
סה"כ כולל מע"מסה"כמחיר יחידהכמותיחידהתאורמס'

1
מתיחת רשת צל קיימת ע"י כבלי פלדה ואביזרים תקניים כולל תיקון ציליה קיימת 

בהתאם להנחיית הפיקוח.
          585.00₪               1500500₪קומפלט

2
פתיחת פתח בקיר  קיים, השלמות גליף בטיח, שליכט וצבע, כהכנה

להתקנת דלת חדשה. גמר צבע תואם לקיים.
       1,170.00₪            11,0001,000₪יח'

3

אספקה והתקנת דלת פלדלת חדשה הכוללת משקוף מגולוון וצבוע, מעצור, מגן 
אצבעות,

מחזיר שמן, וצילינדר בהתאם לדרישות הפיקוח והמזמין. כדוגמת דלתות פלדלת 
או ש"ע.

       5,265.00₪            14,5004,500₪קומפלט

          140.40₪               620120₪מ"אהשלמת פנלים חדשים כדוגמת הריצוף באישור הפיקוח.4

          585.00₪               2250500₪מ"רהשלמה ותיקון מרצפות שקועות ושבורות בשטח הגן בהתאם להנחיית הפיקוח.5

       7,745.40₪            6,620₪סה"ככל העבודות יש לבצע בהתאם לתקנים.*

סה"כ כולל מע"מסה"כמחיר יחידהכמותיחידהתאורמס'

1
החלפת פלטות תקרה מינרלית פגומות/ רטובות/שבורות/מלוכלכות, בהתאם 

לקיים, ולפי הנחיית הפיקוח.
       2,035.80₪            121451,740₪מ"ר

2
תיקון והחלפת מרצפות שבורות, יישור מפלס רצפות בולטות הכל בהתאם 

להנחיית הפיקוח.
       1,170.00₪            42501,000₪מ"ר

3
חפירה וחשיפה של קורת יסוד, שיקום זיון ובטון מתפורר בחזית המבנה ליד 
המשחקים (כולל קורת יסוד)+ תיקון טיח וצבע 3 שכבות. בהתאם להנחיית 

הפיקוח.
       1,872.00₪            44001,600₪מ"א

4
התאמת שוחת ביוב בחצר משחקים למפלס האדמה, הכל בהתאם להנחיית 

הפיקוח.
       1,755.00₪            11,5001,500₪קומפלט

       6,832.80₪            5,840₪סה"ככל העבודות יש לבצע בהתאם לתקנים.*

סה"כ כולל מע"מסה"כמחיר יחידהכמותיחידהתאורמס'

1
החלפת גופי תאורה פגומים  בשירותים בגופי תאורה מוגני מים IP54 שקוע או 

גלוי, הכל בהתאם להנחיות הפיקוח והמזמין.
          585.00₪               1500500₪יח'

       1,170.00₪            11,0001,000₪קומפלטתיקון מדרגה בעליה לשער כניסה ראשית בהתאם להנחית הפיקוח.2
       1,170.00₪            42501,000₪מ"רתיקון שקיעות ריצוף בשביל כניסה בחצר בהתאם להנחית הפיקוח.3

4
סגירת צנרת אינסטלציה בולטת באלמנט צמנטבורד/גבס בהתאם להנחיית 

הפיקוח.
       1,462.50₪            52501,250₪מ"ר

5
טיפול בחלודה וצביעה ב2 שכבות של צבע מסוג המרייט נגד חלודה של סככה 

קיימת.
          936.00₪               1650800₪מ"ר

6
פתיחת פתח בקיר  קיים, השלמות גליף בטיח, שליכט וצבע, כהכנה

להתקנת דלת חדשה. גמר צבע תואם לקיים.
          585.00₪               1500500₪קומפלט

7

אספקה והתקנת דלת פלדלת חדשה הכוללת משקוף מגולוון וצבוע, מעצור, מגן 
אצבעות,

מחזיר שמן, וצילינדר בהתאם לדרישות הפיקוח והמזמין. כדוגמת דלתות פלדלת 
או ש"ע.

       5,265.00₪            14,5004,500₪יח'

     11,173.50₪            9,550₪סה"ככל העבודות יש לבצע בהתאם לתקנים.*

סה"כ כולל מע"מסה"כמחיר יחידהכמותיחידהתאורמס'
          585.00₪               1500500₪קומפ'פרוק  ופינוי בהתאם להנחיית המזמין של גדר קיימת.1

2

תכנון וביצוע של משטח smart play תקני, ב-  3 גוונים, כולל כל הנדרש להכנת 
השטח, חפירה, הידוק, פילוס, ניקוז,תשתית תקנית וכל עבודה נדרשת לקבלת 

משטח תקני ואיכותי, כולל תיחום ע"פ הנחית הפיקוח והמזמין. סקיצה רעיונית יש 
להגיש לאישור הפיקוח והמזמין. בזמן עבודות התקנה יש לקחת בחשבון את 

המתקנים הקיימים.

     35,100.00₪          130,00030,000₪קומפלט

3
בניית מהלך מדרגות חדש מבטון וחיפוי באבן שיש בכניסה למבנה, הכל בהתאם 

להנחיות הפיקוח ולתקנים לרבות בטיחות ונגישות.
       4,095.00₪            13,5003,500₪קומפלט

4
אספקה והתקנת מעקה תקני עשוי מתכת מגולוון וצבוע, בכניסה למבנה כולל 

פרוק המאחז הישן.
          631.80₪               1.5360540₪מ"א

5
אספקה והתקנת גדר רשת תקנית, כולל עמודונים כל 3 מטר עם יסוד יציב, שער  

פשפש ברוחב 110 ס"מ לגינת ירק, הכל בתאום ואישור הפיקוח.
       2,925.00₪            102502,500₪מ"א

6
ביצוע תיקוני בטונים+ טייח+ צבע חוץ 3 שכבות, עד גובה 1 מ', לרבות שכבת 

יסוד "טמבורפיל" או ש"ע הכל בהתאם להנחיות הפיקוח.
       7,020.00₪            154006,000₪מ"א

7
פרוק, אספקה והתקנה של חלון אלומיניום רפפות תקני במבואת כניסה, כדוגמת 

הקיים, בהתאם להנחית הפיקוח.
       2,106.00₪            11,8001,800₪קומפלט

          468.00₪               1040400₪מ"רביצוע תיקונים, שפכטל וצביעת קירות מבואת כניסה, בהתאם להנחיות הפיקוח.8

     52,930.80₪          45,240₪סה"ככל העבודות יש לבצע בהתאם לתקנים.*
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סה"כ כולל מע"מסה"כמחיר יחידהכמותיחידהתאורמס'
אספקת אריחים, החלפה וביצוע תיקונים למרצפות שבורות במדרגות עליה 

במבואת הכניסה, הכל בהתאם להנחיות הפיקוח.
כולל סגירת פינה תחתונה של מעקה במדרגות כניסה

2
אספקה והתקנת מושלמת של דלת עץ חד כנפית, הכוללת משקוף עץ צבוע, 

מעצור, מגן אצבעות וצילינדר בהתאם לדרישות הפיקוח והמזמין. כדוגמת דלתות 
פנדור או ש"ע.

       2,106.00₪            11,8001,800₪קומפלט

       4,446.00₪            3,800₪סה"ככל העבודות יש לבצע בהתאם לתקנים.*

סה"כ כולל מע"מסה"כמחיר יחידהכמותיחידהתאורמס'

1
תיקון קומפלט של נזילה מתחת לריצוף בשירותים, כולל כל החלקים והחומרים 

הנדרשים לביצוע מושלם של העבודה בתאום להנחיה ואישור הפיקוח.
       1,170.00₪            11,0001,000₪קומפלט

2
החלפת גופי תאורה פגומים  בשירותים בגופי תאורה מוגני מים IP54 שקוע או 

גלוי, הכל בהתאם להנחיות הפיקוח והמזמין.
       3,510.00₪            65003,000₪יח'

3
תיקון חיבור של מבנה ממ"ד למבנה הגן בהתאם להנחיית הפיקוח. כולל תיקון 

החיבור ברצפה , קירות והגג. וטיפול מונע נגד נזילות בעתיד. כולל תיקון קוסמטי 
כולל טיח שפכטל וצבע לפי הנדרש, בהתאם לגמרים קיימים ובאישור הפיקוח.

       5,850.00₪            15,0005,000₪קומפלט

     10,530.00₪            9,000₪סה"ככל העבודות יש לבצע בהתאם לתקנים.*

סה"כ כולל מע"מסה"כמחיר יחידהכמותיחידהתאורמס'
       3,510.00₪            13,0003,000₪קומפ'עבודות הריסה ופינוי פסולת של פרגולות ומדרגות כניסה.1

2
טיפול בחלודה וצביעה ב2 שכבות של צבע מסוג המרייט נגד חלודה של סככה 

קיימת. והתקנת סככות צל 4X4 ~ תקנית ( על גבי עמודים קיימים ).
 4,680.00      ₪  4,000           ₪ 22,000יח'

3
תכנון וביצוע של משטח smart play תקני, ב-  3 גוונים, כולל כל הנדרש להכנת 
השטח, חפירה, הידוק, פילוס, ניקוז,תשתית תקנית וכל עבודה נדרשת לקבלת 

משטח תקני ואיכותי, כולל תיחום ע"פ הנחיית הפיקוח והמזמין.
     46,800.00₪          20020040,000₪מ"ר

4
אספקה והתקנת מעקה תקני עשוי מתכת מגולוון וצבוע, בכניסה למבנה כולל 

פרוק המאחז הישן.
          842.40₪               2360720₪מ"א

5
אספקת אריחים, החלפה וביצוע תיקונים למרצפות שבורות במדרגות עליה 

במבואת הכניסה, הכל בהתאם להנחיות הפיקוח.
       1,170.00₪            11,0001,000₪קומפלט

       1,170.00₪            11,0001,000₪קומפלטתיקון קורת בטון של ארגז החול בהתאם להנחיות הפיקוח ולתקן.6

7
ביצוע תיקוני בטונים+ טיח+ צבע חוץ 3 שכבות, עד גובה 1 מ', לרבות שכבת 

יסוד "טמבורפיל" או ש"ע הכל בהתאם להנחיות הפיקוח.
       9,360.00₪            204008,000₪מ"א

8
צביעת קירות חוץ בגן כולל מחסן בצבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על טיח חוץ, 

לרבות שכבת יסוד "יסוד קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד" או ש"ע.
     46,800.00₪          140,00040,000₪קומפלט

9
פרוק והחלפה של גופי תאורה קיימים כולל סטארטרים בהתאם להנחיית הפיקוח 

ובאישור המזמין
       9,360.00₪            18,0008,000₪קומפלט

       1,170.00₪            11,0001,000₪קומפלטהסרת לבד מהקירות, ביצוע תיקוני שפכטל וצביעת כל קירות הגן ב- 3 שכבות.10

11
תיקון והחלפת מרצפות שבורות, יישור מפלס רצפות בולטות הכל בהתאם 

להנחיית הפיקוח.
       3,510.00₪            13,0003,000₪קומפלט

12

אספקה והתקנת יחידת מיזוג  מפוצל טיפוס עילי לתפוקה של 24,000 
BTUQHR, דוגמת אלקטרה או ש"ע, דירוג אנרגטי A לרבות חיבורי חשמל 

ופיקוד, חיבורי צנרת גז עד לאורך של 5 מטרים, וחיבור לנקודת ניקוז חדשה, 
מפסק ביטחון ליח' עיבוי, שלט וסורג נגד גניבה של היח' החיצונית, הכל קומפלט 

להפעלה.

       8,190.00₪            17,0007,000₪קומפלט

13

אספקה והתקנת ארונות מטבחון תחתון במידות 300/60/90, ארון עליון במידות 
300/30/50. גוף, מחיצות ומדפים מעץ לבוד, גב הארון דיקט 5 מ"מ, ציפוי 

פורמיקה ופירזול לבחירת המזמין. הביצוע כולל משטח שיש קיסר בעובי 2 ס"מ 
דגם 2230, קרמיקה 20/10 בגוון לבן, כיור 60 של חרסה, ברז מטבח חמת וקנט 

יורד בחזית בהתאם להנחיית הפיקוח והמזמין.

       8,775.00₪            17,5007,500₪קומפלט

       3,510.00₪            13,0003,000₪קומפלטאישור חשמלאי מוסמך14
   148,847.40₪        127,220₪סה"ככל העבודות יש לבצע בהתאם לתקנים.*

סה"כ כולל מע"מסה"כמחיר יחידהכמותיחידהתאורמס'

1
אספקת אריחים, החלפה וביצוע תיקונים למרצפות שבורות במדרגות עליה 

במבואת הכניסה, הכל בהתאם להנחיות הפיקוח.
       1,170.00₪            20501,000₪מ"ר

          585.00₪               11500₪קומפ'הריסה ופינוי פרגולה ישנה .2

3
אספקה והתקנה של רשת צל 5X5  תקנית על קונסטרוקציה קיימת, בצפיפות 

לבחירת המזמין בהתאם להחית הפיקוח.
       2,340.00₪            12,0002,000₪קומפ'

4
עבודות תיקונים בשטח חיצוני של הגן לסביבה בטוחה ותקנית, הכל בהתאם 

להנחיות הפיקוח והמזמין.
       1,170.00₪            11,0001,000₪קומפלט

       5,265.00₪            4,500₪סה"ככל העבודות יש לבצע בהתאם לתקנים.*

סה"כ כולל מע"מסה"כמחיר יחידהכמותיחידהתאורמס'

1
טיפול בחלודה וצביעה ב2 שכבות של צבע מסוג המרייט נגד חלודה של סככה 

קיימת.
          936.00₪               1650800₪מ"ר

          468.00₪               4100400₪מ"רביצוע תיקונים לקירות בכניסה לממ"ד+ צביעה ב 3 שכבות.2
          585.00₪               1500500₪קומפלטמתיחת רשת צל קיימת ע"י כבלי פלדה ואביזרים תקניים.3
       1,989.00₪            1,700₪סה"ככל העבודות יש לבצע בהתאם לתקנים.*

גן שקד - רחוב מימון

      2,340.00₪           12,0002,000₪קומפלט1

גן סביונים - רחוב היהלום

גן שושנים - רחוב הדקל 14

גן רותם - רחוב הנרקיס 5

גן הזית - רחוב הבנים



סה"כ כולל מע"מסה"כמחיר יחידהכמותיחידהתאורמס'

       3,861.00₪            31,1003,300₪יח'התאמת שוחות ביוב בחצר משחקים למפלס האדמה בהתאם להנחיות הפיקוח.1

2
טיפול בחלודה וצביעה ב2 שכבות של צבע מסוג המרייט נגד חלודה של שתי 

סככות קיימות.
       2,925.00₪            50502,500₪מ"ר

       6,786.00₪            5,800₪סה"ככל העבודות יש לבצע בהתאם לתקנים.*

סה"כ כולל מע"מסה"כמחיר יחידהכמותיחידהתאורמס'

1
הטמנת / העתקת צינור מים לאורך חצר הגן, כולל חפירה. צנרת חלקים וכל 

הנדרש לביצוע מושלם של העבודה.
       4,387.50₪            152503,750₪מ"א

       4,387.50₪            3,750₪סה"ככל העבודות יש לבצע בהתאם לתקנים.*

סה"כ כולל מע"מסה"כמחיר יחידהכמותיחידהתאורמס'
          585.00₪               1500500₪קומפלטמתיחת רשת צל קיימת ע"י כבלי פלדה ואביזרים תקניים1
          585.00₪               500₪סה"ככל העבודות יש לבצע בהתאם לתקנים.*

סה"כ כולל מע"מסה"כמחיר יחידהכמותיחידהתאורמס'

       1,287.00₪            11,1001,100₪יח'התאמת שוחות ביוב בחצר משחקים למפלס האדמה בהתאם להנחיות הפיקוח.1

2
טיפול בחלודה וצביעה ב2 שכבות של צבע מסוג המרייט נגד חלודה של שתי 

סככות קיימות.
       1,170.00₪            20501,000₪מ"ר

       1,755.00₪            53001,500₪מ"רביצוע תיקוני שפכטל וצבע במעבר לכיוון גן משחקים בהתאם להנחיית הפיקוח.3
       4,212.00₪            3,600₪סה"ככל העבודות יש לבצע בהתאם לתקנים.*

סה"כ כולל מע"מסה"כמחיר יחידהכמותיחידהתאורמס'

1
בניית מהלך מדרגות חדש מבטון וחיפוי באבן שיש בכניסה למבנה, הכל בהתאם 

להנחיות הפיקוח ולתקני בטיחות ונגישות.
       4,095.00₪            13,5003,500₪יח'

2
אספקת אריחים, החלפה וביצוע תיקונים למרצפות שבורות בשביל הכניסה, הכל 

בהתאם להנחיות הפיקוח.
       2,925.00₪            102502,500₪מ"ר

3
תיקון והחלפת מרצפות שבורות, יישור מפלס רצפות בולטות הכל בהתאם 

להנחיית הפיקוח.
       1,170.00₪            11,0001,000₪קומפלט

       2,574.00₪            21,1002,200₪יח'התאמת שוחות ביוב בחצר משחקים למפלס האדמה בהתאם להנחיות הפיקוח.4

     10,764.00₪            9,200₪סה"ככל העבודות יש לבצע בהתאם לתקנים.*

סה"כ כולל מע"מסה"כמחיר יחידהכמותיחידהתאורמס'

1
אספקה והתקנת מושלמת של דלת עץ חד כנפית, הכוללת משקוף עץ צבוע, 

מעצור, מגן אצבעות וצילינדר בהתאם לדרישות הפיקוח והמזמין. כדוגמת דלתות 
פנדור או ש"ע.

       2,106.00₪            11,8001,800₪יח'

2
החלפת גופי תאורה פגומים  בשירותים בגופי תאורה מוגני מים IP54 שקוע או 

גלוי, הכל בהתאם להנחיות הפיקוח והמזמין.
          585.00₪               1500500₪יח'

3
ביצוע תיקוני סדקים, שפכטל מלא וצביעה ב 3 שכבות לקירות (ליד דלת ממ"ד), 

כולל שכבת יסוד.
       1,170.00₪            11,0001,000₪קומפלט

       3,861.00₪            3,300₪סה"ככל העבודות יש לבצע בהתאם לתקנים.*

סה"כ כולל מע"מסה"כמחיר יחידהכמותיחידהתאורמס'

1
קרצוף טיח מתפורר מעל שפולי רצפה ובצוע תקוני טיח לאורך השיפולים בהתאם 

להחית הפיקוח
       3,510.00₪            13,0003,000₪קומפלט

       3,510.00₪            3,000₪סה"ככל העבודות יש לבצע בהתאם לתקנים.*

סה"כ כולל מע"מסה"כמחיר יחידהכמותיחידהתאורמס'

1
תיקון והחלפת מרצפות שבורות, יישור מפלס רצפות בולטות הכל בהתאם 

להנחיית הפיקוח.
       1,170.00₪            11,0001,000₪קומפ'

       1,170.00₪            1,000₪סה"ככל העבודות יש לבצע בהתאם לתקנים.*
 בכל פרויקט שבו מבצעים שיפוץ בתוך הגן יש לשמור על הציוד הקיים ע"י ניילון ועטיפת הציוד ע"י וע"ח הקבלן.*

*
 בכל פרויקט שבו מבצעים שיפוץ הקבלן אמור לנקות אחריו את כל פסולת העבודה, קרטונים, ניילונים וטיאוט 

ולא להשאיר בפחי אשפה בתוך הגן.

   285,035.40₪        243,620₪ בכל עבודת צבע על הקבלן לבצע עטיפה של אלמנטים בקירות, פנלים וניקוי כתמים ברצפה.*
 לא תתאפשר עבודה בימי שבת וחג.*

עבודה בימי שישי עד השעה 13.00 .*

עבודה בשעות הערב רק בתאום מול מנהל הפרויקט. *

גן שירן - רחוב הכלנית

גן נרקיסים - רחוב אחד העם

סה"כ כל הגנים

גן הדרים - רחוב הנרקיס

גן ורדים - רחוב הלבונה

גן תמר - רחוב היהלום 15

גן התאנה - רחוב הבנים 26

גן רימון - רחוב הכלנית

גן השלושה - רחוב הכלנית


