
עבורם מחיר ההובלה הוא: רשימת אזורי חלוקה  

₪  100 -מיקרוגל, שואב אבק, אודיו, כיריים  

₪  160 -מכונת כביסה, מייבש, תנור משולב/בנוי, מדיח כלים  

₪  160 -"32-"65מסך   

₪  300 -"70-"85מסך   

₪  250 -ליטר נפח אחסון 500מקרר מקפיא עליון/תחתון עד   

₪ 300 -ליטר ומעלה נפח אחסון 501-מקרר מקפיא עליון/תחתון מ  

₪  350 -דלתות 2/3/4מקרר   

₪  200 -מקפיא  

₪  1600 -מקרר הרמוני  

20000- 160  ₪ BTU  מזגן קטן ובינוני עד 

20000- 200  ₪ BTU מזגן קטן ובינוני מעל 

  אילת והערבה  שם ישוב  שם ישוב  שם ישוב  שם ישוב  שם ישוב

אילת 
 והערבה

 חריף נווה  אילות  פצאל  דניאל נווה  עילי ישוב  בנימין גבע  גאווייעד אבו

 אבנת נח"ל  אילת  צופין  דקלים נווה  השחר כוכב  גדיד  עמאר אבו

 ניצנה  אליפז  קדומים  נופים  יעקב כוכב  גיתית  רוקייק אבו

 סיני ניצני  אלמוג  קדר  נוקדים  אלדד כפר  גלגל  חפץ אבני

 סדום  אשלים  קטיף  חמדת נח"ל  דרום כפר  אור גן  אדורה

 סמר  אורה באר  קידר  רותם נח"ל  תפוח כפר  דולב  אדם

 ספיר  מילכה באר  ארבע קרית  נחליאל  צור כרמי  גילה הר  איתמר

 עובדה  הערבה בית  שומרון קרני  ניל"י  כרמל  גילו הר  אלון

 עזוז  גרופית  צורים ראש  נירן  לשם  עמשא הר  מורה אלון

 עידן  חלוקים  רבבה  נעלה  דותן מבוא  יריחו ורד  שבות אלון

 בוקק עין  חצבה  רועי  נעמי  יריחו מבואות  חברון  סיני אלי

 גדי עין  טללים  רותם  נריה  עוז מגדל  חגי  אלעזר

 חצבה עין  יהל  רחלים  הגדוד נתיב  מגדלים  גלעד חוות  אספר

 יהב עין  יטבתה  ריחן  סוסיה  מורג  יאיר חוות  אפרת

 תמר עין  המלח ים  רימונים  עופרה  מחולה  חלמיש  אפרתה

 אובות עיר  כמהין  רמאללה  עופרים  יתיר מחנה  חמדת  ארגמן

 פארן  לוטן  ים רפיח  עזה  מיצד  חמרה  קודש אש

 צופר  גוריון בן מדרשת  רחל שבות  עטרת  מכורה  חרמש  בדולח

 צוקים  בלדד מחנה  שבטה  עלי  מעון  כרם טול  בידיה

 ברנע קדש  טלי מחנה  שומרון שבי  זהב עלי  אפרים מעלה  טלמון  אל בית

 קטורה  יוכבד מחנה  מחולה שדמות  עלמון  לבונה מעלה  טנא  אריה בית

 קליה  מצדה  שועפת  עמנואל  מכמש עלהמ  עומרים טנא  יתיר בית

 רביבים  רמון מצפה  שילה  ענב  עמוס מעלה  ידידה  לחם בית

 רתמים  שלם מצפה  שמעה  ענתות  שומרון מעלה  ייט"ב  עצמון בני

 בוקר שדה  עם מרחב  שני  עתניאל  יהודה מצדות  עינב יישוב  בקעות

 שחרות  שדה משאבי  אברהם שערי  שדה פאת  יריחו מצפה  יפית  ברוכין

 שיזפון  הככר נאות  תומר  פדואל  משואה  יצהר  הבקעה ברוש

 שיטים  סמדר נאות  ציון תל  חבר פני  משכיות  יקיר  ברכה

   זוהר נווה  תלם  פסגות  נגוהות  נערן ישוב  עין בת

     תקוע        
 


