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 מחיר  מידע נוסף  שירות 

 ביקור טכנאי 
לכל שעת עבודה או חלק ממנה לא כולל חלקים שיוחלפו  

 וימי שבתון  סופ"ש, חגיםלל , לא כו או התקנת תוכנות
200 ₪   

 ₪  100 .בד, ללא תיקוןבדיקת מחשב ואבחון תקלה בל בדיקת מחשב במעבדה 

 ₪  70 .ן הוא מחיר התחלתיתלוי בסוג החומרה, המחיר המצוי * החלפת חומרה\התקנת

שעת הדרכה לימוד  
 מחשב ואופיס 

לימודי הכרת המחשב למתחילים ומתקדמים, אינטרנט, 
 2003-2019פיס ויישומי או

150  ₪ 

שעת הדרכה קידום  
 אתרים 

ייעוץ קידום אתר, אופטימיזציית מבנה, הסבר על ביצוע  
 מילות מפתח ועוד חקר 

190  ₪ 

לימוד מערכת וורדפרס כולל אלמנטור, בניית דפים   שעת הדרכה וורדפרס 
 לימוד ולא בניית אתר  דקות 45ופוסטים. המחיר הינו ל

170  ₪ 

התקנת תוכנה ודרייברים לציוד היקפי כגון מדפסת,  * התקנת דרייברים 
 ...כרטיס מסך כרטיס קול ומצלמת אינטרנט ועוד

50  ₪ 

  פירמוט
  או  Windowsהתקנתו

Office    

מחיקת כל החומר הקיים )ללא גיבוי!( והתקנת מערכת  
המחיר   הפעלה ואופיס )למחזיקי רישיונות מוצר בלבד.

 אינו כולל רישיון מוצר(
250  ₪ 

-WPA2 כולל הצפנות והגדרות רשת בסיסיות, הצפנת הגדרת רשת אלחוטית 
PSK  בניתוקים מרשת אלחוטית טיפול ו 

200  ₪ 

גיבוי מידע ומסמכים כולל  
 ** שחזור

גיבוי כל המסמכים, התמונות והמידע האישי והעברה 
 לכונן חיצוני לשם שחזור מסודר 

250  ₪ 

גיבוי מידע ומסמכים כולל  
 ** שחזור

אישי והעברה לכונן חיצוני  מידע  תמונות ו מסמכים, וי גיב 
 SSDמארז חיצוני לכונן +  לשם שחזור מסודר

370  ₪ 

 

 

 לט אקס בוקסתיקון ש

 

 מחיר  שירות 

   ₪ 50 סטיקים  2 החלפת\תיקון

 ₪  50 ניקוי קורוזיה 

   ₪ 15 מגיני החלקה  2הרכבת 

 ₪  80 כולל תושבות  סטיקים 2 החלפת\תיקון

 ₪  RB+LB 25החלפת פאנל 

 ₪  35 החלפת בית סוללה 

 

 נים הם לעבודה על בקר שליטה אחדהמחירים המצוי *

 

 



 התקנת חומרה 

 

 מחיר  שירות 

   ₪ 70 ח וספק כ החלפת \הרכבת

 ₪  100 החלפת לוח אם \הרכבת

   ₪ 150 הרכבת מחשב 

 ₪  70 למחשב נייח  ן כרויהחלפת ז\הרכבת

 ₪  90 למחשב נייד  ן כרויהחלפת ז\הרכבת

 ₪  70 הרכבת דיסק קשיח ללא מערכת הפעלה 

 ₪  70 התקנת כרטיס קול כולל דרייברים 

 ₪  50 )כיוון אחד(   ו מהלקוחד אל א ף ציואיסו\אספקה 

 

 

 תוכנה התקנת 

 

 מחיר  מידע נוסף  גרסה  מוצר 

  התקנת אופיס 
עלות התקנת מוצר מקורי  

פק את  בלבד. הלקוח מס
 הרישיון 

130 ₪   

  Windowsהתקנת 
עלות התקנת מוצר מקורי  
בלבד. הלקוח מספק את  

 הרישיון 
150  ₪ 

מיקרוסופט אופיס  
 מקורי 

2016 Home & 
Student 

 350  ₪ 

מיקרוסופט אופיס  
 מקורי 

2016 Pro.  400  ₪ 

 Windows מיקרוסופט
 מקורי  10

Home  300  ₪ 

 Windows מיקרוסופט
 מקורי  10

Professional  350  ₪ 

התקנת אנטיוירוס  
 *מחשב(\עמדה)מחיר 

AVG Standard 
גרסה חינמית, אין צורך  

 דוש רישיון חי תשלום או ב
40  ₪ 

 

 

 

 

 

 

 



 חומרה  מחירון

 

 מחיר  מידע נוסף  דגם  מוצר 

 ₪  WA850RE Access Point TP-Link 300mbps 150 מגדיל טווח 

   ₪ WN823N TP-Link 300mbps 100 כרטיס רשת אלחוטי 

 אלחוטי   מודם ראוטר
TD-W9970 N300 

VDSL/ADSL2+ 
מתאים לתשתית בזק    ראוטר

  Dual Bandוהוט, 
290  ₪ 

 ₪  SSD 2.5 " Kingstone 1TB Sata III 650יסק ד  הרד

 ₪  SSD 2.5 " Kingstone 240GB Sata III 250יסק ד  הרד

 ₪  HDD 3.5 " Western Digital Blue 1TB 7200rpm 250יסק ד  הרד

 ₪  SSD NVMe Crucial 500GB 450הרדיסק 

 ₪  500w Sunn  250ספק כח 

 ₪  750w CoolerMaster MWE +80  550ספק כח 

 ₪  850 מודולארי  850w Corsair TX850 plusספק כח 

 ₪  150 מחודש מוצר  500w  Thermaltakeספק כח 

 כרטיס קול מקצועי 
Creative SoundBlaster Z 

5.1 
PCI Express 550  ₪ 

 ציוד היקפי 

 Sandisk SSD USB 3.1 חיצוני מהיר גיבוי כונן 
מתאם  עמיד בזעזועים, כולל 

usb type c 
450  ₪ 

 ₪  350 של כונן ישן  עברהכולל ה HDD Sata "3.5 USB 3.0 לכונןוני מארז חיצ

 ₪  150 ₪  100העברת כונן בתוספת  SSD Sata "2.5 USB 3.2 לכונןמארז חיצוני 

 ₪  16gb Usb 2.0  25דיסק און קי 

 ₪  32gb Usb 2.0  55דיסק און קי 

 ₪  20 בעל תו תקן ישראלי  כבל שחור )קומקום(  חשמל למחשב כבל 

 Fenda 2.1רמקולים 
Bluetooth 4.0 

A140x  250 צבע שחור  ₪ 

 ₪  750 צבע לבן  Samsung C27F391FDS קעור    גיימינג  מסך מחשב

 ₪  USB 150חיבור  צבע שחור Akai AK-8800 כולל עכבר  RGBמקלדת 

 ₪  1.8m 29  למדפסת  USB כבל

 ₪  22 מטר  USB 2.0  5ריך כבל מא 

 ₪  39 כולל מגבר מטר  USB 2.0  5ריך כבל מא 

 HP All in Oneלמדפסות  XL950דיו שחור ראש 
,  8100מתאים למדפסות 

8600 ,8610 
190  ₪ 

מחשבים למסך   2מפצל 
 אחד 

KVM 
,  , עכברת כולל חיבור למקלד

 מיקרופון ורמקולים 
180  ₪ 

 ₪  Usb 3 22ל  נקבה Type Cחיבור  Usb to Usb C USB 3מתאם 

 ₪  79 חיבור חוטי  MM-818 מקלדת מולטימדיה 

 ₪  49 חיבור חוטי  Genius DX-110 1000Dpi עכבר אופטי 

 ₪  59 חיבור חוטי  M90 'יטק לוג  עכבר אופטי 

 ₪  39 דונגל למחשב  Bluetooth USB 4.0מתאם 

 ₪  RJ-45 CAT7 2m 15כבל רשת  

 ₪  30Hz 20מטר   HDMI Ver 2.0 2כבל 

 ₪  Orico MH4PU Usb 3.0 + RJ45 95 יציאות   USB 4מפצל 

 

 



 מצלמות אבטחה 

 

 

 ה מצלמות אבטח
 מחיר  מידע נוסף  גרסה  מוצר 

   ₪  MicroSD 64GB 340כרון יז כרטיסתמיכה ב Provision PvP 2.0 מצלמת אבטחה ביתית 

 ₪  250 עבודה  יים שעת ד  ע  בטחה התקנת מצלמות א

 ₪  Sandisk MicroSD 32GB 50 כרטיס זיכרון 

 ₪  Sandisk MicroSD 64GB 100 כרטיס זיכרון 

 ₪  Sandisk MicroSD 128GB 150 כרטיס זיכרון 

 

 

 

 המחיר הינו בנוסף לעלות ביקור טכנאי  *

 מחיר לשעת עבודה  **

 .לא כוללים את החומרה אך ורק עבודה חומרה ת המחירים במחירון התקנ ▪

 המחירים כוללים מע”מ 
 16:00בבוקר ל   7:00בין השעות  ה- המחירים לשעות הפעילות א ▪

 מהמחירון המפורסם  200%שבתות חגים ולילות המחיר 
תנות בהתאם לשינוי מדד המחירים לצרכן , ושוני בדגמים שונים של  מחירים יכולים להש ▪

 .מוצרים

 .שימו לב! לא תמיד ניתן לאמוד את מחיר התיקון טרם בדיקה מקיפה של המחשב ▪

 .ונים סטטיסטיים בלבדלכן יש להתייחס למחירים כנת

והלקוח מחליט מחיר בדיקת מעבדה הינו תשלום עבוד בדיקה ואיתור תקלה בלבד. במידה   ▪

לתקן את המוצר, עלות הבדיקה תרד מסך התשלום על התיקון. במידה ולקוח יחליט לא  

 .לתקן, עלות בדיקת מעבדה לא תוחזר ללקוח

יום מיום מסירתו לתיקון    30דרש תוך איננו אחראים למכשיר שנמסר לבדיקת מעבדה ואינו נ ▪

 וייחשב מוצר אבוד. , ודינו כדין מוצר שאינו נדרש שאין עליו אחריות
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