
מספר 
סידורי

מפרטפריט
/ שם דגם 

יצרן
מפרט טכניתמונהט ספק"מק

מחיר 
מקסימום 

ח "בש
ליחידה 

מ "לפני מע
ליחידה

אחוז הנחה

0%

1
מתקן משולב 

" פעוטות"דגם 
או שווה ערך

מתקנים 
- לבוגרים מעץ 

עם צורך 
: בתשתיות

גילאי שלוש עד 
עם )שש שנים 

בלי גגון /גגון
 (ומנהרת זחילה
שטח נדרש 

' מ7/3.2

14,85014850

2

מתקן משולב 
" ענבר"מעץ דגם 

או  (בלי גגון)
שווה ערך

מתקנים 
- לבוגרים מעץ 

עם צורך 
: בתשתיות

גילאי שלוש עד 
שש שנים 

- בגבהים שונים )
משטח דריכה 

, מ" ס30לגובה 
משטח דריכה 

, מ" ס50לגובה 
משטח דריכה 

, מ" ס70לגובה 
משטח  דריכה 

, מ" ס90לגובה 
מגלשה ישרה 

מפלסטיק 
מ " ס180באורך 

, עם פנל יציאה
הכולל , בלי גגון

 קירות 3
שטח  (מעוצבים

' מ4/7.1נדרש 

18,50018500

קטלוג ריהוט

מתקני חצר לגני ילדים- קטיגוריית 



מספר 
סידורי

מפרטפריט
/ שם דגם 

יצרן
מפרט טכניתמונהט ספק"מק

מחיר 
מקסימום 

ח "בש
ליחידה 

מ "לפני מע
ליחידה

אחוז הנחה

0%

קטלוג ריהוט

מתקני חצר לגני ילדים- קטיגוריית 

3

מתקן זחילה 
" ענבר"מעץ דגם 

או  (עם גגון)
שווה ערך

מתקנים 
- לבוגרים מעץ 

עם צורך 
: בתשתיות

גילאי שלוש עד 
שש שנים 

בגבהים שונים )
עם גגון וקיר 

(מעוצב

18,75018750

4
מתקן מעץ דגם 

או שווה " נועם"
ערך

מתקנים 
- לבוגרים מעץ 

עם צורך 
: בתשתיות

גילאי שלוש עד 
שש שנים 

הכולל שני )
: קירות משחק

 (מראה+ בועה 
שטח נדרש 

' מ3.1/5.8

12,50012500

5

מתקן משולב 
מקור "מעץ דגם 

או " החסידה
שווה ערך

מתקנים 
- לבוגרים מעץ 

עם צורך 
: בתשתיות

גילאי שלוש עד 
שש שטח נדרש 

' מ6.1/7

24,75024750

6

מתקן משולב 
מעץ דגם 

או " עופרי"
שווה ערך

מתקנים 
- לבוגרים מעץ 

עם צורך 
: בתשתיות

גילאי שלוש עד 
שש שנים שטח 

' מ7/6.5נדרש 

18,50018500

7
מתקן משולב 

" ניצן"מעץ דגם 
או שווה ערך

מתקנים 
- לבוגרים מעץ 

עם צורך 
: בתשתיות

גילאי שלוש עד 
שטח . שש שנים

' מ8.5/6נדרש 

20,00020000

8

מתקן משולב 
מעץ דגם 

או " ונסון'ג"
שווה ערך

מתקנים 
- לבוגרים מעץ 

עם צורך 
: בתשתיות

גילאי שלוש עד 
עם גג )שש שנים 

(מפיברגלס

28,50028500



מספר 
סידורי

מפרטפריט
/ שם דגם 

יצרן
מפרט טכניתמונהט ספק"מק

מחיר 
מקסימום 

ח "בש
ליחידה 

מ "לפני מע
ליחידה

אחוז הנחה

0%

קטלוג ריהוט

מתקני חצר לגני ילדים- קטיגוריית 

9

מתקן משולב 
ממתכת דגם 

או " בית חגי"
שווה ערך

מתקנים 
לבוגרים 

עם - ממתכת 
: צורך בתשתיות

גילאי ארבע עד 
שש שנים 

מגדלון עם גג )
מרובע ומשטח 
דריכה לגובה 

, מ" ס100
מגלישה ישרה 

מפלסטיק 
מ " ס180באורך 

פנל יציאה 
וסולם טיפוס 

גובה . שלבים
מתקן כולל גג 

שטח  (' מ3.8
' מ6.6/4נדרש 

15,95015950

10

מתקן משולב 
ממתכת דגם 

או " נירית"
שווה ערך

מתקנים 
לבוגרים 

עם - ממתכת 
: צורך בתשתיות

גילאי ארבע עד 
שש שנים שטח 

' מ6.8/5.2נדרש 

19,50019500

11

מתקן משולב 
ממתכת דגם 

או " שירה"
שווה ערך

מתקנים 
לבוגרים 

עם - ממתכת 
: צורך בתשתיות

גילאי ארבע עד 
שטח )שש שנים 

(' מ4/8נדרש 

23,50023500

12

מתקן משולב 
ממתכת דגם 

או שווה " זהב"
ערך

מתקנים 
לבוגרים 

עם - ממתכת 
: צורך בתשתיות

גילאי ארבע עד 
שטח )שש שנים 

(' מ5/7.8נדרש 

21,50021500

13

מתקן משולב 
ממתכת דגם 

או " חלמונית"
שווה ערך

מתקנים 
לבוגרים 

עם - ממתכת 
: צורך בתשתיות

גילאי ארבע עד 
שטח )שש שנים 

(' מ3.7/7.4נדרש 

20,95020950



מספר 
סידורי

מפרטפריט
/ שם דגם 

יצרן
מפרט טכניתמונהט ספק"מק

מחיר 
מקסימום 

ח "בש
ליחידה 

מ "לפני מע
ליחידה

אחוז הנחה

0%

קטלוג ריהוט

מתקני חצר לגני ילדים- קטיגוריית 

14

מתקן משולב 
ממתכת דגם 

או " ונסון'ג"
שווה ערך

מתקנים 
לבוגרים 

עם - ממתכת 
: צורך בתשתיות

גילאי ארבע עד 
עם גג )שש שנים 
שטח  (מפלסטיק

' מ5.2/8.4נדרש 

34,50034500

15

יפ ממתכת 'ג
מחוררת 
מגולוונת 

וצביעה בתנור 
 הגאים4עם 

מתקנים בודדים 
עם צורך - 

שטח , בתשתיות
' מ3.8/5.1נדרש 

5,9505950

16

קטר עם + קרון 
, גג ממתכת
, מחוררת

מגולוונת 
וצבועה בתנור

מתקנים בודדים 
עם צורך - 

בתשתיות 
, שישה הגאים)

שטח נדרש 
(' מ3.8/5.9

8,4008400

17
– ביתן בובות דו 
מבני הכולל 

מרפסת ומחיצה

מתקנים בודדים 
עם צורך - 

בתשתיות שטח 
' מ4.4/4.7נדרש 

8,9508950

עלה ורד18

מתקנים בודדים 
עם צורך - 

שלד )בתשתיות 
ממתכת עם שני 

מושבים ושני 
, צמיגי בלימה
שטח נדרש 

(' מ2.5/5.5

1,8001800

19

דמויות שונות 
, "חתול"כגון 
, "כלב"

" היפופוטם"
על קפיץ ' וכו

ספיראלי בודד

מתקנים בודדים 
עם צורך - 

בתשתיות שטח 
' מ2.8/3.7נדרש 

2,6002600

20

דמויות שונות 
" ארנבת"כגון 

על ' וכו" פיל"
קפיץ ספיראלי 

בודד

מתקנים בודדים 
עם צורך - 

בתשתיות שטח 
' מ2.8/3.8נדרש 

4,9504950

21

דמויות שונות 
, "לוויתן"כגון 

על ' וכו" ברווז"
שני קפיצים 
ספיראליים

מתקנים בודדים 
עם צורך - 

בתשתיות שטח 
' מ2.8/3.8נדרש 

5,2005200



מספר 
סידורי

מפרטפריט
/ שם דגם 

יצרן
מפרט טכניתמונהט ספק"מק

מחיר 
מקסימום 

ח "בש
ליחידה 

מ "לפני מע
ליחידה

אחוז הנחה

0%

קטלוג ריהוט

מתקני חצר לגני ילדים- קטיגוריית 

22
 3משפך סל בעל 

יציאות סטנדרטי

מתקנים בודדים 
עם צורך - 

בתשתיות שטח 
' מ0.9/0.8נדרש 

3,7503750

23
מנהרת זחילה 

או " יובל"דגם 
שווה ערך

מתקנים בודדים 
ללא צורך - 

שטח , בתשתיות
' מ4.6/3.3נדרש 

11,50011500

24
מנהרת זחילה 

מפלסטיק 
Sבצורת האות 

מתקנים בודדים 
ללא צורך - 

בתשתיות שטח 
' מ3.6/4.9נדרש 

12,50012500

25
יפ לפעוטות 'ג

או " ספיר"דגם 
שווה ערך

מתקנים בודדים 
ללא צורך - 

שטח , בתשתיות
' מ2.9/4.2נדרש 

4,9504950

26

קטר מיני 
לפעוטות דגם 

או שווה " אביב"
ערך

מתקנים בודדים 
ללא צורך - 

בתשתיות שטח 
' מ2.8/3.2נדרש 

4,8504850

27
ביתן בובות דגם 

או " מרחבים"
שווה ערך

מתקנים בודדים 
ללא צורך - 

בתשתיות 
 1.5/1.5מידות )
המתקן כולל ', מ

ספסל , רצפה
ושני חלונות 

שטח  (נמוכים
' מ3.7/3.8נדרש 

5,1005100



מספר 
סידורי

מפרטפריט
/ שם דגם 

יצרן
מפרט טכניתמונהט ספק"מק

מחיר 
מקסימום 

ח "בש
ליחידה 

מ "לפני מע
ליחידה

אחוז הנחה

0%

קטלוג ריהוט

מתקני חצר לגני ילדים- קטיגוריית 

28

מתקן הגאים 
לפעוטות דגם 

או " שושנה"
שווה ערך

מתקנים בודדים 
ללא צורך - 

בתשתיות שטח 
' מ3/3נדרש 

4,2504250

29

סככה צל מעץ גג 
שיפועי כולל -דו

ארגז חול צמוד 
' מ3/3במידות 

מתקנים בודדים 
'  מ3/3מידות - 

ללא צורך 
בתשתיות שטח 

' מ3.4/3.4נדרש 

10,00010000

30

סככה צל מעץ גג 
-פלרוף חד

שיפועי כולל 
ארגז חול צמוד 

' מ3/2במידות 

מתקנים בודדים 
ללא צורך - 

בתשתיות שטח 
' מ3.5/2.5נדרש 

9,2509250

31

שולחן למשחקי 
חול ומים מיכל 

מחולק )אחד 
(לשניים

מתקנים בודדים 
ללא צורך - 

בתשתיות שטח 
' מ0.6/1נדרש 

1,6001600

32
שולחן למשחקי 

 4- חול ומים 
מיכלים

מתקנים בודדים 
ללא צורך - 

בתשתיות שטח 
' מ3/3נדרש 

1,7501750

33
מצע דשא 

סינטטי

מחיר למטר לא 
כולל הכנת 

 100עד )תשתית 
('מ

210210

מצע מגומי34

מחיר למטר לא 
כולל הכנת 

 100עד )תשתית 
('מ

275275


