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     יישום קיר ירוק הידרופוני
 

 

 תיאור כללי - קיר ירוק הידרופונייישום 

 נקודות כלליות:

  ק"ג  25עד  -פלטפורמת השתילה בה אנו משתמשים הינה פלטפורמה הידרופונית קלת משקל
 .כאשר הצמחים בוגרים למ"ר

  בכל מה שנוגע לאיטום.אין צורך בטיפול מיוחד לבניין לפני התקנת הגינה הוורטיקלית 

  כל החומרים בהם אנו משתמשים לבניית הפלטפורמת שתילה הינם חומרים עמידים למים
 .UVובדים מיוחדים בעלי סינון  PVCפלטות אלומיניום,  -למשך שנים ארוכות כגון 

 

 :שלבים

מיוחד לגידול צמחים על קיר ירוק בד )בד של פורסים כמה שכבות  PVC פלטותעל גבי 
 .(הידרופוני אשר אנו מייבאים

עם טפטפות מווסתות לחץ של נטפים )מספר קווי ההשקיה י השקיה ובין שכבות הבד פורסים קו
 .על ידי מחשב השקייה אוטומטית ופעליםמהמשתנה לפי גובה הפרויקט( 

 בתחתית הגינה מתקינים מרזב אלומיניום להובלת הנקז.

 שהפלטפורמה מוכנה ומערכת ההשקיה עובדת מתחילים בשלב השתילה.לאחר 

למ"ר )תלוי בסוג הצמח( בין שכבות הבד, ללא  45 - 30שותלים את השתילים במרווחים של 
 אדמה או חומר מצע.

)כמו כן מותקן  המחוברת למחשב ההשקיהחשמלית  תבצעת על ידי מדשנתההזנה של הצמח מ
מזינה את הגינה בדשן איכותי המותאם  בראש המערכת מז"ח העומד בכל התקנים(. המדשנת

אם אישית )דשן המורכב ממיקרו ומאקרו אלמנטים ביחס אשר מות םהידרופוניילקירות ירוקים 
 .(כילמחברת הדשנים  ,של אגרונום גרין גקו ,דרישהפי ל

תדירות ההשקיה ויחס הדישון משתנה לפי פרמטרים כגון גיל הצמחים בגינה, עונות השנה, 
    סוגי הצמחים המיושמים בקיר הירוק וכו'.

 

  פגישה אישית.ב במידת הצורך ולענות על שאלותעל השיטה  לפרט עוד אוכל

 

 ברק

 חברת גרין גקו בע"מ



        גקו גרין  –פרופיל חברה 
 

 

 הקמה ואחזקה של קירות ירוקים. נון, ברת גרין גקו הינה חברה המתמחה בתכח

 

החברה רכשה בארץ ובעולם,  2004פרויקטים גמורים משנת  250לאחר למעלה מ 
 ניסיון רב בתחום הקירות הירוקים.

 

, חברת גרין גקו הקימה קירות ירוקים בשיטה פעילותה של החברהלבעשור הראשון 
אנלים, שיטה שייצרה בעיות ותלייה על פשתולות מצע הישנה של קופסאות חומר 

, קושי שדחף את החברה להתפתח לאורך זמן תיאחזקוקושי המלחת שורשים של 
לאורך שנים  מצויןאו ירישל החברה כדי שהפרויקטים ב צוא פתרון ארוך טווחמלו

  .רבות

 

מתקדמת ההידרופונית, השיטה החברה בונה קירות ירוקים בשיטה  2014משנת 
                       – כגון החברות המובילות בעולםעל ידי  מיושמתוביותר 

Paisajismo Urbano ו  הספרדיתPatrick Blanc  הקירות  ממציא -הצרפתי
 .הירוקים

 

ביחד עם הלקוח תוך כדי שמירה על  החברה מבצעת ,הפרויקטיםעיצוב ת א
ת ואיכ, תנאי תאורה, במיקום הפרויקט רהאוויכגון תנאי מזג פרמטרים חשובים 

עם ניסיון של אגרונום צמוד של , ובחירה נכונה של צמחים וכל זאת בליווי מים
 ערכות השקייה.מלמעלה מארבעים שנים בצמחים ו

 

 יזמים, ועיריות.לחברה לקוחות מרוצים בקרב חברות מובילות, לקוחות פרטיים, 

 

 -ניתן לראות חלק מהעבודות שלנו בלינק 
https://www.greengecko.co.il/gallery 



              הצעת מחיר לקיר ירוק 
 
 

 21/07/2021תאריך: 

 

 אורלי  לכבוד: 

 

 פרטים על הפרויקט: 

 ג'אסר א זרקא , בית ספר מ"ר, 8 –כ   בשטח כולל של INDOOR ירוק רקי

 

 המחיר כולל: 

  תות שתילה הידרופוניוקמת פלטפורמה •

 לפי דרישת הפרויקט ת השקייה אוטומטיתומערכ •

 לפי דרישת הפרויקט  אוטומטית דישוןת ומערכ •

 מירזוב אלומיניום להובלת הנקז •

  צמחים המתאימים למיקום הפרויקט •

 עיצוב הקירות ושתילה  •

 מסיום השתילה אחזקה חודש  •
 
 

 : החודשית כוללת    אחזקה ה 

 הגעה לשני ביקורים במקום •
 עבודות שוטפות כגון גיזום וניקוי עלים יבשים  •
 לפי עונות השנה כיול מערכת ההשקיה   •
 מילוי חודשי של מיכל הדשן •
 מעקב אחרי מזיקים והדברה במקרה הצורך  •
  השלמת צמחים בודדים שנפגעו או שלא נקלטו כראוי •
 רטיקלית לפני כל עונהוהכנת הגינה הו •
 שמירה על תצוגה ויזואלית מרשימה של הקיר  •
 זמינות טלפונית לפתרון בעיות מידיות •
 ללא תוספת תשלום  -עיות שדורשות הגעה וטיפול מידי פתרון ב •
מחיר  , המחיר יקבע לפי הצעת רגילה חודשית מעבר לאחזקהנוספת עבודה  תידרשאם  •

 המזמין מראש. פרטנית אשר תאושר על ידי  

 



              הצעת מחיר לקיר ירוק 
 
 

 

 תנאי תשלום: 

 תחילת העבודה ב  50%

 שתילה הבגמר   50%

 

 . כחוק בתוספת מע"מ ₪   ,00018הינו  תהוורטיקלי להקמת הגינה ההצעהמחיר 

 כחוק.  בתוספת מע"מלחודש  ₪  600הינו תחזוקה חודשית  ההצעהמחיר 

 

 : חשוב לציין 

יש אחריות על הצמחים כל עוד חברת גרין גקו מבצעת את התחזוקה השוטפת למעט מקרים שלא  •
 צא בזה.  נזקי מזג אוויר )שלג, ברד וכו'(, פגיעה בתשתיות וכיו –בשליטתה כגון 

 

 בנוסף: 

 אין צורך בטיפול מיוחד לבניין לפני התקנת הגינה הוורטיקלית בכל מה שנוגע לאיטום. •

כל החומרים בהם אנו משתמשים לבניית הפלטפורמת שתילה הינם חומרים עמידים למים  •
 . UVאלומיניום, פי וי סי מוקצף ובדים מיוחדים בעלי סינון  –למשך שנים ארוכות כגון 

ניתן לראות את העבודות שלנו בגלריה שבאתר האינטרנט   •
https://www.greengecko.co.il/gallery 

במקרה ויש צורך בתאורה, הצעת מחיר תינתן בנפרד. אם יוחלט לבצע את התאורה עם קבלן  •
 .לטובתו לצורך ייעוץ ופיקוח לצרכים של הקיר ו תהיה זמינהגרין גקמטעם הלקוח 

  תחילת העבודה מותנת בתאום פגישה במקום הגינה הוורטיקלית עם אנשי המקצוע •
המתאימים מטעמכם לצורך התאמה מדויקת של התשתיות כגון שלד , ניקוז , נקודת מים , 

 חשמל וכו' וקבלת אישורים או היתרים מתאימים במידת הצורך. 
ולא מעבר לכך. כל    בהצעהמתייחס אך ורק לפרטי העבודה המפורטים    בהצעה זוהמחיר הנקוב   •

הוצאות אחזקת אתר העבודה לרבות, חשמל, מים, אבטחה, ביטוח, ניקיון ארנונה, קבלת היתרים  
 רישיונות וכו' חלים על המזמין בלבד ובאחריותו להסדירם.

באם האתר יהווה סכנה בטיחותית מכול סוג שהוא , העבודות באתר יוקפאו עד לטיפול  •
 דרשים ע"י המזמין.   מלוא ההיתרים או האישורים הנ

 

 

 



              הצעת מחיר לקיר ירוק 
 
 

 : הערות 

רטיקלית על כל רכיביה ומרכיביה, תהיה של גרין גקו וזאת עד לפירעון סופי והבעלות בגינה הו •
 ומוחלט של מלוא התמורה.

במקרה של ביטול ההתקשרות בטרם פירעון מלוא התמורה, מכל סיבה שהיא, לא יהיה המזמין   •
 רשאי לעכב בידו איזה מרכיבי הגינה הוורטיקלית ו/או איזה מכליה ו/או מטלטליה של גרין גקו. 

המזמין לא יהיה רשאי לעכב בידו איזה מהתשלומים המפורטים בהזמנה ו/או לקזז סכום כלשהו  •
 המפורטים בהזמנה ו/או המגיעים לגרין גקו מהמזמין, מכל סיבה שהיא.  מהסכומים

ימים בפירעון איזה מהתשלומים המפורטים לעיל תהיה    7במקרה של איחור בתשלום העולה על   •
 . ההתקשרות עד לביצוע התשלוםהמשך גרין גקו רשאית להקפיא את 

דריש • פי  על  ונבנה  ללקוח  הנה מוצר המותאם  הוורטיקלית  הייחודיות  הגינה  של המזמין  ותיו 
 ולפיכך ביטול של ההזמנה, לא יזכה את המזמין בהחזר של הסכומים ששולמו לגרין גקו. 

מבלי לגרוע מכך, אם נקבעו בהזמנה תשלומים בהתאם לקצב התקדמות ביצוע העבודה ) תשלום  •
ביצועם  התשלום בגין השלבים שטרם החל    למזמיןבהתאם לשלבי הביצוע השונים(, אזי יוחזר  

גקו בגין שלבי העבודה שטרם בוצעו  גרין  בניכוי הוצאות שהוציאה  )אם שילם עבורם(, זאת 
 משווי השלבים שטרם בוצעו.  15%ובניכוי פיצוי מוסכם ומוערך מראש בשיעור של  

•   , ביצוע  מועדי   , הגינה  של  במיקומה  כגון  העבודה  בהזמנת  שינוי  כל  יבקש  והמזמין  במידה 
יבה , גידול או קיטון ממדיה וכו', תיבחן תוספת תשלום עבור השינויים. כל  איכותה , סוגה , ט

 .  מגרין גקו שינוי כאמור יבחן לגופו ויחייב אך ורק לאחר קבלת אישור מראש בכתב

במקרה שננקטו כנגד המזמין הליכי פש"ר או הליכי פירוק או צו כינוס או צו עיקול או שהוכרז   •
מערכת או  הבנקאית  מערכת  ההתקשרות   ע"י  את  להביא  רשאית  גקו  גרין  כמוגבל,  הוצל"פ 

בתוספת מע"מ כחוק   15%לסיומה באופן מידי בתוספת פיצוי מוסכם ומוערך מראש בשיעור של  
 מהסכום הכולל של ההזמנה. 

 יום ממועד הגשתה.  30תוקף ההצעה הינה ל  •
 
 

 

 ביותר המקצועי רותיהש את  לרשותכם  להעמיד מבטיח

 שאלה אני זמין לכל 

 בברכה, 

   שמיל ברק

 גרין גקו בע"מ 

050-7933135 

info@greengecko.co.il 

 


