
 

  1עמוד 

 

  מחיר הובלות מעבר לקו הירוק וחריגים 

     אזור ירושלים / אזור צפון / אזור בינימין 

   150 מוצר לבן 

   120 כיריים 

   100 מוצר קטן עד גודל של שואב 

   225 ליטר  500מקרר עד 

   S/S 375מקרר 

 40 למוצר לבן  3הובלה מעל קומה 
לקומה / 

 למוצר 

 70 ליטר  500למקרר עד  3קומה  הובלה מעל
לקומה / 

 למוצר 

 S/S 100למקרר  3הובלה מעל קומה 
לקומה / 

 למוצר 

   S/S 150ליטר ו  500פירוק דלתות למקררים עד 

 במקרה של אספקה שדורשת מנוף 
 מחיר יתואם בין הנהג/מנופאי ללקוח 

   +בהתאם לתנאים בשטח 

   נווה דניאל ביתר עלית 

   בת עין  צור הדסה

   ראש צורים  הר גילה 

   אלעזר אפרת 

   מגדל עוז  אלוני שבות 

   כוכב יעקב  כרמי צור 

   בנימין מעלה אדומים 

   אדם  כפר אדומים 

   אילון  קידר 

   נופית עלמון

   בית אל  מבוא חורון 

   מעלה מחמש בית חורון 

    אזור צפון 

   שקד קציר

   ן ריח חריש 

    אזור שרון בנימין 

   אריאל  כפר תפוח 

   בקרן  קדומים 

   קרני שומרון  עינב

   מעלה שומרון  ירחיב

   בית אריה  נירית 

   נופים  אלקנה 

   שערי תקווה  עלי זהב

   יקיר עץ אפריים 

   אלפי מנשה  עופרים 

   איתמר צופים

   אלון מורה  אבני חפץ 
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    אזור ירושלים / בקעת הירדן / אזורים מיוחדים 

   300 מוצר לבן 

   200 כיריים 

   150 מוצר קטן עד גודל של שואב 

   400 ליטר  500מקרר עד 

   S/S 500מקרר 

 40 למוצר לבן  3הובלה מעל קומה 
לקומה / 

 למוצר 

 70 ליטר  500למקרר עד  3הובלה מעל קומה 
לקומה / 

 למוצר 

 S/S 100למקרר  3הובלה מעל קומה 
לקומה / 

 למוצר 

   S/S 150ליטר ו  500פירוק דלתות למקררים עד 

 במקרה של אספקה שדורשת מנוף 
 מחיר יתואם בין הנהג/מנופאי ללקוח 

   +בהתאם לתנאים בשטח 

   נילי שילה 

   רה אדו מעון

   נריה  שדה יריחו

   עופרה  קרית ארבע

   נעלה  הר חברון 

   קיבוץ גלגל ים המלח 

   בית הערבה  בקעת הירדן 

    ים המלח  -ישוב רועי 

    אזור בקעת הירדן 

   מבוא דותן  דרך הבקעה 

   שדמות מחולה  חולדה 

    אזור מיוחד 

   מעלה אפריים  מכורה 

   יתגית חמרה 

      

   הערות 

   ישנם עוד ישובים שלא רשומים שיכולים להיכנס לרשימה 

   כל ישוב מעבר לקו הירוק או שהאספקה אליו ) בקו חלוקה ( 

   דורשת לעבור מחסום יחוייב בהתאם למחירון  .

   

   עידכון 

  הקו הוא קו חלוקה מיוחד בגלל שלא ניתן לעבור את המחסום לכיוון 

  ישראל עם סחורה במשאית ולכן כל הנק' הלקוחות מסופקים יחד .

 

 


