
 יחידה שם המוצר או השרות פרק וסעיף
מחיר 
 בש"ח

 הערות לסעיף זה

   פוטוגרמטריה 1

 להזמנה  מחיר בסיס 1.01
 ₪

6,000 
  

   ₪15.0  דונם 1:500מיפוי בשטח פתוח בקנ"מ  1.02

   ₪23.0  דונם 1:500מיפוי בשטח בנוי בקנ"מ  1.03

1.04 
או  1:1,000מיפוי בשטח פתוח בקנ"מ 

1:1,250 
   ₪10.0  דונם

   ₪15.0  דונם 1:1,250או  1:1,000מיפוי בשטח בנוי בקנ"מ  1.05

   ₪3.0  דונם 1:2,500מיפוי בשטח פתוח בקנ"מ  1.06

   ₪5.0  דונם 1:2,500מיפוי בשטח בנוי בקנ"מ  1.07

   ₪2.0  דונם 1:5,000מיפוי בשטח פתוח בקנ"מ  1.08

   ₪3.0  דונם 1:5,000מיפוי בשטח בנוי בקנ"מ  1.09

     , ללא מחיר הבסיס1סה"כ בסעיף   

   אורתופוטו 2

 להזמנה  מחיר בסיס בנוסף למיפוי 2.01
 ₪

2,500 
  

 להזמנה  מחיר בסיס ללא מיפוי 2.02
 ₪

5,000 
  

   ₪10  דונם בנוסף למיפוי 1:500קנ"מ  2.03

   ₪16  דונם ללא מיפוי 1:500קנ"מ  2.04

   ₪5  דונם בנוסף למיפוי 1:1,250או  1:1,000קנ"מ  2.05

   ₪8  דונם ללא מיפוי 1:1,250או  1:1,000קנ"מ  2.06

   ₪2  דונם בנוסף למיפוי 1:2,500קנ"מ  2.07

   ₪3  דונם ללא מיפוי 1:2,500קנ"מ  2.06

   ₪1  דונם בנוסף למיפוי 1:5,000קנ"מ  2.07

   ₪2  דונם ללא מיפוי 1:5,000קנ"מ  2.07

     , ללא מחיר בבסיס2סה"כ בסעיף   

   מדידה מצבית או טופוגרפית  3

 בתאום מראש עם המזמין     עומס התנועה בכביש לא סגור 3.01

 להזמנה  מחיר בסיס 3.02
 ₪

2,800 
  

 יום במהלך היוםסגירת כביש למדידה  3.03
 ₪

1,800 
 לא תהיה תוספת לעומס התנועה בעת סגירת כביש

 לילה סגירת כביש למדידה במהלך הלילה 3.04
 ₪

3,600 

   ₪120  דונם שטח המדידה 3.05

   ₪15  נתון נתונים מדודים במפה 3.06

 סעיף זה יבוצע על פי הזמנה מפורשת בלבד ₪600  ק"מ סימון חתך לצורכי מדידה 3.07

 סעיף זה יבוצע על פי הזמנה מפורשת בלבד ₪30  עץ ידי שלט ומספר -סימון  עצים על 3.08

     , ללא מחיר הבסיס3סה"כ בסעיף   

 בהזמנה מפורשת בלבד רשת בקרה 4

 להזמנה  מחיר בסיס 4.01
 ₪

1,500 
  

 נקודה נקודת בקרה מאושרת במפ"י 4.02
 ₪

1,000 
 נכלל במחיר המיפוי -ככלל 

 ק"מ איזון גאומטרי 4.03
 ₪

1,800 
 נכלל במחיר המיפוי -ככלל 

 נכלל במחיר המיפוי -ככלל  ₪350  נקודה נקודות בקרה שחודשו / נמסרו 4.04



     , ללא מחיר הבסיס4כ בסעיף סה"  

   תשתיות תת קרקעיות 5

 תוספת עומס בתאום מראש עם המזמין     עומס התנועה בכביש לא סגור 5.01

 להזמנה  מחיר בסיס 5.02
 ₪

2,800 
  

 יום סגירת כביש למדידה במהלך היום 5.03
 ₪

1,800 
 לא תהיה תוספת לעומס התנועה בעת סגירת כביש

 לילה סגירת כביש למדידה במהלך הלילה 5.04
 ₪

3,600 

 פתיחה על ידי נציג התאגיד ₪150  שוחה פתיחה ומדידת פרטי שוחת ביוב או ניקוז 5.05

   ₪100  שוחה פתיחה, סיווג ומדידת פרטי שוחה אחרת 5.06

 תא פריסת תא בזק, חדר ראשי בתא 5.07
 ₪

1,000 
 פתיחה על ידי נציג בזק

 פתיחה על ידי נציג בזק ₪500  תא תא בזק, חדר נוסף באותו התא 5.08

5.09 
מדידת תשתיות שאותרו באמצעות חברה 

 ייעודית

 ק"מ
 ₪

1,500 
  

5.10 
נקודה 
 מדודה

 ₪15   

     , ללא מחיר הבסיס5סה"כ בסעיף   

   עידכון מפות 6

 להזמנה  מחיר בסיס 6.01
 ₪

1,600 
  

 יש לצרף חשבון מאושר של שכ"ט ששולם בעבר 5% להזמנה  שכ"ט על הכנת המפה בעבר 6.02

     , ללא מחיר הבסיס6סה"כ בסעיף   

   סימונים 7

 להזמנה  מחיר בסיס 7.01
 ₪

2,800 
  

 ק"מ סימון ומסירת ציר מתוכנן 7.02
 ₪

1,200 
  

7.03 
סימון נקודות גבול / קידוחי ביסוס / נקודות 

 מתווה
   ₪100  נקודה

     , ללא מחיר הבסיס7סה"כ בסעיף   

   חישוב גבולות רשומים /* גרפי 8

 להזמנה  מחיר בסיס 8.01
 ₪

1,800 
  

   ₪400  חלקה החלקות שחושבו 8.02

8.03 
סכום השטחים של כל החלקות שחושבו 

 בשלמות
   ₪50  דונם

 ₪200  חלקה החלקות הגובלות 8.04
רחוב / כביש( בפרוייקט אורכי )כגון מדידת 

 בלבד

   ₪500  גוש קליטה גרפית של גושים * 8.05

     , ללא מחיר הבסיס8סה"כ בסעיף   

   מצב תכנוני מאושר )קומפילציה( 9

 להזמנה  מחיר בסיס 9.01
 ₪

1,000 
  

 תוכנית תוכניות 9.02
 ₪

1,500 
  

   ₪200  מגרש מגרשים 9.03

     , ללא מחיר הבסיס9סה"כ בסעיף   

 עריכה על מפה קיימת סקר בעלויות בהתאם לנסחי רישום 10

  ₪  להזמנה  מחיר בסיס 10.01



1,000 

 שכ"ט כולל עלות רכישת נסח רישום באינטרנט בלבד ₪120  חלקה חלקות 10.02

     , ללא מחיר בבסיס10סה"כ בסעיף   

 עריכה על מפה קיימת סקר מחזיקים 11

 להזמנה  מחיר בסיס 11.01
 ₪

1,500 
  

   ₪300  מחזיק מספר מחזיקים 11.02

     , ללא מחיר הבסיס11סה"כ בסעיף   

   תוכניות לצורכי רישום 12

 להזמנה  מחיר בסיס 12.01
 ₪

10,000 
  

 גוש גושים משתתפים 12.02
 ₪

5,000 
  

 חלקה חלקות רשומות משתתפות 12.03
 ₪

1,000 
  

 ₪250  חלקה חלקות גובלות 12.04
בפרוייקט אורכי )כגון מדידת רחוב / כביש( 

 בלבד

12.05 
סכום השטחים של כל החלקות שחושבו 

 בשלמות
   ₪50  דונם

   ₪250  חלקה חלקות נוצרות 12.06

 1שכ"ט יוגש בפרק      מיפוי פוטוגרמטרי 12.07

 4שכ"ט יוגש בפרק      נקודת בקרה מאושרת במפ"י 12.08

   ₪15  נקודה נקודות מדידה 12.09

   ₪100  נקודה נקודות גבול שסומנו  12.10

     , ללא מחיר הבסיס12סה"כ בסעיף   

 עריכה על מפה קיימת תשריט זיקת הנאה 13

 להזמנה  מחיר בסיס 13.01
 ₪

1,200 
  

 8שכ"ט יוגש בפרק      חישוב גבולות רשומים 13.02

   ₪900  זיקה זיקת הנאה בכל חלקה 13.03

     , ללא מחיר הבסיס13סה"כ בסעיף   

 1:50/  1:100לדוגמא: מדידת מבנה קנ"מ  מדידות מיוחדות 14

 להזמנה  מחיר בסיס 14.01
 ₪

3,500 
  

   ₪100  נקודה נקודות מדידה 14.02

     , ללא מחיר הבסיס14כ בסעיף סה"  

 לדוגמא: הפקת מפה בקנ"מ נוסף שעת עבודת עריכה במחשב 15

 בהזמנה מפורשת בלבד ₪200  שעה שעות 15.01

     15סה"כ בסעיף   

 


