
 
 

 

 

 

 מחירון מתקני פנאי טיפוליים

 מתקני מוסיקה

100A10000000 18000 אורגנומדיה משודרגת + קינקט ₪  

101A10000000 6000 תוכנה  בלבד כולל– לייט אורגנומדיה ₪  

 מציאות מדומה

  ₪ 2750 אופניים אינטראקטיביות +מסך 62901008

  ₪ 2000 אופניים אינטראקטיביות ללא מסךמערכת  62901009

  ₪ APT 2750-אופניים אינטראקטיביות + מסך + התאמה ל 62901106

 משחקים חווייתיים

 9000 ₪ כדור סל לארבעה 62901014

כוללת מעמד תליה  4מערכת של  –ינשופים  62901018
 לאחד( 700וטעינה )

₪ 3200 

 700 ₪ ינשוף אחד 62901105

 חשיבהמשחקי 

 150 ₪ דומינו 62901023

 460 ₪ זיכרון מגנטי 62901020

 550 ₪ חושבים פלוס 62901021

 550 ₪ מחשבת 62901022

 180 ₪ 15-משחק ה 62901082

 210 ₪ סודוקו 62901089

 460 ₪ עץ דגם לב/ביצה . פאזל 62901019

 650 ₪ פיסול בצינורות 62901024

 מבוססות מתג מערכות

 ₪360 פמוטיםזוג  62901029

 ₪120 מתג רך 62901027

 ₪120 מתג קשיח 62901027-1

 ₪120 צעצוע ממותג 62901028

A10000000140 KEY BOX- 600 ₪ קופסת מיתוג למחשב 

 600 ₪ קופסת מיתוג למכשירים חשמליים 62901067

 אימון ותרגול

 150 ₪ דגמי גומיות 62901030

 150 ₪ כבסון 62901033

 600 ₪ לוח פעילות 62901092

 260 ₪ מגדל אטבים 62901032

 100 ₪ תבריגיתמחשבת  62901077

 590 ₪ מקל מטפס 62901034

 110 ₪ קיפוד טבעות 62901031

 100 ₪ תתבריגי דמקה 62901062

 30 ₪ מתקן קלפים 62901043

 8201מחירון מילבת 
 ספטמבר

 



 
 

 

 שונות

 3800 ₪ + פלטה שולחן ממונע 62901064

 1600 ₪ שירותים ניידת "עמלן" ערכת 61101000

 ADLמחירון 

 180 ₪ אנטי סליפ 62901100

 120 ₪ גורב גרביים 62901036

 35 ₪ לקרש אמבטיה –זויתן  62901047

 ₪120 חוט ומחט 62901042

 50 ₪ ידית לבקבוקים מוגזים 62901048

 100 ₪ מזיז סירים 62901038

 30 ₪ מצת 62901044

 50 ₪ מקבע צלחת 62901052

 100 ₪ מקל מלביש מכנסיים 62901051

 120 ₪ מתקן מזיגה 62901054

100₪ מתקן קלפים 62901043  

 50 ₪ מתקן לנטילת ידיים -נטלה   62901093

 60 ₪ עיבוי משקולות + מפתח אלן 62901041

 70 ₪ קולפן 62901037

₪ 35 קוצץ ציפורניים מקובע 62901102  

₪ 60 קרש חיתוך  מקבע 62901103  

 120 ₪ קרש חיתוך + סכין בטיחותי 62901050

 תקשורת ומחשבים

62901104 FINDIT- 400 ₪ מערכת לאיתור חפצים בבית בקלות 

62901045 Universal Cuff ₪ 40 

 300 ₪ גלאי תנועה 62901053

 180 ₪ מגן טאבלט 62901063

 200 ₪ מגן למקלדת  + מקלדת 62901046

 120 ₪ מגן עכבר הפוך 62901040

 220 ₪ מעמד לטאבלט 62901061

 200 ₪ מתקן קריאה 62901039

 250₪ פעמון מצוקה  בעל  שני רמקולים ולחצן אחד 62901099

 240 ₪ רךפעמון מצוקה + מתג  62901049

 ₪ 250 פעמון מצוקה בעל שני לחצנים )אחד מותאם( 62901096

 ₪ 310 +מתגפעמון מצוקה בעל שני לחצנים )אחד מותאם(  62901095

 180 ₪ פעמון מצוקה ללא מתג 62901076

 ₪60 כפתור עץ –תופסן הקלדה לאי פד  62901098

 ₪80 פטריה מתכת-תופסן הקלדה לאי פד  62901097

 תלת מימד

 80 1₪ מחזיק כוס שתייה )לפי התאמה כולל פגישה ( 629-1-1-001-000

 60 ₪ מחזיק לכוס שתיה )מדף( 629-1-1-001-016

 40 ₪ מחזיק לעט )לפי מידה( 629-1-8-001-000

 120 ₪ נשכן למקל פה 629-1-1-003-000

  ₪ 60 סטילוס אצבע )מדף( 62901080



 
 
 

 

 

 מחירון שירותי מילבת

 יעוצים

 200 ₪ שעה וחצי יעוץ  במילבת 65001003

65001015 
 יעוץ על  התאמת דיור במילבת ללא הכנת תכניות

  ₪ שעה וחצי
540 

65001016 
 * יעוץ על התאמת דיור בבית, ללא הכנת תכניות 

  ₪ שעה וחצי
900 

65001017 
 תכניות יעוץ במילבת מול

 ₪ שעתיים וחצי
1,500 

65001004 
 *קור בית מחוץ למילבת ייעוץ או ב

 ₪  
400 

 700 ₪  *מחוץ למילבת  קור בית של שני אנשי צוותייעוץ או ב 65001005

    

 הדרכות

65001020 
 שעה - איש( 3)עד מילבת ב סיור 

ללא  שעה
 תשלום

 360 ₪ שעה וחצי שעה וחצי – איש( 15)עד מודרך  הרצאה וסיור 65001002

 360 ₪ שעה וחצי )שעה וחצי( משתתפים 30הרצאה + סיור עד  65001018

₪ 500 שעה *הרצאה מחוץ למילבת  65001019  

מחוץ למילבת יתווספו עלויות נסיעה ע"פ  לפעילות) קצריום עיון / סדנא  65001013

 לקילומטר( ₪ 2
  ₪ שלוש שעות

1000 

מחוץ למילבת יתווספו עלויות נסיעה  לפעילות) ארוךיום עיון / סדנא  65001014

 לקילומטר( ₪ 2ע"פ 
  ₪ חמש שעות

1800 

 הערות

בניה, ייעוציים עם בעלי מקצוע אחרים, מחירים אלו אינם כוללים הוצאות הזמנת מידע תכנוני, הגשת היתר 
 שליחויות אגרות וכו'

 ₪ 180עבור כתיבת דוח בעקבות ייעוץ ו/או בקור בית יש להוסיף 

 לקילומטר ₪ 2יש להוסיף נסיעות בעלות של 


