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תאי בקרה: תאים מלבניים

הנחיות לקביעת מידות מינימום לפנים תאי בקרה כתלות בעומק התא
)2014( בהתאם לת"י 5988 חלק 1

תאי בקרה בגבהים מעל 600 ס"מ
בתאי בקרה מעל 600 ס"מ נדרשים התקנת משטח ביניים או פודסט. פודסט מורכב לצד סולם ירידה רציף ומאפשר מעבר 
מהסולם אל פודסט לצורך מנוחה בירידה אל תא בקרה או בעליה מתוכו. משטח הביניים ומשטח המנוחה/פודסט לא יפריעו 

לאפשרות חילוץ אדם מתוך תא הבקרה דרך פתח חילוץ בתקרת התא הבקרה.

תאי בקרה יבנו מרכיבי בטון טרומיים: תחתית, חוליות הגבהה, תקרה ומכסה בהתאם לדרישות ת"י 5988 חלק 1 )2014(.
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תאי בקרה: תאים מלבניים

תא 100/100 ס"מ

שם ופרט המוצר
גובה, 
ס"מ

מס'
 מדרגות

משקל, 
ק"ג

מק"ט
 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

3260073041554780.00עד 150

5334073041955690.00עד 200

6385073042357330.00עד 230

חולית הגבהה

183073101711585.00עד 50

3169073101702910.00עד 100

4233073101614360.00עד 150

6338073102015285.00עד 200

7388073102316530.00עד 230

פתח, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תקרה

700עגול קוטר 50/60
7313300

1975.00
7313400

70073162992270.00פתח מיוחד

המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות. מחיר למדרגה מבוטנת - 110.00 ש"ח/יח' מק"ט 7900005. מחירים לתחתיות כוללים 
עד 2 פתחים לחיבור צינורות, אך אינם כוללים אטמים לחיבור צינורות. ניתן לקבל את התאים בעובי דופן משתנה. במקרי 

תנאי סביבה מיוחדים ועומסים קיצוניים יש להודיע מראש למחלקה הנדסית.

התקרות מתאימות לעומס כביש. בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1. 
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תאי בקרה: תאים מלבניים

תא 120/100 ס"מ

שם ופרט המוצר
גובה, 
ס"מ

מס'
 מדרגות

משקל, 
ק"ג

מק"ט
 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

3280073021555440.00עד 150

5360073021956465.00עד 200

6416073022357445.00עד 230

חולית הגבהה

192073101381650.00עד 50

3184073101403230.00עד 100

4276073101424600.00עד 150

6368073102036200.00עד 200

7423073102337070.00עד 230

פתח, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תקרה

930עגול קוטר 50/60
7312401

2135.00
7312400

84073163032455.00פתח מיוחד

84073163092455.00מלבני 60/60

המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות. מחיר למדרגה מבוטנת - 110.00 ש"ח/יח' מק"ט 7900005. מחירים לתחתיות כוללים 
עד 2 פתחים לחיבור צינורות, אך אינם כוללים אטמים לחיבור צינורות. ניתן לקבל את התאים בעובי דופן משתנה. במקרי 

תנאי סביבה מיוחדים ועומסים קיצוניים יש להודיע מראש למחלקה הנדסית.

התקרות מתאימות לעומס כביש. בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1. 
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תאי בקרה: תאים מלבניים

תא 140/120 ס"מ 

שם ופרט המוצר
גובה, 
ס"מ

מס'
 מדרגות

משקל, 
ק"ג

מק"ט
 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

3330073071556485.00עד 150

5376073071656830.00עד 166

6410073072058315.00עד 200

470073072359450.00עד 230

חולית הגבהה

1107173103502340.00עד 50

3213073103524400.00עד 100

4319573101505950.00עד 150

6426073172007820.00עד 200

7490073103488860.00עד 230

פתח, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תקרה

1130עגול קוטר 50/60
7315301

2780.00
7315400

98573153573200.00מלבני 127/57

פתח ק. 60
בצד/פינה

109073153603200.00

109073162903200.00פתח מיוחד

המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות. מחיר למדרגה מבוטנת - 110.00 ש"ח/יח' מק"ט 7900005. מחירים לתחתיות כוללים 
עד 2 פתחים לחיבור צינורות, אך אינם כוללים אטמים לחיבור צינורות. ניתן לקבל את התא בעובי דופן משתנה. במקרי תנאי 

סביבה מיוחדים ועומסים קיצוניים יש להודיע מראש למחלקה ההנדסית.

התקרות מתאימות לעומס כביש. בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1. 
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תאי בקרה: תאים מלבניים

תא 140/100 ס"מ*

תא 130/130 ס"מ*

גובה, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

280073031516150.00עד 150

360073031917550.00עד 200

440073032318330.00עד 230

חולית הגבהה

198073131003740.00עד 100

297073101645425.00עד 150

396073102047120.00עד 200

455073102348115.00עד 230

תקרה

105073133032270.00עגול קוטר 50

97073134032270.00עגול קוטר 60

80073162982610.00מלבני 127/57

גובה, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

ע"פ הסכם3300עד 150

ע"פ הסכם4100עד 200

ע"פ הסכם4700עד 230

חולית הגבהה

ע"פ הסכם2130עד 100

ע"פ הסכם3195עד 150

ע"פ הסכם4260עד 200

ע"פ הסכם4900עד 230

תקרה

ע"פ הסכם1090עגול קוטר 60

ע"פ הסכם1090פתח מיוחד

המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות. מחיר למדרגה מבוטנת - 110.00 ש"ח/יח' מק"ט 7900005. מחירים לתחתיות כוללים 
עד 2 פתחים לחיבור צינורות, אך אינם כוללים אטמים לחיבור צינורות. ניתן לקבל את התא בעובי דופן משתנה. התקרות 

מתאימות לעומס כביש. בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1.
* יש לבדוק זמינות תבנית. במקרי תנאי סביבה מיוחדים ועומסים קיצוניים יש להודיע מראש למחלקה ההנדסית.
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תאי בקרה: תאים מלבניים

תא 150/150 ס"מ

גובה, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

3700730615011335.00עד 150

4900730620014284.50עד 200

5600730623016525.40עד 240

243073161004850.00עד 100

364573161506990.00עד 150

486073162009600.00עד 200

5580731624011440.00עד 240

פודסט בטון
)המחיר לפודסט בלבד(

54073811805043.10פודסט בטון

תקרה

4202.60 15607316312עגול קוטר 50

4202.60 15607316304עגול קוטר 60

4833.00 211307316313 פתחים

4833.00 13607316325מלבני 127/57

155073163xx 4833.00פתח מיוחד

המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות. מחיר למדרגה מבוטנת - 110.00 ש"ח/יח' מק"ט 7900005. מחירים לתחתיות כוללים 
עד 2 פתחים לחיבור צינורות, אך אינם כוללים אטמים לחיבור צינורות. ניתן לקבל את התא בעובי דופן משתנה. התקרות 
מתאימות לעומס כביש. בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1. במקרי תנאי סביבה מיוחדים ועומסים קיצוניים יש 

להודיע מראש למחלקה ההנדסית.



חוליה עליונהחוליה אמצעית פודסט
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תאי בקרה: תאים מלבניים

תא 180/120 ס"מ

תא 180/180 ס"מ 

גובה, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

4030730515012600.00עד 150

4900730520014284.50עד 200

6910730523016525.40עד 230

243073151004290.70עד 100

364573151507025.00עד 150

486073152008590.00עד 200

5580731523010150.00עד 230

תקרה

4172.50 15607315304עגול קוטר 60

151473153xx 4798.40פתח מיוחד

4798.40 14207316297מלבני 127/57

גובה, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

4980729015014380.00עד 150

6530729020017150.00עד 200

6700729023020100.00עד 230

52073811606720.00פודסט בטון

287073181006800.00עד 100

4310731815010200.00עד 150

5740731820013600.00עד 200

6600731823014640.00עד 230

52073811606720.00פודסט בטון

תקרה

217973163165600.00עגול קוטר 60

218573163xx6440.00פתח מיוחד

2191073163216440.00 פתחים

המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות. מחיר למדרגה מבוטנת - 110.00 ש"ח/יח' מק"ט 7900005. המחירים מתייחסים 
לתאים בעומק עד 6.5 מ'. מחירים לתחתיות כוללים עד 2 פתחים לחיבור צינורות, אך אינם כוללים אטמים. ניתן לקבל 
את התא בעובי דופן משתנה. התקרות מתאימות לעומס כביש. בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1. במקרי תנאי 

סביבה מיוחדים ועומסים קיצוניים יש להודיע מראש למחלקה ההנדסית.
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תאי בקרה: תאים מלבניים

תא 210/210 ס"מ

תא 210/140 ס"מ

גובה, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

8925730915029500.00עד 150

10200730920032421.00עד 200

12900730926038149.40עד 260

חולית הגבהה ופודסט בטון

4410731910012100.00עד 100

6750731915018150.00עד 150

9000731919024200.00עד 200

11700731926031460.00עד 260

83073152508128.80פודסט בטון

תקרה

300073152616774.00עגול קוטר 60

2300073152607790.10 פתחים

300073152xx7790.10פתח מיוחד

גובה, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

8200730820018190.00עד 200

10400730826021437.20עד 260

חולית הגבהה ופודסט בטון

382073101136480.00עד 100

573073115139720.00עד 150

7640731201312960.00עד 200

9950731261316840.00עד 260

54073811906145.00פודסט בטון

תקרה

216073203035120.00עגול קוטר 60

2216073203065890.00 פתחים

216073203xx5890.00פתח מיוחד

המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות או סולמות. מחיר סולמות בעמוד 000. רכיבים טרומיים במשקלם מעל 9 טון אינם 
כוללים פריקה ממשאית המחירים מתייחסים לתאים בעומק עד 6.5 מ'. מחירים לתחתיות כוללים עד 2 פתחים לחיבור 
צינורות, אך אינם כוללים אטמים. ניתן לקבל בעובי דופן משתנה. התקרות מתאימות לעומס כביש. בהתאם לדרישות התקן 

הישראלי ת"י 489 חלק 1. במקרי תנאי סביבה מיוחדים ועומסים קיצוניים יש להודיע מראש למחלקה ההנדסית.
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תאי בקרה: תאים מלבניים

תא 250/250 ס"מ

תא 260/210 ס"מ

גובה, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

ע"פ הסכם110007309155עד 150

ע"פ הסכם136507309205עד 200

ע"פ הסכם173507309257עד 300

חולית הגבהה ופודסט בטון )המחיר לפודסט בלבד(

ע"פ הסכם53007310255עד 100

ע"פ הסכם79507310256עד 150

ע"פ הסכם106007310257עד 200

ע"פ הסכם129007310258עד 300

ע"פ הסכם13007646010פודסט בטון

תקרה

ע"פ הסכם51507319213עגול קוטר 60

ע"פ הסכם52567319xxxפתח מיוחד

ע"פ הסכם41307319223מלבני 127/57

גובה, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

ע"פ הסכם111507309272עד 200

ע"פ הסכם148807309275עד 250

ע"פ הסכם176707309268עד 300

חולית הגבהה ופודסט בטון )המחיר לפודסט בלבד(

ע"פ הסכם53007310255עד 100

ע"פ הסכם79507310256עד 150

ע"פ הסכם106007310257עד 200

ע"פ הסכם129007310258עד 300

ע"פ הסכם1400פודסט בטון

תקרה

ע"פ הסכם35807313307עגול קוטר 60

ע"פ הסכם235807313305 פתחים

ע"פ הסכם290073133xxפתח מיוחד

000. רכיבים טרומיים במשקלם מעל 9 טון אינם כוו  המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות או סולמות. מחיר סולמות בעמוד
ללים פריקה ממשאית. התקרות מתאימות לעומס כביש. בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1. במקרי תנאי סביבה 

מיוחדים ועומסים קיצוניים יש להודיע מראש למחלקה ההנדסית.
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תאור המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

300/150
A  /  B

ע"פ הסכם14500תחתית עד ג. 300

ע"פ הסכם*5000חוליית הגבהה עד ג. 300

ע"פ הסכם3900תקרה

300/300
A  /  B

ע"פ הסכם14500תחתית עד ג. 300

ע"פ הסכם*5300חוליית הגבהה עד ג. 300

ע"פ הסכם5150תקרה

320/320
A  /  B

ע"פ הסכם250007309340תחתית עד ג. 300

ע"פ הסכם7310136*9960חוליית הגבהה עד ג. 300

360x360 ע"פ הסכם77707319210תקרה

425/250
A  /  B

ע"פ הסכם331507309310תחתית עד ג. 300

ע"פ הסכם7396180*8900חוליית הגבהה עד ג. 300

475x3000 ע"פ הסכם87507313500תקרה

300/250
A  /  B

ע"פ הסכם275007309255תחתית עד ג. 300

ע"פ הסכם7310120*7550חוליית הגבהה עד ג. 300

350x300 ע"פ הסכם64307319212תקרה

300/300
A  /  B

ע"פ הסכם14500תחתית עד ג. 300

ע"פ הסכם*5000חוליית הגבהה עד ג. 300

ע"פ הסכם3900תקרה

400/300
A  /  B

ע"פ הסכם14500תחתית עד ג. 300 עד ג. 300

ע"פ הסכם*5300חוליית הגבהה

ע"פ הסכם5150תקרה

400/400
A  /  B

ע"פ הסכם25000תחתית עד ג. 300

ע"פ הסכם*9960חוליית הגבהה עד ג. 300

ע"פ הסכם7770תקרה

תאי בקרה: תאים מלבניים

* משקל ל-1 מ"א חולית הגבהה. רכיבים טרומיים במשקלם מעל 9 טון אינם כוללים פריקה ממשאית. אינם כוללים מדרגות 
מבוטנות. במקרי תנאי סביבה מיוחדים ועומסים קיצוניים יש להודיע מראש למחלקה ההנדסית.

תאי בקרה מלבניים
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המחירים אינם כוללים אביזרי יצקת ברזל. קידוח פתח נוסף בתאי תפיסה )קולטנים( בהתאם לטבלת מחירים בעמוד 000.
מחירים לרשתות ואבני שפה בעמוד 000.

תאי תפיסה

תאי בקרה: תאי תפיסה )קולטנים( למי נגר עילי

שם המוצר
גובה 
פנים, 
ס"מ

עם/ללא 
אבן שפה

משקל, 
ק"ג

מק"ט
 מחיר, ₪
ל - יח'

תא תפיסה ראשי

150073200102235.00עם95

153073210002235.00עם125

190073200003850.00עם175

135073210102235.00ללא95

110073211002235.00ללא125

תא תפיסה אמצעי/סופי

45
עם

אמצעי
69073250001410.00

45
עם
סופי

73073240001410.00

45
ללא

אמצעי
63673252001410.00

45
ללא
סופי

63673241001410.00

תא תפיסה משולב 120/100 ס"מ

280073021505440.00עד 150

340073021906465.00עד 200

400073022357445.00עד 230

תקרה
פ.50 + 80/48

84073123052455.00עם

תקרה
פ.50 + 80/37

84073123062455.00ללא

מלכוד כביש

260074501605270.00עםעד 145

תקרה
ללא פתח

3207460160945.00עם

250074511605270.00ללאעד 145

תקרה
ללא פתח

4007461160945.00ללא

עם אבן שפהללא אבן שפה

עם אבן שפה

עם אבן שפה

ללא אבן שפה

ללא אבן שפה
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תאי בקרה:  פרטי חיבור צינורות בטון אל תא בקרה

פרט חיבור
קוטר קדח 

נדרש
קוטר צינור,

d
מק"ט

מחיר
₪/יח'

אטם "עוצר מים" מסוג F-150 )"זכר"(
התחברות צינור בטון בכניסה לתא בקרה בעזרת אטם "עוצר מים" )F-150( מבטיח אטימה 

.ASTM-C923 מעולה במערכת ניקוז וביוב. עומד בדרישות תקן אמריאי

407842040720.00

507842050850.00

6078420601040.00

8078420801370.00

10078421001720.00

12578421252080.00

15078421502410.00

18078421834535.00

אטם "עוצר מים" מסוג F-150 )פעמון(
F- ( מים"  "עוצר  אטם  בעזרת  בקרה  מתא  ביציאה  ן  בטו נור  צי התחברות 
ניתן  ר  ו נ הצי ן  פעמו ב.  ו בי ו ז  קו י נ במערכת  מעולה  אטימה  מבטיח   )150
.ASTM-C923 אי  אמרי תקן  ת  שו בדרי מד  עו  . ) בנפרד לם  שו י ( לנסר 

407843040720.00

507843050850.00

6078430601040.00

8078430801370.00

10078431001720.00

12578431252080.00

15078431502410.00

18078421834535.00

 IP-FLEX אטם
צינור בטון המיועד לחיבור יש לנסר עם פאזה. המחיר אינו כולל קידוח פתח בדופן תא 

בקרה וניסור צינור. מתאים לתקן ישראלי ת"י 1124 חלק 2.

5784079600401375.00

6885079600501580.00

8186079600601785.00

10788079600802150.00

131810079601002700.00


