNA לפעוטות, דגם ״90.295.12״3.035.0002
3.035.0003DNA ללא45000יח'תוספת קומה לסדרת ה

3.036Design Park S. Korea
3.032.0001Speed Racer'ללא90000יח

3.037Larslaj Denmark
3.037.0001Kentucky Double מתקן שיווי משקל דגם



מתקני פעילות גופנית באתרים נטולי השגחה על פי דרישות ת״י 4.0011497
יחידת 
מידה

מחיר 
שווה ערך בש״ח

8,969יח'מתקן פרפר יחיד, דגם "Ubx-08" או "Ubx-90", תוצרת "Urbanix", או ש"ע4.001.0001
8,969יח'מתקן פושט ברכיים, דגם "UBX-98", תוצרת "Urbanix", או ש"ע4.001.0002
8,969יח'מתקן סקי, דגם "Ubx-09", תוצרת "Urbanix", או ש"ע4.001.0003
8,185יח'מתקן ספת בטן כפולה, דגם "Ubx-19", תוצרת "Urbanix", או ש"ע4.001.0004
7,840יח'מתקן מתח כפול, דגם "Ubx-45", תוצרת "Urbanix", או ש"ע4.001.0005
8,969יח'מתקן משיכה זוגי, דגם "Ubx-47", תוצרת "Urbanix", או ש"ע4.001.0006
10,090יח'מתקן מקבילים+ספת בטן+מתח, דגם "Ubx-71", תוצרת "Urbanix", או ש"ע4.001.0007
7,252יח'מתקן מקבילים כפול, דגם "Ubx-14", תוצרת "Urbanix", או ש"ע4.001.0008
8,969יח'מתקן חתירה, דגם "Ubx-91", תוצרת "Urbanix", או ש"ע4.001.0009
4.001.0010"Urbanix" תוצרת ,"UBX-48" 8,969יח'מתקן הרקולס, דגם
8,969יח'מתקן הליכה באוויר זוגי, דגם "Ubx-23", תוצרת "Urbanix", או ש"ע4.001.0011
8,969יח'מתקן דחיקת רגליים לארבעה משתמשים, דגם "Ubx-104", תוצרת "Urbanix", או ש"ע4.001.0012
8,969יח'מתקן דחיקה+חצי דחיקה, דגם "Ubx-42", תוצרת "Urbanix", או ש"ע4.001.0013
8,969יח'מתקן דחיקה זוגי, דגם "Ubx-48A", תוצרת "Urbanix", או ש"ע4.001.0014
8,969יח'מתקן אופניים בשכיבה, דגם "Ubx-49" או "Ubx-89", תוצרת "Urbanix", או ש"ע4.001.0015
8,969יח'מתקן אגן+מקבילים, דגם "Ubx-22", תוצרת "Urbanix", או ש"ע4.001.0016
10,416יח'נגיש- מתקן פרפר יחיד, דגם "Ubx-08Hc" או  "Ubx-90Hc", תוצרת "Urbanix", או ש"ע4.001.0017
10,416יח'נגיש- מתקן משיכה+ משיכה דגם "Ubx-48Hc", תוצרת "Urbanix", או ש"ע4.001.0018
10,416יח'נגיש- מתקן משיכה+ הרקולס, דגם "Ubx-47c", תוצרת "Urbanix", או ש"ע4.001.0019
3,752יח׳תוספת משקולות של 45 ק״ג לתחנת אימון למתקן נגיש4.001.0020
140יח׳ידיות אחיזה מגומי Antibacterial כולל בדיקת מעבדה4.001.0021
25%יח׳שתי שכבות צבע עשיר אבץ  150 מיקרון  לתנאי קורוזיה בסביבה ימית, כולל אישור מעבדה פרטני לאתר4.001.0022

מתקני כושר הידראוליים
4.003.0001"Urbanix" 120,960יח'סט 8 מתקני כושר הידראוליים מסדרת "בלייד" , תוצרת
4.003.0002"Urbanix" 14,739יח'הוספת מתקן כושר הידראולי מסדרת "בלייד" נוסף באתר , תוצרת
4.003.0003"Urbanix" 12,466יח' מתקן כושר מסדרת "בלייד" ללא בוכנה , תוצרת
2,632יחשידרוג לבוכנה עומס גבוה (כפול) בחלוקה של  16 דרגות קושי4.003.0004

מתקני משקולות



4.004.0001"Urbanix" ללא99,137יח'סט 6 מתקני כושר משקולות חופשיים מסדרת "פריי" , תוצרת
4.004.0002"Urbanix" ללא14,739יח'הוספת מתקן כושר משקולות חופשיים מסדרת "פריי" נוסף באתר , תוצרת
ללא162יח׳תוספת משקל  למתקן לכל 1 ק״ג * 2 זרועות/רגלי עבודה מעל 10 ק״ג כלולים4.004.0003

מתקני כושר פונקציונאליים
מתומן מסוג "ברק" לאימון פונקציונאלי הכולל סולמת הליכת ידיים ומתקני עזר לאימון-17 עמדות 4.005.0001

"Urbanix" תוצרת UBX-71-108-BARAK 69,698יח'עבודה  בהתאם למפרט , מק"ט
מתומן מסוג "אדיר" לאימון פונקציונאלי הכולל סולמת הליכת ידיים ומתקני עזר לאימון - 13 עמדות 4.005.0002

"Urbanix" תוצרת UBX-71-107-ADIR 53,760יח'עבודה בהתאם למפרט , מק"ט
מתומן מסוג "אדיר כפול" לאימון פונקציונאלי הכולל 3 סולמות הליכת ידיים ומתקני עזר לאימון-21  4.005.0003

"Urbanix" תוצרת UBX-71-109-EXS 87,142יח'עמדות עבודה  בהתאם למפרט ,  מק"ט
מתומן מסוג "ברק כפול" לאימון פונקציונאלי הכולל 3 סולמות הליכת ידיים ומתקני עזר לאימון-23  4.005.0004

"Urbanix" תוצרת  UBX-71-110-EXS 95,491יח'עמדות עבודה  בהתאם למפרט ,מק"ט
4.005.0005"Urbanix" תוצרת UBX-105-HS4 מק"ט  "School " ללא52,058יח'ריג אימון מקצועי חיצוני  מסוג
4.005.0006"Urbanix" תוצרת UBX-105-HS8 מק"ט  "High School" ללא62,720יח'ריג אימון מקצועי חיצוני  מסוג
4.005.0007"Urbanix" תוצרת UBX-105-HS12 מק"ט  "High School pro" ללא87,808יח'ריג אימון פרופ׳  מסוג
5,096יח׳תוספת עמדת עבודה לריג אימון מדגם  School טבעות אימון ואו חבל אימון4.005.0008
25%יח׳שתי שכבות צבע עשיר אבץ  150 מיקרון  לתנאי קורוזיה בסביבה ימית, כולל אישור מעבדה.4.005.0009
50%יח׳צביעה בטבילה פלאסטית עד 400 מיקרון לתנאי קורוזיה קשים בסביבה ימית,  אישור מעבדה.4.005.0010

מתקני כושר סטריט וורק
4.006.0001"Urbanix" 3 ,תוצרתX לארבעה מתאמנים כולל 4 רצועות אימון קבועות מסוג TRX ללא65,834יח'מתקן
ללא13,104שדרוג לרצועת אימון קבועה כולל ידית אימון מתכווננת4.006.0002
4.006.0003"Urbanix" בעל 8 עמדות מתח  ועזרים , תוצרת SW ללא44,453יח'ליין  מתחים לאימון
4.006.0004"Urbanix" תוצרת UBX-SW-45-7 34,496יח׳מתקן כושר סטטי דגם ליין מתחים מק״ט
שדרת מתחים צרה לאימון SW משולבת ליין מתחים בעל 1+4 סיגמנטים עמדות מתח ועזרים ומקבילית 4.006.0005

"Urbanix" תוצרת UBX-SW-150-EX2 ללא61,152יח'רוסית - 10 עמדות עבודה ,מק"ט
ללא91,728יח'כנ״ל  להתקנה על חול ים כולל טבילה 300 מיקרון ואחריות 5 שנים ״דגם עכו״4.006.0006
ללא6,821יח'הוספת עמדת עבודה לשדרה או ליין מתחים4.006.0007
ללא9,298יח'הוספת עמדת עבודה לשדרה או ליין מתחים מסוג ריבולבר 4 ברים סובב4.006.0008
3,606יח׳תוספת עמוד מרכזי לשדרה או ליין מתחים4.006.0009
4.006.0010"Urbanix" תוצרת    UBX-15/3 ללא11,509יח'מתקן מקבילים "רוסית" משולש באורך 2.50 מ' בגובה מלא  ,מק"ט



4.006.0011"Urbanix" תוצרת  UBX-KTB3 ללא68,992יח'מתקן קאטל בל  משולש שלוש משקלים שונים, מק"ט
4.006.0012"Urbanix" תוצרת  UBX-360 ללא10,506יח'מתקן בוסו, מדרגת יציבה 360 מעלות  בעיצוב "בלייד", מק"ט
4.006.0013"Urbanix" תוצרת  UBX-303 ללא12,309יח'עמוד קיקבוקס חיצוני ,,מק"ט
1,680יח'תוספת עמוד 5 מ״מ הכולל פלטה 16 מ״מ פלדה בעיגון של 23 מ״מ עוגנים4.006.0014
4.006.0015"Urbanix" ללא5,510יח'סט אימון  3 מדרגות בגבהים שונים, בעיצוב "בלייד" , תוצרת
25%יח'שתי שכבות צבע עשיר אבץ  150 מיקרון  לתנאי קורוזיה בסביבה ימית, כולל אישור מעבדה.4.006.0016
50%יח'צביעה בטבילה פלאסטית עד 400 מיקרון לתנאי קורוזיה קשים בסביבה ימית,  אישור מעבדה.4.006.0017

מתקני נינג׳ה

4.007.0001
מתחם נינגה מסוג "נינג'ה לייט" המכיל 7 סוגי מכשולי נינג'ה שונים :3 מדרגות סטפר, מכשול קורת 

עכביש, מכשול כדורים קונוסים וטבעות, מכשול דלתות גבינה מרחפות, מכשול גלגלים מסתובבים, 
סלמון לדר, שני חבלי קפיצה, גודל שטח נדרש כ-16*9 מ' מינימום

290,000יח'
ללא

4.007.0002
מתחם נינגה מסוג "נינג'ה סטנדרט" המכיל 9 סוגי מכשולי נינג'ה שונים : 4 מדרגות סטפר, מכשול קורת 

עכביש, מכשול כדורים קונוסים וטבעות, מכשול גשר בורמזי, מכשול גל תנופה, מכשול דלתות גבינה 
מרחפות, מכשול גלגלים מסתובבים, סלמון לדר, שני חבלי קפיצה, גודל שטח נדרש כ-20*10 מ' מינימום

385,000יח'
ללא

4.007.0004

מתחם נינגה מסוג "נינג'ה פרו" המכיל 11 סוגי מכשולי נינג'ה מלאים שונים : 4 מדרגות סטפר, מכשול 
קורת עכביש, מכשול כדורים קונוסים וטבעות, מכשול גשר בורמזי, מקטע לוח יתדות, מכשול שלושה 

חבלי קפיצה, מכשול גל תנופה, מכשול דלתות גבינה מרחפות, מכשול גלגלים מסתובבים, מכשול קורה 
מרחפת, קיר קפיצה אלמנט סיום, גודל שטח נדרש כ-23*10 מ' מינימום

555,000יח'

ללא

4.007.0005

מתחם נינגה מסוג "נינג'ה  חצי תחרותי" המכיל 15 סוגי מכשולי נינג'ה מלאים שונים : 4 מדרגות 
סטפר, מכשול קורת עכביש, מכשול כדורים קונוסים וטבעות, מכשול גשר בורמזי, מקטע לוח יתדות, 

מכשול שלושה חבלי קפיצה, מכשול גל תנופה, מכשול צמיגים, מכשול רשת עכביש משפך, מכשול דלתות 
גבינה מרחפות, מכשול גלגלים מסתובבים, אלמנט סלמון לדר, מכשול קורה מרחפת, קיר קפיצה אלמנט 

סיום, גודל שטח נדרש כ-33*11 מ' מינימום

680,000יח'

ללא

4.007.0006

מתחם נינגה מסוג "נינג'ה פול טראק" המכיל 17 סוגי מכשולי נינג'ה שונים : 6 מדרגות סטפר, מכשול 
קורת עכביש, מכשול כדורים קונוסים וטבעות, מכשול גשר בורמזי, מקטע לוח יתדות, מכשול שלושה 

חבלי קפיצה, מכשול גל תנופה, מכשול צמיגים, מכשול רשת עכביש משפך, מכשול דלתות גבינה מרחפות, 
מכשול גלגלים מסתובבים, מכשול פנדרים, מכשול טרפז "טרזן", אלמנט סלמון לדר, מכשול קורה 

מרחפת, קיר קפיצה אלמנט סיום, גודל שטח נדרש כ-25*22 מ' מינימום

820,000יח'

ללא



4.007.0007

מתחם נינגה מסוג "נינג'ה פול טראק פרו" המכיל 20 סוגי מכשולי נינג'ה שונים : 8 מדרגות סטפר, 
מכשול קורת עכביש, מכשול כדורים קונוסים וטבעות, מכשול גשר בורמזי, מקטע לוח יתדות, מכשול 

שלושה חבלי קפיצה, מכשול גל תנופה, מכשול צמיגים, מכשול רשת עכביש משפך, מכשול דלתות גבינה 
מרחפות, מכשול גלגלים מסתובבים, מכשול פנדרים, מכשול טרפז "טרזן", אלמנט סלמון לדר, מכשול 

קורה מרחפת, מגשול גל ארכובה כפול, אלמנט טיפוס, קיר קפיצה אלמנט סיום, גודל שטח נדרש כ-
35*15 מ' מינימום

920,000יח'

ללא
ללא56,020יח'תוספת למתחם נינג'ה - מודול STR  הכולל 3 אלמנטים זהים4.007.0008
ללא58,800יח'תוספת למתחם נינג'ה -  מודול Q  הכולל 3 אלמנטים זהים4.007.0009
ללא89,670יח'תוספת למתחם נינג'ה -  מודול H  הכולל 3 אלמנטים זהים4.007.0010
78,900יח'תוספת למתחם נינג'ה -  קיר סיום4.007.0011
65,400יח'תוספת למתחם נינג'ה -  רשת עכביש4.007.0012
ללא64,700יח'תוספת למתחם נינג'ה -  אלמנט גל ארכובה4.007.0013
12%יח'שתי שכבות צבע עשיר אבץ  150 מיקרון כולל אישור מעבדה.4.007.0014
25%יח'צביעה בטבילה פלאסטית עד 400 מיקרון לתנאי קורוזיה קשים בסביבה ימית,  אישור מעבדה.4.007.0015

4.007.0014
מתחם נינג׳ה תוצרת פסגות הכולל: שעון חול, סטפר, המתלה המרחף, עליית נחש, גלגלי אופניים, קורה 

300,000יח׳מתהפכת , דרך הצינורות, הגשר המתנדנד קיר סיור כולל באזר.
מתקני כושר חכמים מקושרי אפליקציות 

4.008.0001 Kompan תוצרת חברת FAZ101 מק״ט suspention trainer ללא52,000יח׳מתקן
4.008.0002 Kompan תוצרת חברת FAZ102 מק״ט magnetic bells ללא55,000יח׳מתקן
4.008.0003 Kompan תוצרת חברת FAZ103 מק״ט pull up bars ללא55,000יח׳מתקן
4.008.0004 Kompan תוצרת חברת FAZ104 מק״ט parallel bars ללא50,000יח׳מתקן
4.008.0005 Kompan תוצרת חברת FAZ105 מק״ט core twist ללא74,000יח׳מתקן
4.008.0006 Kompan תוצרת חברת FAZ201 מק״ט Cross Training Combi 1 ללא115,000יח׳מתקן
4.008.0007 Kompan תוצרת חברת FAZ203 מק״ט Cross Training Combi 2 ללא125,000יח׳מתקן
4.008.0008 Kompan תוצרת חברת FAZ204 מק״ט Cross Training Combi 3 ללא155,000יח׳מתקן
4.008.0009 Kompan תוצרת חברת FAZ301 3,500יח׳מדרגת כושר 20 ס״מ מק״ט
4.008.0010 Kompan תוצרת חברת FAZ302 3,700יח׳מדרגת כושר 40 ס״מ  מק״ט
4.008.0011 Kompan תוצרת חברת FAZ303 4,000יח׳מדרגת כושר 60 ס״מ  מק״ט
4.008.0012 Kompan תוצרת חברת FAZ304 4,000יח׳מדרגת כושר 80 ס״מ  מק״ט



פרק 5-מתקני משחק מדעייםמק״ט
מתקני משחק "עולם הכבידה"5.001

ללא₪ 29,000יח׳בלרינה דגם "Psy-018", תוצרת חב' "פארק פלייר"5.001.0001
ללא₪ 30,000יח׳נדנדת מומנטים דגם "Psy-019", תוצרת חב' "פארק פלייר"5.001.0002
ללא₪ 40,000יח׳ג'ירוסקופ דגם "Psy-003", תוצרת חב' "פארק פלייר"5.001.0003
ללא₪ 100,000יח׳הליכת ירח דגם "Psy-001", תוצרת חב' "פארק פלייר"5.001.0004
ללא₪ 150,000יח׳יו יו אנושי דגם "Psy-002", תוצרת חב' "פארק פלייר"5.001.0005
מתקני משחק "עולם המרות אנרגיה"5.002

ללא₪ 20,000יח׳צנטריפוגה דגם "Psy-020", תוצרת חב' "פארק פלייר"5.002.0006
ללא₪ 20,000יח׳תוספת מסך לאופניים דגם "PP-114", תוצרת חב' "פארק פלייר"5.002.0007
ללא₪ 25,000יח׳תהודת מיתרים דגם "Psy-017", תוצרת חב' "פארק פלייר"5.002.0008
ללא₪ 35,000יח׳הליכת חבית דגם "Psy-016", תוצרת חב' "פארק פלייר"5.002.0009
ללא₪ 40,000יח׳אופני אנרגיה דגם "Psy-014", תוצרת חב' "פארק פלייר"5.002.0010
ללא₪ 120,000יח׳גלגל אוגרים דגם "Psy-015", תוצרת חב' "פארק פלייר"5.002.0011
ללא₪ 240,000יח׳עולם השמש דגם "Psy-013", תוצרת חב' "פארק פלייר"5.002.0012
מתקני משחק "עולם האופטיקה"5.003

ללא₪ 10,000יח׳תעתועי ראיה דגם "Psy-004", תוצרת חב' "פארק פלייר"5.003.0013
ללא₪ 30,000יח׳קלידסקופ דגם "Psy-021", תוצרת חב' "פארק פלייר"5.003.0014
ללא₪ 50,000יח׳פריסקופ מראות דגם "Psy-006", תוצרת חב' "פארק פלייר"5.003.0015
ללא₪ 80,000יח׳מראות מראה דגם "Psy-005", תוצרת חב' "פארק פלייר"5.003.0016
מתקני משחק "עולם קטן"5.004

₪ 80,000יח׳מתקן משחקים לפעוטות דגם "Psy-007", תוצרת חב' "פארק פלייר"5.004.0017
מתקני משחק "עולם הצלילים"5.005

ללא₪ 30,000יח׳ריקוד החולות דגם "Psy-008", תוצרת חב' "פארק פלייר"5.005.0018
ללא₪ 40,000יח׳אבן מנגנת (שירת הסלע) דגם "Psy-011", תוצרת חב' "פארק פלייר"5.005.0019
ללא₪ 40,000יח׳מטלופון דגם "Psy-010", תוצרת חב' "פארק פלייר"5.005.0020
ללא₪ 48,000יח׳קסילופון אבנים דגם "Psy-012", תוצרת חב' "פארק פלייר"5.005.0021
ללא₪ 40,000יח׳ צלחות לחישה דגם "Psy-009", תוצרת חב' "פארק פלייר"5.005.0022
ללא₪ 80,000יח׳הפסנתר הענק דגם "MBP-003", תוצרת חב' "פארק פלייר"5.005.0023
מתקני מצע בולם5.006

שווה ערך מחיר בש״חיחידת מידה



ללא₪ 1,000מ״רמשטח בימבות מק״ט pp102, תוצרת חב' "פארק פלייר"5.006.0024
ללא₪ 3,640יח׳תוספת עמודי רמזורים מק״ט pp104, תוצרת חב' "פארק פלייר"5.006.0025
ללא₪ 900מ״רדשא מנגן מק״ט pp101, תוצרת חב' "פארק פלייר"5.006.0026
ללא₪ 34,000יח׳גשר מיים סוערים מק״ט pp105, תוצרת חב' "פארק פלייר"5.006.0027
ללא₪ 91,000יח׳תפוס את הצבע pp106, תוצרת חב' "פארק פלייר"5.006.0028
ללא₪ 56,000יח׳משטח ריצה אינטרקטיבי מק״ט pp-107, תוצרת חב' "פארק פלייר"5.006.0029



פרק 6- חלקי חילוףמק״ט
חלקי חילוף למתקני משחק6.001

₪ 431יח׳מיסב נירוסטה סגור6.001.0001
₪ 647יח׳מיסב נירוסטה סגור לנדנדת קן ציפור כולל שרשרת ביטחון6.001.0002
₪ 43מ״אכבל  לאומגה6.001.0003
₪ 1,294יח׳מושב פנדלום מגומי לאומגה כולל בדיקת הולם6.001.0004
₪ 2,156יח׳מנגנון לאומגה6.001.0005
₪ 23מ״אשרשרת 6 מ״מ נירוסטה 6.001.0006316
₪ 12מ״אשרשרת 6 מ״מ  מתכת מגלוונת6.001.0007
₪ 3מ״אתוספת לכל 2 מ״מ עובי6.001.0008
₪ 15יח'שקל נירוסטה6.001.0009
₪ 8יח׳שאקל מתכת מגולוונת 6.001.0010
6.001.0011kompan 1,925יח׳מושב נכים למתקני אקסטרים ₪
6.001.0012kompan 770יח'מחבר ₪
6.001.0013proludic 770יח'מחבר ₪
6.001.0014husson 770יח׳מחבר ₪
₪ 31יח׳מחבר פלסטיק לכבלים6.001.0015
₪ 424מ״רמשטח גומי מלא לערסל/טרמפולינת כבלים6.001.0016
₪ 1,925מ״ר בד לטרמפולינה משורין עם חוטי מתכת6.001.0017
₪ 3,080יח'גג למתקן רובוט6.001.0018
₪ 5יח׳פקק6.001.0019
₪ 8,085יח׳מושב אם וילד6.001.0020
₪ 54יח'משולש מתכת למושב ללא טבעת מארד6.001.0021
₪ 69יח'משולש מתכת למושב עם טבעת מארד6.001.0022
6.001.0023 beckmann 468יח'כבל לנדנדה עם פיצול למושב כדוגמת ₪
₪ 62מ״אכבל לאומגה6.001.0024
₪ 62יח'קליפר לכבל אומגה6.001.0025
₪ 42יח'מאחז יד מפלסטיק 6.001.0026
₪ 4,372יח'סוס חבל מרובע 12 על 12 ס״מ 6.001.0027
₪ 5,517יח'סוס חבל עגול בקוטר 15 ס״מ6.001.0028
₪ 312יח'דלי למתקן חול מים כולל שרשראות6.001.0029
₪ 353יח'מושב למתקן הטרקטור יחיד6.001.0030

מחיר בש״חיחידת מידה



₪ 11,378יח'מתקן שאיבה מנירוסטה למתקן חול מים6.001.0031
₪ 3,258יח'מתקן אגירת מים מנירוסטה בצורת משולש דוגמת beckmann מק״ט 6.001.0032221260
₪ 31יח'מדרך פלסטיק לסולם חבלים 6.001.0033
₪ 31יח'פקק מכסה פלסטיק לעמוד 6.001.0034
₪ 83יח'פקק מכסה נירוסטה לעמוד 6.001.0035
₪ 3יח'פקק פנימי לצינור6.001.0036
₪ 93יח'הגה למתקן ג׳יפ6.001.0037
6.001.0038beckmann 385יח'מושב עלה ורד מגומי תוצרת ₪
₪ 308יח'מושב עלה ורד מחומר פלסטי6.001.0039
₪ 154יח׳מאחזי ידיים או רגליים לקפיץ6.001.0040
₪ 347יח׳טבעת נירוסטה עגולה המשמשת כמאחז יד במתקני תליה6.001.0041
₪ 1,000יח'מותחן לרשת חבלים6.001.0042
6.001.0043Berliner 770יח'מחבר עגול לפירמידת חבלים יהלום כדוגמת ₪
₪ 200מ״אכבל 16 מ״מ6.001.0044
₪ 300מ״אכבל 18 מ״מ6.001.0045
₪ 450מ״אכבל 20 מ״מ6.001.0046
6.001.0047huck 13,500מ״אמנהרת  טיפוס אנכית מכבלים תוצרת חברת ₪
₪ 400יח׳מדרך LLDPE ברמת גימור 3 (ללא כבל)6.001.0048
מתקני פעילות גופנית באתרים נטולי השגחה ״כושר״ חלקי חילוף ואחזקה6.002

3,371יח׳כיסוי פולימרי עליון6.002.0250
209יח׳מקשר למייסב כדור6.002.0251
850יח׳התאמת עמוד מרכזי למרווחי הילכדות אצבע לתקן 6.002.02521497
2,342יח׳ידית עבודה6.002.0253
770יח׳כיסוי פולימרי לידית יחידה6.002.0254
2,182יח׳מוט מחבר כיסא זרוע -זרוע עבודה ראשית6.002.0255
5,678יח׳עמוד U ראשי6.002.0256
3,304יח׳זרוע עבודה אחורי6.002.0257
4,267יח׳ידית עבודה ראשית6.002.0258
2,374יח׳מגלש עבודה ללא מדרך6.002.0259
4,588יח׳עמוד תמיכה מרכזי6.002.0260
2,969יח׳זרוע ראשית כולל מושב מתכת ללא מושב פולימרי6.002.0261
834יח׳מושב פולימרי ל-6.002.0262104



253יח׳כיסוי לראש מנגנון  לזרוע עבודה6.002.0263
120יח׳כיפה נירוסטה כיסוי לבורג ראש מנגנון6.002.0264
293יח׳פין סטופר למנגנון זרוע עבודה (יחידה)6.002.0265
270סט של 6סיליקון מרכך לזרוע עבודה (סט של 6)6.002.0266
4,588יח׳עמוד תמיכה מרכזי6.002.0267
2,880יח׳זרוע ראשית בודדת (1:4)6.002.0268
2,021יח׳כיסוי פולימרי עליון יחידה אחת מתוך 2 יח' במתקן6.002.0269
4,411יח׳עמוד מרכזי6.002.0270
1,903יח׳חידוש סטופר פנימי לרגלית עבודה סטופר פנימי 700  לא כולל מדרך פולימרי6.002.0271
2,005יח׳גב פוילמרי למתקן6.002.0272
3,369יח׳רגל עבודה ללא מדרך6.002.0273
1,524יח׳מדרך רגל פולימרי6.002.0274
770יח׳משענת יד פולימרי יחידה6.002.0275
2,695יח׳עמוד ראשי מרכזי6.002.0276
2,214יח׳ידית אחיזה ברזל6.002.0278
2,534יח׳רגלית עבודה ללא מדרך6.002.0279
2,214יח׳ידית אחיזה ברזל עם ציפוי גומי שחור6.002.0280
198יח׳התאמת גובה הבר ל-2.20 בהתאם לתקן 6.002.02811497
4,588יח׳עמוד מרכזי6.002.0282
2,182יח׳זרוע עבודה ראשית - בר6.002.0283
1,291יח׳התאמת עמוד מרכזי למרווחי הילכדות אצבע לתקן 6.002.02841497
4,588יח׳עמוד מרכזי6.002.0285
2,182יח׳זרוע עבודה ראשית6.002.0286
2,182יח׳מוט מחבר כיסא זרוע6.002.0287
3,371יח׳מושב פולימרי6.002.0288
1,027יח׳פדל כולל מיסבים6.002.0289
1,572יח׳צלחת הנעה ראשית6.002.0290
1,572יח׳ציר עבודה ראשי6.002.0291
3,371יח׳מושב שכיבה פולימרי6.002.0292
4,443יח׳ידית עבודה6.002.0293
4,588יח׳קורה עליונה מרכזית6.002.0294
706יח׳מנוף קידמי/אחורי\מרכזי6.002.0295



2,021יח׳כיסוי פולימרי מושב או גב6.002.0296
4,443יח׳”המר“ עבודה ראשי (משקולת)6.002.0297
1,380יח׳פין סטופר ריבועי6.002.0298
706יח׳לחי לסטופר6.002.0299
4,010יח׳מסגרת שלט דו צדדי ללא אלומיניום פנימי6.002.0300
200יח׳בסיס פלסטיק עגול תמיכה לתווית6.002.0301
898יח׳מושב פולימרי6.002.0302
898יח׳גב פוילמרי למתקן6.002.0303
200יח׳כובע פולימרי מעוצב לעמוד ראשי 6.002.0304114
192יח׳כובע  לעמוד 6.002.030560
192יח׳כובע לעמוד  6.002.030690
19יח׳כיסוי חורים - גומי6.002.0307
289יח׳פין לזרוע משנית6.002.0308
417יח׳פין לזרוע ראשית6.002.0309
120יח׳כיסוי מייסב קטן6.002.0310
120יח׳כיסוי מייסב גדול6.002.0311
289יח׳מייסב ידית (זוג) 6.002.03126205
289יח׳מייסב לקושרת תחתונה משנית (זוג) 6.002.03136004
289יח׳מייסב ידית (זוג) 6.002.03146005
289יח׳מייסב מוט קישור או קושרת עליונה ראשית (זוג) 6.002.03156206
289יח׳מייסב זרוע ראשית (זוג) 6.002.03166007
289יח׳מייסבי פדל זוג 6.002.03176003
6.002.0318ST16 (זוג) 577יח׳מייסב כדור
2,182יח׳מושב מתכת מלא6.002.0319
19יח׳טבעת אבטחה לציר6.002.0320
120יח׳ידית אחיזה גומי רחב6.002.0321
120יח׳ידית אחיזה גומי צר6.002.0322
141יח׳אוקולון בסיס6.002.0323
141יח׳אוקולון ציר6.002.0324
141יח׳אוקולון לכיסא6.002.0325
141יח׳אוקולון מעצור לידית פרפר6.002.0326
802יח׳מדרך רגל פולימרי (23, 42, 09)6.002.0327



257יח׳סטופר זרוע עבודה (שגם)6.002.0328
200יח׳"רוזטה"  כיסוי בסיס עמוד פלסטיק בגדלים שונים6.002.0329
156יח׳תווית מתקן עגולה אלומיניום , טקסט חרוט וצבעוני6.002.0330
6.002.0331UBX 4,905יח׳בוכנה  דגם
6.002.0332UBX 1,080יח׳מושב/גב פוליאוריתן מעוגל 17*34 דגם
6.002.0333UBX 1,080יח׳מושב/גב פוליאוריתן מלבני 17*34 דגם
6.002.0334UBX 225יח׳ידית אחיזה גומי ארוכה דגם
6.002.0335UBX 86יח׳אינסרט לבורג ידית אחיזה דגם
6.002.0336UBX 113יח׳כיסוי ידית אלומיניום לידית אחיזה דגם
162יח׳מייסב למנגנון הנעה יחידה אחת6.002.0337
266יח׳כיסוי בית מיסבים צד אחד6.002.0338
6.002.0339LLDPE 1,059יח׳כיסוי פולימרי עגול קוטר 50 מ"מ
2,475יח׳צילינדר פוליאוריתן6.002.0340
882יח׳פין מרכזי כרומטי לציר עבודה6.002.0341
1,125יח׳מייסב כדורי לבוכנה פלב"מ6.002.0342
702יח׳"נוב" בורר לבוכנה6.002.0343
12,150יח׳עמוד מרכזי ללא כריות - כללי6.002.0344
5,795יח׳ידית עבודה ראשית -כללי6.002.0345
555יח׳זרוע מנגנון לקושרות6.002.0346
3,083יח׳רגלית אחיזה6.002.0347
3,083יח׳רגלית דחיפה שלושה מצבים6.002.0348
3,391יח׳רגלית עבודה ללא מדרך6.002.0349
2,158יח׳ידית אחיזה מתכת ללא כיסוי גומי ימין או שמאל6.002.0350
2,404יח׳ידית עבודה ראשי מרכסי ללא כיסוי גומי6.002.0351
1,850יח׳מנגנון סיבובי לידית עבודה6.002.0352
1,850יח׳זרוע מנגנון6.002.0353
6,782יח׳עמוד מרכזי לדיסקה6.002.0354
6,782יח׳כסא מתכת ראשי ללא כריות6.002.0355
3,514יח׳רגלית עבודה ראשית ללא מדרך ימנית או שמאלית6.002.0356
4,316יח׳זרוע מנגנון לקושרות6.002.0357
5,795יח׳ידית / רגלית עבודהראשית ללא צילינדרים6.002.0358
6.002.0359LLDP  4,685יח׳כרית פוליאוריטן אדום יצוקה ע"ג סליב



925יח׳כיסוי כליון לנעילת כריות כולל 4 ברגים6.002.0360
2,250יח׳מנגנון גומיות אלסטיות מלא  - רוסטה6.002.0361
2,259יח׳רצועות TRX לעזר אימון קיים כולל חבק - ללא מוט 48 ועמודים6.002.0362
2,259יח׳טבעת אימון לעזר קיים כולל שרשרת וחבק יח' אחת - ללא מוט 48 ועמודים6.002.0363
3,150יח׳טבעת אימון לעזר קיים כולל שרשרת  יח' אחת6.002.0364
1,424יח׳חבל טיפוס להחלפה6.002.0365
1,305יח׳חבל באטל-רופ להחלפה6.002.0366



פרק 7- מתקנים ללא תקןמק״ט
מתקני כלבים7.001

₪ 4,500יח'מתקן  משוכה משתנה כדוגמת KD-01 תוצרת פיברן7.001.0001
₪ 3,000יח'מתקן קפיצה דרך חישוק כדוגמת KD-03 תוצרת פיברן7.001.0002
₪ 4,500יח'מנהרת זחילה כפולה כדוגמת KD-08 תוצרת פיברן7.001.0003
₪ 6,000יח'מתקן עלה ורד/איזון כדוגמת KD-04 תוצרת פיברן7.001.0004
₪ 5,000יח'מתקן טיפוס וירידה דו כיווני כדוגמת KD-02 תוצרת פיברן7.001.0005
₪ 3,000יח'גלגל הליכה/ריצה כדוגמת KD-09 תוצרת פיברן7.001.0006
₪ 4,300יח'כבש כפול מחובר עם רמפה כדוגמת 2503 תוצרת אורן מתקני משחקים7.001.0007
₪ 1,200יח'מתקן מתח נמוך כפול  כדוגמת 2501 תוצרת  אורן מתקני משחקים7.001.0008
₪ 2,500יח׳קיר קפיצה 3 גבהים כדוגמת 2512 תוצרת אורן מתקני משחקים7.001.0009
₪ 3,049יח׳מדרגות טיפוס מעץ כדוגמת 2504 תוצרת אורן מתקני משחקים7.001.0010
₪ 3,000יח׳פטריות בגבהים שונים כדוגמת KD-05 תוצרת פיברן7.001.0011
150%תוספת לרמת גימור 7.001.00123
20%הפחתה למתקן שאמור היה לכלול מתכת ולא כולל מתכת7.001.0013
35%תוספת/הפחתה למנהרת זחילה7.001.0014
ארגזי חול וקירוי7.002

₪ 115מ"רארגז חול  עם מסגרת עץ כדוגמת 5404 תוצרת גנית פארק7.002.0001
₪ 330מ"רארגז חול עם מסגרת גומי כדוגמת P-9594 תוצרת פיברן7.002.0002
₪ 720מ"רארגז חול עם סככת עץ  כדוגמת 5430 תוצרת גנית פארק7.002.0003
₪ 500מ"רארגז חול עם סככת pvc  כדוגמת 5435 תוצרת גנית פארק7.002.0004
₪ 38מ"ריריעת בד לכיסוי ארגז חול7.002.0005
₪ 400מ״רסככת עץ לארגז חול7.002.0006
דמויות דשא7.003

7.003.0061let  דגם  ABC26,000 יח׳ ₪
7.003.0062gs40 14,000 יח׳סנאי דגם ₪
7.003.0063sn24 17,000 יח׳חילזון ענק דגם ₪
7.003.0064tort25 17,000 יח׳צב דגם ₪
7.003.0065flrg27 יח׳צפרדע  דגם #REF!
7.003.0066gc36 11,000 יח׳תרנגול דגם ₪
7.003.0067sd33 13,000 יח׳כלב נקניק דגם ₪
7.003.0068tre26 8,700 יח׳טירקס דגם ₪

מחיר בש״חיחידת מידה



7.003.0069he16 5,300 יח׳ארנבת דגם ₪
7.003.0070mny23 100,000 יח׳קוף דגם ₪
7.003.0071gor34 23,000 יח׳גורילה ענקית דגם ₪
7.003.0072rd19 35,000 יח׳אייל דגם ₪
7.003.0073lkls21 26,000 יח׳אריה דגם ₪
7.003.0074tls8 32,000 יח׳טיגריס דגם ₪
7.003.0075rls6 41,000 יח׳ קרנף דגם ₪
7.003.0076bi35 46,000 יח׳ביזון דגם ₪
7.003.0077hpls14 21,000 יח׳היפופוטם דגם ₪
7.003.0078pae18 60,000 יח׳פנדה דגם ₪
7.003.0079pbsit11 23,000 יח׳דוב יושב דגם ₪
7.003.0080g8ft10 35,000 יח׳ ג׳ירפה דגם ₪
7.003.0081cls12 18,000 יח׳גמל דגם ₪
7.003.0082kr7 26,000 יח׳קנגרו דגם ₪
7.003.0083hs03 23,000 יח׳סוס ספסל דגל ₪
מתקן נינג׳ה ללא תקן7.004

מתקן נינג׳ה תוצרת 2N למתחם סגור עם מדריך דגם צפת 20*25 הכולל מסלול 7.004.0001
נינג׳ה גדול, מסלול לילדים, סמלול סופר קיוב, מסלול נינג׳ה קטן, מתחם באלנס 

₪ 450,000 יח׳ושיווי משקל וגשר משולש



פרק 8- עבודות תחזוקהמק״ט
עבודות מקצועיות8.001

500יסודפירוק מתקן משחק ופינויו לאתר פסולת מורשה8.001.0001
1,000יסודפירוק מתקן משחק תוך שמירה על מבנה ופינויו למחסן שקיבע על ידי המזמין8.001.0002
1,000יסודהתקנת מתקן משחק8.001.0003
40מ"רניקוי מצע חול ע"י מכונת סינון יעודית8.001.0004
15מ״ר חיטוי מצע חול8.001.0005
35מ״קתיחוח מצע בולם הולם על ידי מכונת תיחוח8.001.0006
55מ"רסירוק דשא סינטטי ע"י מכונה יעודית לרבות סילקה8.001.0007
170מ"רפירוק ופינוי מצע סינטטי במתחם מתקני משחק (באזור הצמוד למתקנים בלבד)8.001.0008
50מ״רפירוק ופינוי מצע סינטטי במתחם ללא מתקני משחק8.001.0009
20%תוספתהתקנת מתקן בחוף הים8.001.0010
15%תוספתהתקנת מתקן באזור קו הים שהוגדר על ידי הרשות ככזה ומחייב ביסוס מיוחד8.001.0011
200%תוספתצביעה לפי מפרט (תוספת למחירים פר גן בתת פרק 8.005)8.001.0012
100מ״רהתקנת דשא סינטטי לנוי ללא תקן לפי מפרט פתח תקווה8.001.0013
50מ״רהתקנת דשא סינטטי לנוי ללא תקן8.001.0014
בדיקות ואישורים8.002

500אתרבדיקת מכון התקנים עבור מתחם מתקני משחק עד 10 מתקנים לפי ת״י 8.002.00011498
800אתרבדיקת מכון התקנים עבור הולם למשטח גומי במתחם מתקני משחק לפי ת״י 8.002.00021498
300אתרבדיקה שנתית של מעבדה מאושרת לפי ת״י 1498 או 8.002.00031497
200אתרבדיקה שנתית ע״י בודק מוסמך לפי ת״י 8.002.00041498
1,400אתרבדיקת מכון התקנים לפי ת״י 1497 לאתר, לא כולל תיקון האתר8.002.0005
בדיקת מכון התקנים לפי ת״י 1497 לאתר, לא כולל תיקון האתר - לאתר שני באותו יום 8.002.0006

1,050אתרעבודה
1,000אתרבדיקת סקר בהתאם לתקן 8.002.00071497
800אתרבדיקת סקר בהתאם לתקן 1497 - לאתר שני באותו יום עבודה8.002.0008
4,500אתרביקורת חודשית ואחזקה בהסכם שנתי עד-10 אתרים-לפי ת״י 8.002.00091497
380אתרביקורת חודשית ואחזקה לאתר נוסף לפי ת״י 8.002.00101497
שילוט8.003

מחיר בש״ח יחידת מידה



שלט אתר לפי דרישות תקן 1497 חלק 1 גודל שלט 70 על 80 ס״מ גודל אות 5 ס״מ.  כולל 8.003.0001
עמוד מתכת בגובה 2.5 מטר

יח'
1,000

שלט אתר לפי דרישות תקן 1498 חלק 8 גודל שלט 70 על 80 ס״מ גודל אות 5 ס״מ.  כולל 8.003.0002
עמוד מתכת בגובה 2.5 מטר

יח'
1,000

400יח'שלט  מתכת 0-6 לפי דרישות חלק 8 של תקן 8.003.00031498
2,450יח'שלט דו-צדדי מעוצב בעיצוב "בלייד"  בהתאם לתקן 1497 , תוצרת "Urbanix", או ש"ע8.003.0004
2יח׳מדבקת גיל משתמש (ׁשבירה)8.003.0005
20יח'מדבקת 0-6 (שבירה) לפי דרישות חלק 8 של תקן 8.003.00061498
1,000יח׳עמוד שילוט מעוצב 114 מ"מ להוראות הסבר מתקן 1497 (עד 5 אלמנטים)8.003.0007
750יח׳עמוד שילוט למתקן נינג׳ה כנ״ל לעמדה אחד8.003.0008
עבודות ספיציפיות למתקני כושר8.004

3,457למתקןהעתקת מתקן והתקנתו מחדש ע"ג משטח בטון או העברה למחסן ואיכסון8.004.0001
העתקת מתקן והתקנתו מחדש ע"ג משטח בטון או העברה למחסן ואיכסון - למתקן שני 8.004.0002

1,588למתקןבאותו אתר ובאותה עבודה
1,945למתקןהסרת מתקן כושר ופינוי8.004.0003
1,098למתקןהסרת מתקן כושר ופינוי - למתקן שני באותו אתר8.004.0004
1,945למתקןהתקנת מתקן כושר שהוסר באתר אחר ע"ג משטח בטון (במידת האפשר)8.004.0005
התקנת מתקן כושר  שהוסר באתר אחר ע"ג משטח בטון (במידת האפשר) - למתקן שני 8.004.0006

1,098למתקןבאותו אתר
1,621למתקןריתוך מתקן בשטח8.004.0007
594מ״רתיקון גומי מחיר למ"ר (מינימום 1 מ"ר) למתקנים שהותקנו על פי דרישות ת״י 8.004.00081497
594יסודפתיחת גומי/דשא למתקנים שהותקנו על פי דרישות ת״י 8.004.00091497
הידוק מתקן לקרקע לא כולל פתיחת גומי ותיקונו למתקנים שהותקנו על פי דרישות ת״י 8.004.0010

702יסוד1497
843למתקןתיקוני חלודה במתקן למתקנים שהותקנו על פי דרישות ת״י 8.004.00111497
תחזוקת גני משחקים8.005

130אתרמחיר עבור גן ילדים8.005.0001
30אתרתוספת לתחזוקת ארגזי חול כולל מילוי8.005.0002
200אתרמחיר עבור גן ציבורי8.005.0003



250אתרמחיר עבור גן ציבורי עם יותר מ10 מתקנים8.005.0004
70אתרמחיר עבור אחזקת הצללה8.005.0005
40%אתרתוספת עבור אשכול מעונות 8.005.0006
20%אתרתוספת עבור מועצה אזורית8.005.0007
70%אתרתוספת עבור אחזקה הכוללת פירוק והחזרת הצללות8.005.0008
20%אתרתוספת עבור אחזקה הכוללת הצללות8.005.0009
50%אתרתוספת עבור אחזקה הכוללת עד 40% מהנזק לפי דרישות המפרט8.005.0010
45,000רשותצוות קבוע לאחזקה לפי דרישות המפרט8.005.0011
50אתר תוספת עבור תחזוקת הצללות8.005.0012
100אתר תוספת עבור אחזקה הכוללת עד 40% מהנזק8.005.0013
2,000אתר תוספת עבור אחזקה הכוללת פירוק והחזרת הצללות לשנה8.005.0014
700%תוספת לפארק עירוני8.005.0015
30,000בודק לחודשבדיקות תפקוד (חודשיות) ותיקונים קלים בלבד לפי מפרט8.005.0016
עבודות פיתוח8.006

120מ״אאבן גן לפי דרישות המפרט8.006.0001
25מ״אתוספת לאבן גן מעוגלת8.006.0002
2,700יו״עהפעלת טרקטור8.006.0003
2,200יו״עהפעלת מנוף8.006.0004
1,700יו״עהפעלת משאבת בטון8.006.0005
80מ״קחפירה8.006.0006
85מ״רמשטח בטון רזה8.006.0007
250מ״ר משטח בטון   בעובי 12 ס״מ עם רשת זיון 8 על 8.006.00088
120מ״קמצעים סוג א׳8.006.0009
3מ״רהידוק תשתית קיימת 8.006.0010
1,400יח׳מכולת פינוי8.006.0011
15%פרוייקטתוספת לעבודת התקנת מתקני משחק מתחת ל 50,000 ש״ח 8.006.0012
עבודות מקצועיות8.007

50ש"עעבודת פועל פשוט8.007.0001
50ש"עעבודת רצף או בנאי מקצועי8.007.0002
60ש"עעבודת מסגר, מרכיב מקצועי8.007.0003



120ש"עעבודת רתך מקצועי ,כולל רתכת עם גנרטור ואלקטרודות8.007.0004
50ש"עעבודת עוזר לרתך8.007.0005
170ש"עעבודת צוות לביצוע עבודות תיקונים שונות.8.007.0006
500ש"עעבודת צוות לכוננות סופה8.007.0007
190ש"עעבודת מחפרון -   J.C.B 3 כולל מפעיל8.007.0008
170ש"עעבודת מיני מחפרון דוגמת "בובקט"  עם כף , פטיש ומקדח  - כולל  מפעיל8.007.0009
185ש"עמשאית רכינה 2 צירים עם ארגז בכיבול 15 עד 18 מ"ק8.007.0010
200ש"עמשאית תקינה עם מנוף 26 טון, אורך זרוע 14 מטר, בעל כושר הרמה 1.2 טון8.007.0011
1,400י"עבמת הרמה8.007.0012
1,900יו״עיום עבודה של עובד מקצועי  בתקן 1498/7 עם כלים, רכב וציוד8.007.0013
3,000יו״עיום עבודה לצוות של שני עובדים מקצועיים בתקן 1497/8 עם כלים, רכב וציוד8.007.0014
יועצים8.008

1,800אתראישור קונסטרוקטור עבור תכנון וביצוע סככה/הצללה במתחם8.008.0001
270ש"עעבודת קונסטרוקטור או מהנדס מכל סוג8.008.0002
6,000אתרהיתר בניה  עבור תכנון וביצוע סככה/הצללה במתחם מתקני משחק8.008.0003
1,200אתריועץ נגישות8.008.0004
1,200אתריועץ בטיחות 8.008.0005
170ש"עעבודת יועץ בטיחות מוסמך להסדרת בטיחות באתר העבודה.8.008.0006
1,400אתרהזמנת מודד מוסמך + עוזר לביצוע עבודות מדידה, העבודה כוללת הוצ' תוכניות מדידה8.008.0007
פיצוים מוסכמים8.009

500יו״עאיחור בביצוע תיקון/עבודה8.009.0001
2,500עדאי מילוי הוראת מפקח/רשות8.009.0002
500עדזיווד חסר ברכב8.009.0003
500יו״עאי עמידה בתוכנית צביעה8.009.0004
10,000אתרהעדר בדיקה חודשית לגן8.009.0005
1,000יו״עצוות חסר8.009.0006
500יו״עעובד בצוות ללא הסמכה8.009.0007
500עבודה ללא ציוד מגן אישי8.009.0008
2,500סגירה לא תקנית של מתקן8.009.0009
2,500השארת מפגע בשטח8.009.0010



2,500עבודה לא לפי תקן או הוראות המכרז8.009.0011
1,000יו״עאיחור בביצוע התקנה/תיקון8.009.0012
1,000עבירה על תקנות הבטיחות בעבודה8.009.0013
500יו״עאיחור במסירה8.009.0014
1,000עד לסילוקהתקנת מתקן לא מאושר או תואם להזמנה8.009.0015
1,100אתר התקנה לקויה 8.009.0016
2,500עדמסירת דיווח כוזב8.009.0017
2,500עד עזיבת אתר העבודה ללא אישור8.009.0018
5,000עדהשלכת פסולת  באתר לא מורשה 8.009.0019

[



פרק 9-מצעים בולמי נפילהמק״ט
גומי9.001

גומי יצוק המורכב משכבה תחתונה של SBR ושכבה עליונה המורכבת EPDM  50% צבעוני, ו- 50% 9.001.0001
EPDM שחור,  לפי דרישות גובה הנפילה שנקבעו ליצרן על ידי מכון התקנים.

₪ 190מ"ר

גומי יצוק המורכב משכבה תחתונה של SBR ושכבה עליונה המורכבת EPDM  70% צבעוני, ו- 30% 9.001.0002
EPDM שחור,  לפי דרישות גובה הנפילה שנקבעו ליצרן על ידי מכון התקנים.

₪ 210מ"ר

מצע מסוג MULCH תוצרת חברת MELOS המורכב משערות EPDM בשני גוונים על מצע תחתון של פלציב 9.001.0003
SBR או

ללא₪ 350מ״ר

ציפוי משטח גומי קיים בשכבת MULCH  עליונה המורכבת כולה מEPDM בעובי 8-10 מ"מ בעובי משתנה 9.001.0004
בהתאם להוראות יצרן המתקנים וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים

ללא₪ 175מ"ר

 TPV-גומי יצוק המורכב משכבה תחתונה של SBR, שכבה עליונה המורכבת EPDM  100% צבעוני לפי 9.001.0005
דרישות גובה הנפילה שנקבעו ליצרן על ידי מכון התקנים.

₪ 240מ"ר

₪ 385מ״רמצע מסוג D.B.T גומי יצוק בצבע אחד עשוי EPDM גודל גרגירים 0.5 מ״מ כדוגמת דשא עוז9.001.0006
דשא סינטטי9.002

ללא₪ 310מ"רמצע דשא סינטטי עם פלציב תוצרת SCHMITZ ודשא עליון תוצרת proplay מוצר ללא שווה ערך9.002.0001

דשא סינטטי המאושר להתקנה מתחת למתקני משחק לפי ת"י 1498  המורכב משכבה עליונה של דשא 9.002.0002
סינטטי הכוללת שכבת סיליקה ושכבה תחתונה יציקת משטח גומי SBR, לפי דרישות גובה הנפילה שנקבעו 

ליצרן על ידי מכון התקנים.
₪ 160מ"ר

דשא סינטטי בצפיפות גבוהה המאושר להתקנה מתחת למתקני משחק לפי ת"י 1498  המורכב משכבה 9.002.0003
עליונה של דשא סינטטי הכוללת שכבת סיליקה ושכבה תחתונה פלטות ספוג עשוי חומר ממוחזר (כדוגמת 

פלציב) לפי דרישות גובה הנפילה שנקבעו ליצרן על ידי מכון התקנים.
₪ 160מ"ר

דשא סינטטי  בצפיפות נמוכה המאושר להתקנה מתחת למתקני משחק לפי ת"י 1498  המורכב משכבה 9.002.0004
עליונה של דשא סינטטי הכוללת שכבת סיליקה ושכבה תחתונה פלטות ספוג עשוי חומר ממוחזר (כדוגמת 

פלציב) לפי דרישות גובה הנפילה שנקבעו ליצרן על ידי מכון התקנים.
₪ 150מ״ר

דשא סינטטי בצפיפות גבוהה המאושר להתקנה מתחת למתקני משחק לפי ת"י 1498  המורכב משכבה 9.002.0005
עליונה של דשא סינטטי הכוללת שכבת סיליקה (לא לשימוש מתחת למתקנים הדורשים מצע בולם נפילה)

₪ 70מ״ר

דשא סינטטי בצפיפות נמוכה המאושר להתקנה מתחת למתקני משחק לפי ת"י 1498  המורכב משכבה 9.002.0006
עליונה של דשא סינטטי הכוללת שכבת סיליקה (לא לשימוש מתחת למתקנים הדורשים מצע בולם נפילה)

₪ 80מ״ר

מצע דשא סינטטי עם פלציב מדגם לני 40 עם 40,000 תפרים למ״ר תוצרת מושיקו גינון (מוצר ללא שווה ערך)9.002.0007
ללא₪ 220מ״ר

אריחי גומי להדבקה9.003

שווה ערךמחיר בש״חיחידת מידה



פלטת TPV בעובי 10 מ״מ עם מסגרת גומי להתקנה עצמית כולל גרפיקה וצבע לבחירת 9.003.0001
הלקוח בגודל 100 על 70 ס״מ

₪ 5,400יח׳

פלטת TPV בעובי 10 מ״מ עם מסגרת גומי להתקנה עצמית כולל גרפיקה וצבע לבחירת9.003.0002
הלקוח בגודל 50 על 33 ס״מ

₪ 2,400יח׳

פלטת TPV בעובי 10 מ״מ עם מסגרת גומי להתקנה עצמית כולל גרפיקה וצבע לבחירת9.003.0003
 הלקוח בגודל 50 על 40 ס״מ

₪ 3,000יח׳

פלטת TPV בעובי 10 מ״מ עם מסגרת גומי להתקנה עצמית כולל גרפיקה וצבע של 9.003.0004
מספר בגודל 100 על 100 ס״מ

₪ 4,000יח׳

פלטת TPV בעובי 10 מ״מ עם מסגרת גומי להתקנה עצמית כולל גרפיקה וצבע של9.003.0005
 מספר בגודל 80 על 80 ס״מ

₪ 3,300יח׳

פלטת TPV בעובי 10 מ״מ עם מסגרת גומי להתקנה עצמית כולל גרפיקה וצבע של 9.003.0006
מספר בגודל 50 על 50 ס״מ

₪ 2,200יח׳

25%יח׳תוספת לגודל גרגירים של 0.5 מ״מ9.003.0007
1,400מ״רגרפיקה למצע גומי9.003.0008
800מ״רגרפיקה למצע דשא סינטטי9.003.0009
מצעים שפיכים9.004

₪ 320מ״קחול תקני לגני משחקים ולארגזי חול9.004.0001
₪ 280סומסום תקני למתקני משחקים 9.004.0002
כללי9.005

₪ 190מ'אריח אבן לנגישות עיוורים9.005.0001
₪ 170מ'אריח גומי לנגישות עוורים דוגמת ״מושיקו גינון״9.005.0002
85%תוספת לעבודה של עד 5 מטר בגן בגומי יצוק בלבד9.005.0003
35%תוספת לעבודה של בין 5 ל 20 מטר בגן בגומי יצוק בלבד9.005.0004
25%תוספת לעבודה של עד 5 מטר בגן בדשא סינטטי9.005.0005
15%תוספת לעבודה של בין 5 ל 20 מטר בגן בדשא סינטטי9.005.0006



פרק 10-הצללותמק״ט
רשתות הצללה 10.001

10.001.000110.001.0001
10.001.0001

רשת הצללה בצורת מפרשים עם עמודי תמיכה בחלקו החיצוני של המתחם כדוגמת נשר דגם ״MP-6510״ 
תוצרת פסגות

165מ״ר

4,000תוספת לאתר בשטחים שגודלם  קטן מ270  מ"ר תוספת מחיר ליחס הקטן מ1:30 (מ״ר:עמודי הצללה).10.001.0002

10.001.0003
רשת הצללה בצורת ממברנה עם עמודי תמיכה בחלק החיצוני של המתחם ועמוד מרכזי אחד או יותר  

כדוגמת דוכיפת דגם ״MP-6529״ תוצרת פסגות
175מ״ר

4,000תוספת לאתר בשטחים שגודלם  קטן מ270  מ"ר תוספת מחיר ליחס הקטן מ1:30 (מ״ר:עמודי הצללה).10.001.0004
230מ״ררשת הצללה לפתחים גדולים ללא עמודים באמצע כדוגמת אנפה, דגם ״MP-6515״ תוצרת פסגות 10.001.0005
10%תוספת לשטח הצללה מתחת ל 600 מ״ר10.001.0006
20%הפחתה בגין חיבורים למבנה וללא עמודים10.001.0007

10.001.0008
הצללה נפתחת נסגרת רשת הצללה על גבי מסילות כבלים מחוברת לשני מבנים כדוגמת נץ, דגם ״MP-6538״

 תוצרת פסגות
165מ״ר

230מ״ררשת הצללה על גבי מסילות כבלים מחוברת לעמודי מתכת 10.001.0009
8,160יח' סככת צל /שימשיה  בגודל 3 מטר על 3 מטר10.001.0010
10,320יח' סככת צל /שימשיה  בגודל 4 מטר על 4 מטר10.001.0011
27,300יח'שמשיה העשויה נירוסטה בהתאם לתוכנית אדריכלית10.001.0012
25,000יח׳תוספת מנוע לפתיחה וסגירה חשמלית לרשת צל על גבי מסילות כבלים דגם ״MP-119069״תוצרת פסגות 10.001.0013

10.001.0014
תוספת למערכת פיקוד ממוחשבת לפתיחה וסגירה אוטומטים בעלת כיוון והפעלה עצמאית הכוללים חיישני 

רוח וטמפרטורה, דגם ״MP-119069A״ תוצרת פסגות
18,000יח׳

3,840יח'אספקה והתקנת עמוד הצללה נוסף להצללה קיימת10.001.0015
960מ'תוספת לעמוד הצללה קיים לצורך תאורה או מצלמות10.001.0016
5,400יח' עמוד תאורה להצללה קיימת10.001.0017

10.001.0018
רשת הצללה בצורת ״פגודה״ בצורת מלבן או  מרובע כדוגמת פשוש, דגם ״MP-6514״ 

תוצרת פסגות בגודל עד 50 מ"ר
195מ״ר

10.001.0019
רשת הצללה בצורת ״פגודה״ בצורת מלבן או  מרובע  כדוגמת פשוש, דגם ״MP-6514״

 תוצרת פסגות בגודל 50 ד 100 מ"ר
185מ״ר

10.001.0020
רשת הצללה בצורת ״פגודה״ בצורת מלבן או  מרובע  כדוגמת פשוש, דגם ״MP-6514״ 

תוצרת פסגות בגודל 100 מ"ר
175מ״ר

10.001.0021
רשת הצללה בצורת ״פגודת כבלים״ בכל צורה שהיא לגודל עד 50 מ"ר כדוגמת מגלן,

 דגם ״MP-6511״ תוצרת פסגות
240מ״ר

מחיר בש״ח יחידת מידה



10.001.0022
רשת הצללה בצורת ״פגודת כבלים״ בכל צורה שהיא לגודל 50 עד 100 מ"ר כדוגמת מגלן,

 דגם ״MP-6511״ תוצרת פסגות
220מ״ר

10.001.0023
רשת הצללה בצורת ״פגודת כבלים״ בבכל צורה שהיא לגודל מעל 100 מ"ר כדוגמת מגלן, 

דגם ״MP-6511״ תוצרת פסגות
200מ״ר

5,000מתקןחיבור הצללה למתקן משחקים 10.001.0024
אביזרים ועבודות 10.002

180יח׳ספוג הגנה על גבי העמודים בכל קוטר10.002.0001
10.002.0002PVC 300יח' שרוול
250יח׳מגן טיפוס10.002.0003
96מ"רתוספת לאריג אטום למים להצללה.10.002.0004
192יח'אספקה והתקנת פסי נגישות לעמוד הצללה.10.002.0005
148מ'תוספת מחיר עבור הגנה לסביבה ימית ע"פ מפרט חב'  "אפוקול" אן ש"ע. המחיר למ"א קונסטרוקצית פלדה.10.002.0006
348מ'תוספת מחיר עבור הגנה לסביבה ימית בשיטת חב' "מטלוניקה" או ש"ע. המחיר למ"א קונסטרוקצית פלדה10.002.0007
40מ"רתוספת מחיר להצללה עבור אביזרים מפלב"מ לסביבה ימית.10.002.0008
85מ״רבד רשת 10.002.0009
250חודשיאחזקה חודשית כולל פירוק בחורף והחזרה באביב10.002.0010
350חודשיאחזקה חודשית כולל פירוק בחורף והחזרה באביב כולל כל הנזקים למעט וונדליזם 10.002.0011
1,500יח׳פירוק בד הצללה עד 300 מ"ר10.002.0012
2,000יח׳פירוק בד הצללה מעל 300 מ"ר10.002.0013
1,800יח׳הרכבת בד הצללה עד 300 מ"ר10.002.0014
2,500יח׳הרכבת בד הצללה מעל 300 מ"ר10.002.0015
480יח'טיפול  לאתר הצללה  עד 100 מ"ר10.002.0016
780יח'טיפול  לאתר הצללה  בין 101-200 מ"ר10.002.0017
1,200יח'טיפול  לאתר הצללה  מעל 200 מ"ר10.002.0018

10.002.0019
תוספת "לטיפול באתר הצללה"  עבור תיקון טלאי מעל 40 ס"מ עד 1.5 מטר עבור אותה הצללה או כל הצללה 

נוספת באתר.
360יח'

420יח'תוספת מחיר עבור תיקון קרע נוסף עד 1.0 מטר אורך עבור כל הצללה נוספת באותו אתר.10.002.0020
25%שילוב הסעיף באחזקה חודשית לתחזוקת מתקני משחק (תוספת לתת פרק 8.005) 10.002.0021
2,160יח'תיקוני בד במתפרה10.002.0022
1,080יח'פירוק עמוד10.002.0023
5,760קומפפירוק והרכבה של עמוד ישן בכל קוטר ובכל גובה והחלפתו בעמוד חדש10.002.0024
1,080יח'פירוק, הרכבה ואחסנה של שימשיה קיימת (קונסטרוקציה ואריג בלבד), בגדלים 3X3 ו/או 4X4 על פי דרישת 10.002.0025



450מ״אהגבהת עמוד קיים10.002.0026
1,000יח׳תוספת צבע בתנור לעמוד הצללה10.002.0027
372עמודתוספת הכנת חשמל/תקשורת ע"י קידוח חור בעמוד10.002.0028
528יח'תוספת עבור הכנה לחשמל בעמוד (פרט עיריית תל אביב)10.002.0029
3,800עמודתוספת עבור הכנה לחשמל בעמוד (פרט פסגות מתקני משחק)10.002.0030
20מ״רפירוק, אחסנה, הובלה והרכבה10.002.0031
690יח'צביעת עמוד פלדה מגולוון חדש עד 15 מ'.10.002.0032
68מ'תוספת מחיר בגין שימוש בצבע אפוקסי במקום צבע רגיל לעמוד חדש.10.002.0033
10מטרכבל פלדה בעובי 6-8 מ"מ10.002.0034
12יח'שאקל בעובי שאקל בעובי 8-12 מ"מ10.002.0035
24יח'מותחן 8-12 מ"מ10.002.0036
10מ'צינור שרשורי דו-שכבתי בקוטר 50 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוט משיכה 8 מ"מ מניילון.10.002.0037
15מ'צינור שרשורי דו-שכבתי בקוטר 80 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוט משיכה 8 מ"מ מניילון.10.002.0038
15%תוספת קבלן ראשי10.002.0039
עבודות מקצועיות10.003

1,500קומפצוות ניקוי עלים לאתר 1 10.003.0001
2,200קומפצוות ניקוי עלים ל 2 או 3 אתרים10.003.0002
2,700קומפצוות ניקוי עלים ל 4 או 5 אתרים10.003.0003



מק״ט
11.001

₪ 245מ׳גדר דגם ״מנרב״ תוצרת גדרות אורלי מק״ט 5003. גובה מינימאלי של 105 ס״מ מהחלק העליון עד לקרקע.11.001.0001
₪ 325מ׳גדר דגם ״כנרת״ תוצרת גדרות אורלי מק״ט 1014. גובה 200 ס״מ ואורך 3 מ׳.11.001.0002
₪ 1,050יח׳דלת וגדר הפרדה דגם ״כנרת״ תוצרת גדרות אורלי מק״ט 11.001.0003.3102
₪ 1,050יח׳דלת הפרדה דגם ״כנרת״ תוצרת גדרות אורלי מק״ט 3101. גובה 110 ס״מ ואורך 1.2 מ׳.11.001.0004
₪ 240מ׳מעקה דגם ״כנרת״ תוצרת גדרות אורלי מק״ט 5005. גובה מינימאלי של 105 ס״מ מהחלק העליון עד לקרקע.11.001.0005
₪ 295מ׳גדר דגם ״זכרון יעקוב״ תוצרת גדרות אורלי מק״ט 4008. גובה מינימאלי של 110 ס״מ מהחלק העליון עד לקרקע.11.001.0006
₪ 220מ׳גדר דגם ״תוחם חלקה״ תוצרת גדרות אורלי מק״ט 4009. גובה מינימאלי של 110 ס״מ מהחלק העליון עד לקרקע.11.001.0007
₪ 220מ׳גדר דגם ״חיפה תל אביב״ תוצרת גדרות אורלי מק״ט 4010. גובה מינימאלי של 110 ס״מ מהחלק העליון עד 11.001.0008
₪ 260מ׳גדר דגם ״מעין חרוד ב״ תוצרת גדרות אורלי מק״ט 4012. גובה מינימאלי של 100 ס״מ מהחלק העליון עד לקרקע.11.001.0009
₪ 285מ׳גדר דגם ״ציון״ תוצרת גדרות אורלי מק״ט 1008. גובה 200 ס״מ ואורך 3 מ׳.  ללא תוספת מוטות בחלק העליון11.001.0010
₪ 325מ׳גדר דגם ״שיר״ תוצרת גדרות אורלי מק״ט 1004. גובה 200 ס״מ ואורך 3 מ׳.11.001.0011
₪ 5,500יח׳שער דגם ״שיר״ תוצרת גדרות אורלי מק״ט 2009. גובה 200 ס״מ ואורך 4.7 מ׳.11.001.0012
₪ 1,950יח׳פשפש דגם ״שיר״ תוצרת גדרות אורלי מק״ט 3007. גובה 200 ס״מ ואורך 1.45 מ׳.11.001.0013
₪ 265מ׳מעקה דגם ״תבור״ תוצרת גדרות אורלי מק״ט 5106. גובה מינימאלי של 120 ס״מ מהחלק העליון עד לקרקע.11.001.0014
₪ 265מ׳מעקה דגם ״תבור״ תוצרת גדרות אורלי מק״ט 5008. גובה מינימאלי של 105 ס״מ מהחלק העליון עד לקרקע.11.001.0015
₪ 1,150יח׳דלת הפרדה ״תבור״ תוצרת גדרות אורלי מק״ט 3109 .גובה מינימאלי של 110 ס״מ מהחלק העליון עד לקרקע.11.001.0016
₪ 325מ׳מעקה דגם ״מוצקין״ תוצרת גדרות אורלי מק״ט 4013. גובה 110 ס״מ ואורך 2 מ׳.11.001.0017
₪ 325מ׳מעקה דגם ״קרית אונו״ תוצרת גדרות אורלי מק״ט 4001 .גובה מינימאלי של 110 ס״מ מהחלק העליון עד לקרקע.11.001.0018
₪ 100מ׳תוספת צביעה לפי דרישות משרד החינוך ו/או דרישות ת״י 11.001.00191498
₪ 200מ׳תוספת צביעה באזורים הסמוכים לים11.001.0020
20%תוספת קבלן ראשי כולל התקנה11.001.0021

מחיר בש״ח יחידת מידהפרק 11- גדרות, שערים ומחסומים



פרק 12- ריהוט רחובמק״ט 
אשפתונים12.001

12.001.0001
 אשפתון לגללי כלבים תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, ממתכת מגולוונת בצביעה אלקטרוסטטית בתנור גוון לפי 

₪ 1,209יח׳בחירה ממניפת RAL ,  נפח 25 ליטר

12.001.0002
 אשפתון לגללי כלבים ומתקן לשקיות  תוצרת חב' "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת בצביעה אלקטרוסטטית 

₪ 1,807יח׳בתנור גוון לפי בחירה ממניפת RAL נפח 25 ליטר

12.001.0003
אשפתון לגללי כלבים תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, ממתכת מגולוונת בצביעה אלקטרוסטטית בתנור גוון לפי 

₪ 1,625יח׳בחירה ממניפת RAL ,  נפח 25 ליטר. כולל שלט

12.001.0004

אשפתון עגול דגם "אור" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, ממתכת מגולוונת,  בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 
בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 45 ליטר הקשור באמצעות שרשרת לגוף 

₪ 1,170יח׳האשפתון, מאפרה וכולל חיתוך לוגו באמצעות לייזר

12.001.0005

אשפתון דגם "אורן" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע שלדה ממתכת מגולוונת, חיפוי עץ אורן גוון לפי בחירה
RAL כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת

₪ 767יח׳פח פנימי מגולוון בנפח 35 ליטר.

12.001.0006

אשפתון עגול דגם "בת ים" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, ממתכת מגולוונת, בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 
בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 45 ליטר הקשור באמצעות שרשרת לגוף 

₪ 1,170יח׳האשפתון, מאפרה וכולל חיתוך לוגו באמצעות לייזר
₪ 1,845יח׳כנ"ל בנפח 90 ליטר12.001.0007

12.001.0008
אשפתון דגם "גומא" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, עשוי מבטון אדריכלי בגוונים לפי בחירה  לרבות מכסה/ 

₪ 1,650יח׳מאפרה מנירוסטה ומיכל פנימי מגולוון בנפח 65 ליטר.

12.001.0009

אשפתון מרובע דגם "גלבוע" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, ממתכת מנוקבת מגולוונת, בצביעה אלקטרוסטטית 
בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 50 ליטר הקשור באמצעות שרשרת 

₪ 1,144יח׳לגוף האשפתון, מאפרה וכולל חיתוך לוגו באמצעות לייזר

12.001.0010

אשפתון עגול דגם "ורד" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע מתכת מגולוונת בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים 
RAL לפי בחירה ממניפת

₪ 975יח׳לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 50 ליטר

12.001.0011

אשפתון מרובע דגם "טל" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, בנפח 70 ליטר, עשוי ממתכת מגלוונת בצביעה 
אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לרבות מכסה נפתח עם צירים ומאפרה נשלפת 

מנירוסטה, חיפוי לוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה, פח פנימי מגולוון
₪ 1,845יח׳בנפח 70 ליטר, ניתן לקבל עם צוקל

12.001.0012

אשפתון מרובע דגם "טל" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, בנפח 60 ליטר, עשוי ממתכת מגלוונת בצביעה 
אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לרבות מכסה נפתח עם צירים ומאפרה נשלפת 

₪ 1,495יח׳מנירוסטה, חיפוי לוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה, פח פנימי מגולוון

מחיר בש״חיחידת מידה



12.001.0013

אשפתון תלוי על קיר דגם "ירח" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, ממתכת מגולוונת, בצביעה אלקטרוסטטית 
בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 25 ליטר הקשור באמצעות שרשרת 

₪ 845יח׳לגוף האשפתון, מאפרה וכולל חיתוך לוגו באמצעות לייזר

12.001.0014

 
אשפתון עגול דגם "כלנית" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע , ממתכת מגולוונת בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

₪ 1,807יח׳בגוונים לפי בחירה ממניפת 

12.001.0015

אשפתון דגם "לורד" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע שלדה מיציקת ברזל גוון לפי בחירה ממניפת RAL, חיפוי עץ 
אורן גוון לפי בחירה

₪ 1,040יח׳מיכל פנימי מגולוון בנפח 45 ליטר, מאפרה/ מכסה נירוסטה

12.001.0016

אשפתון מרובע דגם "מדריד" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, ממתכת  מגולוונת, בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 
בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 100 ליטר כולל חיתוך לוגו באמצעות 

₪ 1,755יח׳לייזר כולל דלת צירים ואפשרות נעילה

12.001.0017

אשפתון דגם "מרקיז" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, בקוטר 50 ס"מ ובגובה 60 ס"מ, עשוי מלוחות עץ אורן 
אנכיים גוון לפי בחירה  לרבות בסיס בטון אדריכלי, שלדה ממתכת מגולוונת, מיכל פנימי מגולוון בנפח 40  

₪ 1,156יח׳ליטר

12.001.0018
אשפתון דגם "מרקיז" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, בקוטר 50 ס"מ ובגובה 60 ס"מ, עשוי מלוחות עץ אורן 

₪ 910יח׳אנכיים גוון לפי בחירה  לרבות קיבוע על פלטה, שלדה ממתכת מגולוונת, מיכל פנימי מגולוון בנפח 40  ליטר

12.001.0019
אשפתון דגם "מרקיז" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, בקוטר 50 ס"מ ובגובה 60 ס"מ, עשוי מלוחות עץ אורן 

₪ 845יח׳אנכיים גוון לפי בחירה  לרבות רגל צינור, שלדה ממתכת מגולוונת, מיכל פנימי מגולוון בנפח 40  ליטר

12.001.0020

אשפתון עגול דגם "ספייס" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, עשוי ממתכת מגולוונת, בצביעה אלקטרוסטטית 
בתנור, בגוון לפי בחירה ממניפת 

RAL לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 50 ליטר הקשור באמצעות שרשרת לגוף האשפתון, מכסה עליון הכולל 
₪ 1,365יח׳פתח לפסולת ומאפרה כולל חיתוך לוגו באמצעות לייזר

12.001.0021

אשפתון עגול דגם "עמק" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, ממתכת מגולוונת מנוקבת, בצביעה אלקטרוסטטית 
בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 50 ליטר הקשור באמצעות שרשרת 

₪ 910יח׳לגוף האשפתון, מאפרה וכולל חיתוך לוגו באמצעות לייזר

12.001.0022

אשפתון דגם "פריז" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע,  עשוי מלוחות עץ אורן אנכיים גוון לפי בחירה  שלדה 
ממתכת מגולוונת/ נירוסטה, בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת , RAL מיכל פנימי 

מגולוון בנפח 55  ליטר חיפוי לוחות עץ  גוון לפי בחירה
₪ 1,430יח׳כל חלקי המתכת צבועים

12.001.0023

אשפתון דגם "פריז מטרו" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע,  עשוי מלוחות עץ אורן אנכיים גוון לפי בחירה  שלדה 
ממתכת מגולוונת/ נירוסטה, בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת , RAL מיכל פנימי 

מגולוון בנפח 55  ליטר חיפוי לוחות עץ  גוון לפי בחירה
₪ 1,625יח׳כל חלקי המתכת צבועים

12.001.0024
אשפתון דגם "תומר" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, עשוי מבטון אדריכלי בגוונים לפי בחירה  לרבות מכסה/ 

₪ 1,495יח׳מאפרה מנירוסטה ומיכל פנימי מגולוון בנפח 65 ליטר.

12.001.0025
מאפרה דגם "הדס" תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת ונירוסטה, כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 

₪ 878יח׳אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL, קיבולת 4.8 ליטר
₪ 380יח׳אספקה והתקנה של פח פנימי לאשפתון עד 50 ליטר, תוצרת חב' "הדס" או ש"ע12.001.0026



₪ 320יח׳כנ"ל, אך אספקה והתקנה של פח פנימי לאשפתון מעל 50 ליטר12.001.0027
ברזיות12.002

12.002.0001
ברזיה דגם "אגם" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע,פיה אחת, עשויה מבטון אדריכלי  בגוונים ומרקם לפי בחירה, 

₪ 12,810יח׳כולל מרכז תפעול ובקרה, אפשרות לשוקת, מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

12.002.0002
ברזיה דגם "אוריין" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, עשויה מבטון אדריכלי  בגוונים ומרקם לפי בחירה, לרבות 2 

₪ 6,180יח׳פיות לשתיה, כולל מרכז תפעול ובקרה, אפשרות לשוקת, מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

12.002.0003
ברזיה דגם "בר" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, עשויה מבטון אדריכלי  בגוונים ומרקם לפי בחירה, לרבות פיה 
₪ 7,480יח׳לשתיה ופיה למילוי בקבוקים. כולל מרכז תפעול ובקרה, אפשרות לשוקת, מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

12.002.0004
ברזיה דגם "פריסקופ" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע,פיה אחת, עשויה מבטון אדריכלי  בגוונים ומרקם לפי 

₪ 6,050יח׳בחירה, כולל מרכז תפעול ובקרה, אפשרות לשוקת, מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

12.002.0005

ברזית מים קרים דגם "צוננים" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, עשויה מבטון אדריכלי  בגוונים ומרקם לפי 
בחירה, לרבות פיה לשתיה ופיה למילוי בקבוקים. כולל מרכז תפעול ובקרה, אפשרות לשוקת, מותאם לתקן 

₪ 30,000יח׳הנגישות 1918 חדש
מגן עצים12.003

12.003.0001
מגן עצים דגם "דקל" מתכת מגולוונת , מוטות עגולים, כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 

RAL 825יח׳בתנור, בגוון לפי בחירה ממניפת ₪
₪ 735יח׳מגן עצים דגם "זית" מתכת מגולוונת , כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, בגוון לפי 12.003.0002
12.003.0003RAL 865יח׳מגן עצים דגם "חרוב" מתכת מגולוונת , כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, בגוון לפי בחירה ממניפת ₪

12.003.0004
מגן עצים דגם ערבה", "קוני", מתכת מגולוונת , כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, 

RAL 1,060יח׳בגוון לפי בחירה ממניפת ₪
12.003.0005RAL 800יח׳מגן עצים דגם "צאלון" מתכת מגולוונת , כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, בגוון לפי בחירה ממניפת ₪
₪ 815יח׳מגן עצים דגם "רימון" מתכת מגולוונת , כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, בגוון לפי 12.003.0006
12.003.0007RAL 1,185יח׳מגן עצים דגם "תאנה" מתכת מגולוונת , כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, בגוון לפי בחירה ממניפת ₪
עמוד מחסום12.004

12.004.0001
עמוד מחסום מרובע נשלף  דגם "סטופ נשלף" תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת  צביעה 

,RAL 800יח׳אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת ₪

12.004.0002
עמוד מחסום מרובע נשלף  דגם "סטופ " תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת  צביעה אלקטרוסטטית 

,RAL 670יח׳בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת ₪

12.004.0003
עמוד מחסום עגול  דגם "גליל" תוצרת "הדס" או ש"ע בקוטר 4 צול ממתכת מגולוונת  צביעה אלקטרוסטטית 

,RAL 767יח׳בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת ₪

12.004.0004
עמוד מחסום עגול  דגם "גליל" תוצרת "הדס" או ש"ע בקוטר 4 צול ממתכת מגולוונת  צביעה אלקטרוסטטית 

,RAL 1,131יח׳בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת ₪



12.004.0005
עמוד מחסום עגול  דגם "גליל" נשלף תוצרת "הדס" או ש"ע בקוטר 4 צול ממתכת מגולוונת  צביעה 

,RAL 871יח׳אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת ₪

12.004.0006
עמוד מחסום מרובע נשלף  דגם גלים " תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת  צביעה אלקטרוסטטית 

RAL 748יח׳בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת ₪

12.004.0007

עמוד מחסום קבוע דגם "לפיד" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, בקוטר "3 ובגובה 60 ס"מ, עשוי ממתכת מגולוונת 
וצבועה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפתRAL, לרבות מגרעת ע"ג צינור המתכת, שעליו 

₪ 767יח׳מודבק פס זוהר ברוחב 6 ס"מ (כלול במחיר)
₪ 867יח׳כנ"ל אך בקוטר 4 צול12.004.0008
₪ 957יח׳כנ"ל אך בקוטר 6 צול12.004.0009
₪ 1,217יח׳כנ"ל אך בקוטר 8 צול12.004.0010
₪ 1,505יח׳כנ"ל אך בקוטר 10 צול12.004.0011
₪ 1,120יח׳כנ"ל מנירוסטה בקוטר 3"12.004.0012
₪ 1,320יח׳כנ"ל מנירוסטה בקוטר 4"12.004.0013
₪ 1,465יח׳כנ"ל מנירוסטה בקוטר 6"12.004.0014
₪ 1,765יח׳כנ"ל מנירוסטה בקוטר 8"12.004.0015
₪ 180יח׳תוספת פס זוהר לעמוד חסימה12.004.0016
מעמד אופניים12.005

12.005.0001
מעמד אופניים דגם "חניתה" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, עשוי מפרופיל מגולוון וצבוע בצביעה 

RAL 767יח׳אלקטרוסטטית בתנור לפי בחירה ממניפת ₪

12.005.0002
מעמד אופניים דגם "קפיץ" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, עשוי מצינור פלדה מגולוון וצבוע בצביעה 

₪ 1,264יח׳אלקטרוסטטית בתנור לפי בחירה ממניפת RAL , בקוטר "0.75. המחיר הינו לכמות של מינימום 2 מ"א
₪ 2,900יח׳כנ"ל אך מנירוסטה12.005.0003
₪ 975יח׳מעמד אופניים קשת בענן מצינור מתכת מגולוונת בקוטר 2 צול בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה 12.005.0004
₪ 845יח׳מעמד אופניים קשת בענןמצינור נירוסטה בקוטר 2 צול בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה 12.005.0005
₪ 315יח׳תוספת עבור שלט חתוך בלייזר12.005.0006
מערכות ישיבה12.006

12.006.0001
מערכת ישיבה עגולה דגם "גושני עגול" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע,  רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת  צבועים 

₪ 9,850יח׳בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לוחות עץ גושני גוון לפי בחירה

12.006.0002
מערכת ישיבה דגם "גל" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע,  רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת  צבועים בצביעה 

₪ 20,520יח׳אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לוחות עץ  גוון לפי בחירה

12.006.0003
מערכת ישיבה עגולה עם כיסא בודד דגם "חאן כיתה" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע,  רגליים ושלדה ממתכת 

₪ 12,980יח׳מגולוונת  צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לוחות עץ  גוון לפי בחירה



12.006.0004
כיסא בודד דגם "סייסטה" עם מסעד יד תוצרת "הדס" או ש"ע עשויים נירוסטה/ אלומיניום/ מתכת מגולוונת

₪ 1,186יח׳גוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור

12.006.0005
כיסא בודד דגם "סייסטה"  תוצרת "הדס" או ש"ע עשויים נירוסטה/ אלומיניום/ מתכת מגולוונת

₪ 1,095יח׳גוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור

12.006.0006
כיסא בודד דגם "בר גפן ללא משענת"  תוצרת "הדס" או ש"ע עשויים נירוסטה/ אלומיניום/ מתכת מגולוונת

₪ 1,940יח׳גוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור
₪ 2,330יח׳מושב בודד דגם "בר גפן" ללא משענת תוצרת "הדס" או ש"ע עשויים נירוסטה/ אלומיניום/ מתכת מגולוונת12.006.0007

12.006.0008
מערכת ישיבה דגם "בר" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, עשויה רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת צבועה 

₪ 11,880יח׳בטקסטורה מגורענת, ועץ קרוליינה מהוקצע ומחוטא צבוע בצבע לזור, לרבות 3 מושבים
₪ 18,000יח׳כנ"ל לרבות מערכת סולארית להפעלת 2 מטענים12.006.0009
₪ 9,400יח׳מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם "אחרי הגשם" תוצרת "הדס" או ש"ע12.006.0010
₪ 7,400יח׳מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם "אתנחתא" תוצרת "הדס" או ש"ע12.006.0011
₪ 2,580יח׳מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם "הדום" תוצרת "הדס" או ש"ע12.006.0012
₪ 5,450יח׳מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי ומתכת דגם "אלה" תוצרת "הדס" או ש"ע לרבות לוח משחק12.006.0013
₪ 4,930יח׳מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי ומתכת דגם "אלה מונגש" תוצרת "הדס" או ש"ע לרבות לוח משחק12.006.0014
₪ 7,350יח׳מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי ומתכת דגם "אלון" תוצרת "הדס" או ש"ע לרבות לוח משחק12.006.0015
₪ 8,000יח׳מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם "ניצן" תוצרת "הדס" או ש"ע12.006.0016
₪ 4,750יח׳מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם "סביון" תוצרת "הדס" או ש"ע לרבות לוח משחק לפי בחירה12.006.0017
₪ 6,750יח׳מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם "קקטוס" תוצרת "הדס" או ש"ע12.006.0018
₪ 5,840יח׳מערכת ישיבה  מבטוןאדריכלי דגם "גת קשתי" תוצרת "הדס" או ש"ע לרבות תאורת לד12.006.0019
₪ 5,320יח׳מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם "גת" תוצרת "הדס" או ש"ע לרבות תאורת לד12.006.0020
₪ 10,950יח׳מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם "פארק" תוצרת "הדס" או ש"ע12.006.0021

12.006.0022
מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי  דגם "ששבש כפול" תוצרת "הדס" או ש"ע לרבות לוח משחק לפי בחירה

RAL 5,800יח׳כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, בגוונים לפי בחירה ממניפת ₪

12.006.0023

מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי ומתכת מגולוונת ,"שחבש" תוצרת "הדס" או ש"ע לרבות לוח משחק לפי 
בחירה

RAL 4,980יח׳כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, בגוונים לפי בחירה ממניפת ₪

12.006.0024

מערכת פיקניק מרובעת דגם "בוסתן" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת 
RAL כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת

₪ 6,220יח׳לוחות עץ אורן גוון לפי בחירה



12.006.0025

מערכת פיקניק מרובעת דגם "בוסתן נגיש" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת 
RAL כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת

₪ 5,960יח׳לוחות עץ אורן גוון לפי בחירה

12.006.0026
מערכת פיקניק דגם "גורן" (מיאלה) תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, קוטר 1.4 מ',  עם ציפוי עץ איפאה טובקו 

₪ 9,860יח׳בעובי 3 ס"מ, לרבות מושבים בצורת קשת באורך 1.8 מ'

12.006.0027

מערכת פיקניק דגם "גינה" תוצרת "הדס" או ש"ע רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת 
RAL כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת

₪ 6,440יח׳לוחות עץ אורן גוון לפי בחירה

12.006.0028

מערכת פיקניק דגם "גינה נגיש" תוצרת "הדס" או ש"ע רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת 
RAL כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת

₪ 6,050יח׳לוחות עץ אורן גוון לפי בחירה

12.006.0029
 מערכת פיקניק דגם "כרם" תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 

RAL 6,020יח׳אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת ₪

12.006.0030
מערכת פיקניק דגם "כרם נגיש" תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 

RAL 4,176יח׳אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת ₪
₪ 7,710יח׳מערכת פיקניק דגם "משושה מטע " תוצרת "הדס" או ש"ע עשוי מעץ אורן פיני סוג 5 מהוקצע ומחוטא  12.006.0031
₪ 5,630יח׳מערכת פיקניק דגם "קק"ל עם גגון " תוצרת "הדס" או ש"ע עשוי מעץ אורן פיני סוג 5 מהוקצע ומחוטא  12.006.0032
₪ 2,834יח׳מערכת פיקניק דגם "קק"ל " תוצרת "הדס" או ש"ע עשוי מעץ אורן פיני סוג 5 מהוקצע ומחוטא  12.006.0033

12.006.0034

ספסל דגם "אביב" תוצרת "הדס" או ש"ע רגלים ושלדה ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 
אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL מושב ומשענת מלוחות עץ אורן גוון לפי בחירה 

₪ 2,630יח׳באורך 180 סמ'

12.006.0035
ספסל דגם "אגם" תוצרת "הדס" או ש"ע  ממתכת מגולוונת ומנוקבת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 

₪ 2,110יח׳אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL , באורך 200 סמ'

12.006.0036

ספסל דגם "אופק" ללא משענת תוצרת "הדס" או ש"ע רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת
RAL כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת

₪ 6,060יח׳מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה,באורך 200 סמ'

12.006.0037

ספסל דגם "אופק" משענת חדה תוצרת "הדס" או ש"ע רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת
RAL כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת

₪ 7,230יח׳מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה,באורך 200 סמ'

12.006.0038

ספסל דגם "אופק" למשענת כהה תוצרת "הדס" או ש"ע רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת
RAL כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת

₪ 7,230יח׳מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה,באורך 200 סמ'



12.006.0039

ספסל דגם "אורנית" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי 
בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

₪ 1,630יח׳באורך 190 סמ',
₪ 1,490יח׳כנ"ל באורך 12.006.0040120
₪ 1,290יח׳כנ"ל באורך 12.006.004160

12.006.0042
ספסל דגם "אורנית" עם מסעד יד תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  

₪ 1,740יח׳גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית 
₪ 1,640יח׳כנ"ל באורך 12.006.0043120
₪ 1,540יח׳כנ"ל באורך 12.006.004460

12.006.0045

מושב בודד דגם "בר" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי 
בחירה , רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

₪ 1,460יח׳באורך 50 סמ',

12.006.0046

ספסל דגם "ברצלונה 3" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי 
בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

₪ 1,870יח׳באורך 180 סמ',
₪ 1,670יח׳כנ"ל באורך 12.006.0047120
₪ 1,530יח׳כנ"ל באורך 12.006.004860

12.006.0049
ספסל דגם "ברצלונה 3" עם מסעד יד תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע 

₪ 1,970יח׳בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה 
₪ 1,770יח׳כנ"ל באורך 12.006.0050120
₪ 1,630יח׳כנ"ל באורך 12.006.005160

12.006.0052

ספסל דגם "ברצלונה 4" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי 
בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

₪ 1,870יח׳באורך 180 סמ',
₪ 1,690יח׳כנ"ל באורך 12.006.0053120
₪ 1,590יח׳כנ"ל באורך 12.006.005460

12.006.0055

ספסל דגם "ברצלונה 4" עם מסעד יד תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע 
בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה 

₪ 2,040יח׳אלקטרוסטטית בתנור באורך 180 סמ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש
₪ 1,840יח׳כנ"ל באורך 12.006.0056120
₪ 1,730יח׳כנ"ל באורך 12.006.005760

12.006.0058

ספסל דגם "גושני"  תוצרת "הדס" או ש"ע רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת
RAL כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת

₪ 8,480יח׳מושב מלוחות עץ גושני גוון  לפי בחירה,באורך 300 סמ'

12.006.0059
ספסל דגם "גליל" תוצרת "הדס" או ש"ע  ממתכת מגולוונת ומנוקבת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 

₪ 1,720יח׳אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL , באורך 200 סמ'



12.006.0060

ספסל דגם "גלילה"  תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי 
בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

₪ 1,460יח׳באורך 180 סמ',

12.006.0061

ספסל דגם "טורונטו" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי 
בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

₪ 2,280יח׳באורך 180 סמ',
₪ 2,080יח׳כנ"ל 12.006.0062120
₪ 1,880יח׳כנ"ל 12.006.006360

12.006.0064

ספסל דגם "טורונטו" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי 
בחירה , רגליים ושלדה מאלומיניום בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 

₪ 2,980יח׳180 סמ',
₪ 2,780יח׳כנ"ל 12.006.0065120
₪ 2,680יח׳כנ"ל 12.006.006660

12.006.0067

ספסל דגם "טורונטו"  עם מסעד יד תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע 
בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה 

₪ 2,480יח׳אלקטרוסטטית בתנור באורך 180 סמ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש
₪ 2,280יח׳כנ"ל 12.006.0068120
₪ 2,080יח׳כנ"ל 12.006.006960

12.006.0070

ספסל דגם "טורונטו" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי 
בחירה , רגליים ושלדה מאלומיניום בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 

₪ 3,180יח׳180 סמ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש
₪ 2,980יח׳כנ"ל 12.006.0071120
₪ 2,880יח׳כנ"ל 12.006.007260

12.006.0073

ספסל דגם "יהלום"  תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי 
בחירה , רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

₪ 2,370יח׳באורך 180 סמ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

12.006.0074

ספסל דגם "ירוחם"  תוצרת "הדס" או ש"ע רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת
RAL כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת

₪ 12,140יח׳מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה,באורך 400 סמ'

12.006.0075

ספסל דגם "ירח"  תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 
, רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 

₪ 3,410יח׳180 סמ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

12.006.0076

ספסל דגם "מגן" תוצרת "הדס" או ש"ע רגלים ושלדה ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 
אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL מושב ומשענת מלוחות עץ אורן גוון לפי בחירה 

₪ 1,590יח׳באורך 180 סמ

12.006.0077
ספסל דגם "מור" תוצרת "הדס" או ש"ע  ממתכת מגולוונת ומנוקבת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 

₪ 2,370יח׳אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL , באורך 200 סמ'

12.006.0078

ספסל דגם "מורן"  תוצרת "הדס" או ש"ע רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 
אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL מושב מלוחות עץ גושני גוון  לפי בחירה,באורך 180 

₪ 2,370יח׳סמ'



12.006.0079

ספסל דגם "נווה"  תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי 
בחירה , רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

₪ 1,840יח׳באורך 190 סמ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש
₪ 1,640יח׳כנ"ל באורך 120 סמ'12.006.0080
₪ 1,540יח׳כנ"ל באורך 60 סמ'12.006.0081

12.006.0082

ספסל דגם "נמל"  תוצרת "הדס" או ש"ע רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 
אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RALנמושב מלוחות עץ גושני גוון  לפי בחירה, באורך 

₪ 6,880יח׳300 סמ'

12.006.0083

ספסל דגם "סאן"  תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 
, רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 180 

₪ 2,130יח׳סמ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש
₪ 1,930יח׳כנ"ל באורך 120 סמ'12.006.0084
₪ 1,730יח׳כנ"ל באורך 60 סמ'12.006.0085

12.006.0086
ספסל דגם "עמק" תוצרת "הדס" או ש"ע  ממתכת מגולוונת ומנוקבת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 

₪ 1,690יח׳אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL , באורך 180 סמ, מותאם לתקן הנגישות 1918 חד

12.006.0087
ספסל דגם "עמק" תוצרת "הדס" או ש"ע  ממתכת מגולוונת ומנוקבת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 

₪ 1,840יח׳אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL , באורך 180 סמ, מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

12.006.0088

ספסל דגם "עתיד" "הדס" או ש"ע רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 
אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה,באורך 200 

₪ 3,420יח׳סמ'

12.006.0089
ספסל דגם "קרן" תוצרת "הדס" או ש"ע  ממתכת מגולוונת ומנוקבת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 

₪ 1,590יח׳אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL , באורך 200 סמ,  מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

12.006.0090

ספסל דגם "רומי"  תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי 
בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

₪ 1,434יח׳באורך 180 סמ',
₪ 2,045יח׳ספסל עץ דגם "ריאו" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע עשוי מעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור גוון לפי בחירה, באורך 190 סמ'12.006.0091

12.006.0092

ספסל דגם "תיכון" תוצרת "הדס" או ש"ע רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת, כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL, מושב מלוחות עץ סוג לפי בחירה, באורך 

₪ 4,760יח׳300 סמ'
₪ 1,340יח׳ספסל בצורת פסנתר, תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, עשוי מקונס' עץ אורן מהוקצע ומחוטא, לרבות חיפוי 12.006.0093
₪ 440יח׳תוספת לספסלים עבור שימוש בצבע אטום12.006.0094

12.006.0095
ספסל דגם "שומרון" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, במידות 45/180 ס"מ , עשוי ממתכת מגולוונת וצבועה 

₪ 1,890יח׳בתנור, מחופה בעץ אורן פיני סוג 5
12.006.0096150X50 9,700יח׳ספסל עגול סביב עץ קוטר חיצוני 2 מטר העשוי מברזל מגלוון ולוחות עץ אורן בחתך ₪
סככות12.007



12.007.0001

סככה דגם "אורנית" תוצרת "הדס" או ש"ע, עמודים ושלדה ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי לוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה

₪ 4,020יח׳אורך הסככה 290 סמ'

12.007.0002

סככה דגם "בורמה" (סככת המתנה) תוצרת "הדס" או ש"ע עמודים ושלדה ממתכת מגולוונת כל חלקי 
המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי לוחות עץ אורן גוון  

לפי בחירה
₪ 10,800יח׳ גודל 300/150 סמ'

12.007.0003

סככה דגם "בנקוק" תוצרת "הדס" או ש"ע, ממתכת מגולוונת  צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 
RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת

₪ 10,875יח׳חיפוי פח מנוקב או בלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה  גודל 270/250 סמ'

12.007.0004
סככה דגם "גל" תוצרת "הדס" או ש"ע, עמודים ושלדה ממתכת מגולוונת  צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 
₪ 13,020יח׳בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי לוחות עץ אורן  גוון  לפי בחירה גודל הסככה 200/250 סמ'

12.007.0005
סככה דגם "דלהי" תוצרת "הדס" או ש"ע עמודים ושלדה ממתכת מגולוונת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 

₪ 72,800יח׳בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי לוחות עץ אורן גוון  לפי בחירה גודל 920/400 סמ'

12.007.0006

סככה דגם "האנויי" תוצרת "הדס" או ש"ע עמודים ושלדה ממתכת מגולוונת צבועים בצביעה 
אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי לוחות עץ אורן גוון  לפי בחירה גודל 730/320 

₪ 60,000יח׳סמ'

12.007.0007
סככה דגם "הונג קונג" תוצרת "הדס" או ש"ע, ממתכת מגולוונת  צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

RAL 6,520יח׳בגוונים לפי בחירה ממניפת ₪

12.007.0008

סככה דגם "ליאור" תוצרת "הדס" או ש"ע, עמודים ושלדה ממתכת מגולוונת  צבועים בצביעה 
אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי לוחות עץ אורן  גוון  לפי בחירה גודל הסככה 

₪ 16,900יח׳490/286 סמ'

12.007.0009
סככה דגם "מיכל" תוצרת "הדס" או ש"ע, עמודים ושלדה ממתכת מגולוונת  צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 

₪ 33,800יח׳בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי לוחות עץ אורן  גוון  לפי בחירה גודל הסככה 304/285 סמ'

12.007.0010

סככה דגם "מלזיה" תוצרת "הדס" או ש"ע, עמודים ושלדה ממתכת מגולוונת  צבועים בצביעה 
אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי לוחות עץ אורן  גוון  לפי בחירה גודל 

₪ 71,500יח׳הסככה900 סמ' ברדיוס
₪ 80,000יח׳סככה דגם "נועה" תוצרת "הדס" או ש"ע, לוחות עץ אורן  גוון  לפי בחירה גודל הסככה 590/500 סמ'12.007.0011

12.007.0012
סככה דגם "נפאל" תוצרת "הדס" או ש"ע, עמודים ושלדה ממתכת מגולוונת  צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 

₪ 25,000יח׳בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי לוחות עץ אורן  גוון  לפי בחירה גודל הסככה 306/235 סמ'

12.007.0013

סככה דגם "סינגפור מתכת" תוצרת "הדס" או ש"ע, ממתכת מגולוונת  צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 
בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי פח מנוקב או בלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה  גודל 260/166 

₪ 5,620יח׳סמ'

12.007.0014

סככה דגם "סינגפור מתכת" תוצרת "הדס" או ש"ע, עמודים ושלדה ממתכת מגולוונת  צבועים בצביעה 
אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי לוחות עץ אורן  גוון  לפי בחירה גודל הסככה 

₪ 5,200יח׳260/166סמ'



12.007.0015
סככה דגם "עמק" תוצרת "הדס" או ש"ע, ממתכת מגולוונת  צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים 

₪ 5,850יח׳לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי פח מנוקב או בלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה  גודל 252/186 סמ'

12.007.0016
שמשיה דגם "בז" תוצרת "הדס" או ש"ע כיסוי מלוחות עץ במבוק, חלקי המתכת מגולוונת או נירוסטה כל 

₪ 31,000יח׳חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, בגוון לפי בחירה ממניפת RAL קוטר 300 סמ'

12.007.0017
שמשיה דגם "נץ" תוצרת "הדס" או ש"ע כיסוי מראטן קלוע, חלקי המתכת מגולוונת או נירוסטה כל חלקי 

₪ 39,000יח׳המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, בגוון לפי בחירה ממניפת RAL קוטר 300 סמ'
שלטים12.008

12.008.0001
לוח מודעות דגם "אופיר" תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת  בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים 

₪ 5,300יח׳לפי בחירה ממניפת RAL ולוחות עץ אורן רוחב 300 סמ'

12.008.0002
שלט גן דגם "גן דני" תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת  בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי 

₪ 5,400יח׳בחירה ממניפת RAL כיתוב בהתאם לדרישת הרשות כלולים במחיר רוחב 140 סמ'

12.008.0003
שלט גן דגם "גן השחר" תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת  בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי 

₪ 4,600יח׳בחירה ממניפת RAL כיתוב בהתאם לדרישת הרשות כלולים במחיר רוחב 92/250 סמ'

12.008.0004
שלט גן דגם "גן מכבי" תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת  בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי 

₪ 440יח׳בחירה ממניפת RAL כיתוב בהתאם לדרישת הרשות כלולים במחיר רוחב 92/250 סמ'
שונות12.009

₪ 1,480יח׳במה מסביב לעץ , העשויה מקונס' עץ אורן מהוקצע ומחוטא, בגובה 42 ס"מ, לרבות חיפוי בעץ איפאה טובקו, תוצרת חב' "הדס" או ש"ע12.009.0001
₪ 1,180יח׳כנ"ל, אך במה מסביב לעץ, לרבות חיפוי בעץ אורן12.009.0002

12.009.0003

מסתור אשפה מפח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ צבוע בתנור, בגובה 1.4 מ' עם 2 יחידות לוגו לפי שילוב נדרש 
תוצרת "הדס ריהוט רחוב" או ש"ע, לרבות עמודים מפרופיל 1.5/40/40 מ"מ עם כיפות פלסטיק, 2 דלתות 

₪ 1,280יח׳מפח מגולוון לפתיחה צירית במידות 82.5/140 ס"מ, מחברי נעילה וביסוס או עיגון לרצפה

12.009.0004

מסתור אשפה מעץ אורן במידות 3.3/9.2 ס"מ ובגובה 1.4 מ' תוצרת "הדס ריהוט רחוב" או ש"ע, לרבות 
עיבוד העץ וצביעה בשתי שכבות, עמודים וחיבורים מפרופיל U בעובי 4 מ"מ מגולוון וצבוע, 2 דלתות מעץ 

₪ 1,180יח׳לפתיחה צירית במידות 82.5/140 ס"מ עם מסגרת מפרופיל U, מחברי נעילה וביסוס או עיגון לרצפה
₪ 300יח׳חידוש דק מכל סוג12.009.0005
₪ 8,270יח׳מתקן האכלה לחתולים12.009.0007
₪ 4,200יח׳כסא בר העשוי מרגל נירוסטה L 316 בקוטר 2" כולל מושב עגול מעץ ספלי, מסגרת עליונה מנירוסטה בגובה 75 ס"מ מעל פני הרצפה12.009.0009
₪ 800יח׳שפשוף ניקוי וצביעת מעקה קיים בצבע המרייט אש מיועד לסביבה ימית12.009.0011
מיוחדים12.010

₪ 4,660יח׳ארגז חול בגודל 2.20/2.00 מ' עשוי לוחות עץ אורן בגוון לפי בחירה, במצב פתוח משמש כ 2 ספסלים, תוצרת 12.010.0001


