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ללא מרפסת או  - מחירון הדברה לדירות, בניינים ובתים פרטיים

 חצר

כמה עולה ההדברה? )מחיר  מחיר הדברה לפי סוג מתחם / מקום
 מומלץ(

 ₪ 150-250 עולה להדביר דירת סטודיו?כמה 

 ₪ 150-250 מה מחיר הדברת יחידת דיור או חדר אחד?

 ₪ 200-250 חדרים? 2מהי עלות הדברה לדירת 

 ₪ 250-350 חדרים? 3מהי עלות הדברה לדירת 

 ₪ 280-370 חדרים? 4מה מחיר הדברה לדירת 

 ₪ 300-400 חדרים? 5מהן עלויות הדברה של דירת 

 ₪ 300-500 עולה להדביר בית פרטי בלי גינה?כמה 

כמה עולה להדביר בניין מגורים שלם? כולל 
 לובי וחדרי מדרגות?

300-500 ₪ 

חדרים ומעלה  6כמה עולה להדביר דירות 
 ודירות גג?

300-500 ₪ 

 

 עם מרפסת או חצר רה לדירות, בניינים ובתים פרטייםמחירון הדב

 מחירון מומלץ סוג המזיקים שרוצים להדביר

עולה הדברת בית קרקע עם גינה או כמה 
 חצר?

250-600 ₪ 



מה מחיר הדברת יתושים בחצר בית פרטי או 
 בניין?

200-400 ₪ 

מה מחיר הדברת ברחשים במרפסת הדירה, 
 בחצר בית פרטי או חצר הבניין?

200-400 ₪ 

מה מחיר הדברת ג'וקים בחצר בית פרטי או 
 סביבת הבניין?

250-350 ₪ 

 ₪ 250-600 עולה להדביר נמלים בחצר בית פרטי?כמה 

כמה עולה להדביר קן צרעות בחצר בית 
 פרטי או במרפסת הדירה?

250-400 ₪ 

כמה עולה להדביר מכרסמים בגינה פרטית 
 או סביבת הבניין?

300-500 ₪ 

מה מחיר הדברת כיני יונים במרפסת 
 הדירה?

300-500 ₪ 

  

 מחירון הדברה לחנויות, משרדים ובתי עסק

 מחיר מומלץ להדברה סוג העסק שרוצים להדביר בו
 ₪ 300-750 כמה עולה הדברת משרד?

 ₪ 300-950 מהי עלות הדברת גן או אולם אירועים?

 ₪ 250-600 מהו מחיר הדברה של מסעדה?

 ₪ 250-600 כמה תעלה הדברת בית קפה?

 ₪ 550-1550 המחיר של הדברת בית מלון

 ₪ 350-800 מה המחיר הדברת מפעל?

 ₪ 250-600 מחירים –הדברת גן ילדים 

 ₪ 400-800 מחיר הדברת בית ספר

  

 מחירון הדברה נגד ג'וקים ותיקנים

 טווח מחירים מומלץ להדברה סוג התיקן / הג'וק שרוצים להדביר

 ₪ 250-350 מהי עלות הדברת תיקן אמריקאי?

 ₪ 300-400 הדברת תיקן גרמני מחיר

 ₪ 250-350 עלויות הדברת תיקן מזרחי

 ₪ 250-500 מחירי הדברת תיקן פסים חום

 



 מחירון הדברה נגד נמלים וטרמיטים

 מחירי הדברה מומלצים איפה מדבירים את הנמלים / טרמיטים
 ₪ 250-400 מה מחיר הדברת נמלים בבית?

 ₪ 350-1500 המחיר של הדברת טרמיטים בבית

 ₪ 250-600 עולה להדביר נמלים בחצר הבית?כמה 

 ₪ 250-350 מחירי הדברה של נמלים במטבח או באמבטיה

 ₪ 350-550 מחיר הדברת טרמיטים במשקוף הדלת

 ₪ 300-500 כמה עולה להדביר נמלים בבניין מגורים?

 

 מחירון הדברה נגד פשפשים ופרעושים

המקום בו תבוצע הדברת הפשפשים / 
 פרעושים

 המחירים המומלצים לעבודה

 ₪ 1000-6000 מחיר הדברת פשפשים בדירה

 ₪ 2000-2500 כמה עולה הדברת פשפשים בגינה או בחצר?

 לכל קומה ₪ 444-החל מ עלות הדברת פשפשים בחדר מדרגות

 לכל חדר ₪ 544-החל מ מחירי הדברת פשפש המיטה בבית מלון

 ₪ 300-500 מה מחיר הדברת פרעושים בדירה קטנה?

הדברת פרעושים בדירה גדולה או דירה קטנה 
 עם גינה

450-700 ₪ 

 ₪ 300-600 עלויות הדברת פרעושים במחסנים

 

 מחירון הדברה נגד מכרסמים

 המחיר המומלץ סוג המכרסם שרוצים להדביר

הדברת מכרסמים בחצר הבית או מחיר 
 הבניין

250-600 ₪ 

 ₪ 350-750 מהי עלות הדברה נגד עכברים בבית?

 ₪ 200-400 המחיר הדברת חולדות בבניין מגורים

 ₪ 250-400 כמה עולה הדברת חולדות בחדר האשפה?

מחירי הדברת מכרסמים בחנות ירקות או 
 מכולת

350-1000 ₪ 

 ₪ 250-600 עולה הדברת חולדות ומכרסמים בסופרכמה 

 –הדברת מכרסמים במסעדה או בבית קפה 
 מחירים

300-600 ₪ 



 ₪ 350-1000 כמה עולה הדברת מכרסמים בבית מלון?

מחיר הרחקת חולדות ועכברים בפיצרייה או 
 פיצוציה

200-400 ₪ 

עלות הדברת חפרפרות בגינה של בית פרטי 
 או בניין מגורים

400-800 ₪ 

המחיר להזמנת לוכד מכרסמים לבית או 
 לבית העסק

250-400 ₪ 

  

 מחירון הדברה נגד מזיקים נפוצים נוספים

 טווח מחירים של הדברת המזיק סוג המזיק שמדבירים
מחירי הדברת צרעות ודבורים בחצרות בתים, 

 גני ילדים ובתי ספר
250-500 ₪ 

כמה עולה הדברת קרדית האבק בדירה 
 שלמה?

250-500 ₪ 

 ₪ 200-300 הדברת פסוקאים בבית ובחצרמחיר 

העלות להדברת ברחשים ויתושים בגן 
 אירועים

250-400 ₪ 

 ₪ 250-500 מהי עלות הדברת עשים בארונות?

 ₪ 250-650 מחירים של הדברת יתושים בבניין מגורים

המחיר להדברת זבובים וחרקים מעופפים 
 בחצר בית פרטי

250-350 ₪ 

 ₪ 250-500 דג הכסף בחצר של בית פרטיהדברת 

 ₪ 200-400 הדברה של חומייני בבית, בגינה או במרפסת

 ₪ 250-350 מחיר הדברת חיפושיות בחצר של בית פרטי

כמה עולה להדביר צרצרים וחגבים בחצר בית 
 פרטי?

250-400 ₪ 

 ₪ 250-300 עלות מדביר עכבישים בבית או במשרד

 ₪ 250-400 ת במרפסתהמחירים של הדברת שממיו

 ₪ 350-600 הדברת חדקונית הדקל בעצי דקל

כמה עולה הדברה של תהלוכן האורן בעצי 
 אורן

300-600 ₪ 

 ₪ 350-650 הדברת יקרונית התאנה בעצי תאנה

 ₪ 250-500 טווח מחירי הדברת חדקונית האורז במפעלים

 ₪ 250-550 מחיר הדברת חשופיות וחלזונות בגינה

הזמנת מדביר לטיפול בתולעים וזחלים מחיר 
 בחצר של בית פרטי

250-500 ₪ 

 ₪ 250-400 עלות העלמת תולעי עץ ברהיטים

 

 .לקבלת פרטים נוספים והצעת מחיר משתלמת במיוחד צרו איתנו קשר

https://pestmaster.co.il/contact/

