
 מחירים - נספח

 כולל מע"מלא  - חודשימחירון שירותים 

 הערות מחיר נושא

  ₪ 49 מגה  200אינטרנט  נקודת
חלוקה לרשתות וניהול כולל תוכנת ניהול  FWתמסורת ו   נתב  כולל

 .התשתית מחיר כוללושדרוגי תוכנה ככל שיידרש. נקודה אופטית. 

 כנ"ל  ₪ 64 מגה  300אינטרנט  נקודת

 כנ"ל  ₪ 79 מגה  400אינטרנט  נקודת

בטכנולוגיית  APאיכותית כ  WIFIיחידת  תוספת

MESH )בנוסף ליחידה הראשית( 
10 ₪  

. ההתקשרות תקופת כל לאורך מלאים ואחריות שירות כולל

INNBOX M60 .תוכנה שדרוגי כולל יחיד . 

 Wifi6תומך  AX  +MESHתוספת יחידה בתקן 

 TP-Link Archer AX10 AX1500כגון  
 .ההתקשרות תקופת כל לאורך מלאים ואחריות שירות כולל   ₪ 20

 ארגוני VPNפרטיים / מצלמות /  לצרכים  ₪ 10 חיצונית -חוקית -קבועה  IP כתובת

 .IP. לא כולל מכשיר הטלפון. ממשק אנלוגי או דקות פ"א 300 כולל  ₪ 10 טלפוןקו 

  ₪ 10 נוספת טלפון שלוחת כל
הטלפון. על מכשיר תמיכה מלאה בלחצן מצוקה ואזעקות. לא כולל 

 וכל עבודות החיווט. FXSתשתית קיימת כולל יחידת 

  ₪ 91 מגה 200חבילות( + אינטרנט  6טלוויזיה )
נקודות  2 –חבילות תוכן  6 /קואקס +ע"ג האינטרנט טלוויזיה

 משתמשים בו"ז לאינטרנט. 4 לקואקס, 

)מתאם לאינטרנט על  גיגה MOKA 1 יחידת

 קואקס לטלוויזיות חכמות/ סטרימר(
 במעמד התקנת הסיב האופטי התקנה כולל  ₪ 10

 במעמד התקנת הסיב האופטי התקנה כולל  ₪ QAMTECH 10   סטרימר/  ממיר

    ₪ 45   חבילות תוכן  6, טלוויזיה
נקודות  2 –חבילות תוכן  6 /קואקס +ע"ג האינטרנט טלוויזיה

 משתמשים בו"ז לאינטרנטי. 4 לקואקס, 

   ₪ 10 כל משתמש טלוויזיה נוסף

     ₪ 28 רמיום חבילת פ

 מסלול יישובי   ₪ 12 מרוכז -חבילת פרמיום 

      ₪ VOD  27חבילת 

 מסלול יישובי   ₪ 45 חבילת פרמיום ספורט מרוכז
 

 מחירון עבודות חד פעמי )כולל מע"מ(

 כמות נושא
תשלום 

 להוט
 הערות

 ש"ח 350 1 ביתית /רשתתוספת נקודת מחשב
מטר כולל מובילים ושקע על הטיח בדיקה  35עד  Cat5Eכבל 

 כולל מעבר קיר  מטר. 2וסימון, כולל מגשר 

 ש"ח 450 1 ביתית /רשתתוספת נקודת מחשב
מטר כולל מובילים ושקע על הטיח בדיקה  50עד  Cat7Aכבל 

 מטר. כולל מעבר קיר 2וסימון, כולל מגשר 

 טלפון / טלוויזיהמחשב /  ש"ח 250 1 תיקון שקע תקשורת קיים

 לעבודות שלא במסגרת העבודה ולא תומחרו מראש ש"ח 250 1 ש"ע עבודה טכנאי 

 כולל המפעיל  ₪ 1,500 1 יום עבודה מחפרון

 ש"ח 140 1 מטר 1חפירה חדשה  מחיר משוקלל ל 
, שוחת תקשורת  2המחיר למטר ממוצע וכולל , חפירה, צנרת *

 לפחות. מטר 100החזרת המצב לקדמותו, לפי 
 

 :ותהער

 בתקופת ההתקנה ביישוב.לעבודות המבוצעות העבודות החד פעמיות הינו רק  מחירון .1

שנים. ניתן לרכוש באופן פרטי  5הציוד בשכירות חודשית כולל אחריות ותחזוקה ל  מחיר – קצה ציוד .2

   התושבים.לשיקול אנו מעלים זאת כנקודה בשוק. בעלות זולה יותר  ים/ ראוטרמגברי אותסטרימרים/ 

 בבתים לבצעבתוספת תשלום מוזל הכנסנו אפשרות בבתים,  תשתיתאת הגם לשפר  של הצורךב .3

  .משופרת MESH /WIFI-6 אלחוטית מערכת התקנתאו ו רשת כבלי סלילת

. רשת אלחוטית אחת יציבה בבית תומייצרו יחידות 2-4כוללות  MESH מערכות -MESHטכנולוגיית  .4

בדומה רוחב הפס מקסימלי  רכןצלכל  מספקתהיחידות עצמאית ומעבירה את הצרכן בין המערכת 

 לרשת סלולארית.

5. WIFI-6 – תקן תקשורת חדש ומהיר יותר לרשתות בייתיות 


