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 פנייתך התקבלה בברכה במשרדי חברת נתיבי ישראל.

 להלן הנותנים המבוקשים לפנייתך:

 :15.3.2015-15.1.2012  -תוקף ההסכם 

 

 סכום לפני מע"מ מיקום הטקס: שנה:

 ₪ 39,060 , מחלף "גלעם"79כביש  2012

 ₪ 196,885 , מחלף "גולני"65כביש  2012

 ₪ 47,655 שמש" -, "בית10כביש  2012

 ₪ 65,117 חובב" -, מפרידן "רמת40כביש  2012

 ₪ 214,470 , עוקף קריות22כביש  2012

 ₪ 52,874 , צומת "חרסינה", כביש קריית ארבע60כביש  2012

 ₪ 10,080 מנשה -, אלפי55כביש  2012

 ₪ 6,600 תקוה -, שערי5כביש  2012

 ₪ 23,845 שומרון" -, "שער5כביש  2012

 ₪ 204,712 שאן -, בית90כביש  2012

 ₪ 44,583 , "מכבית"471כביש  2013
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 ₪ 44,583 , "כנות"4כביש  2013

 ₪ 59,391 ערד" -, "תל35כביש  2013

 ₪ 43,533 , חדרה9כביש  2013

 ₪ 47,533 גבירול" -, "כפר411כביש  2013

 ₪ 48,808 , מחלפון "טל"22כביש  2013

 ₪ 48,083 , חוצה שרון531כביש  2013

 ₪ 44,208 דרור" -, מחלף "בני4כביש  2013

 ₪ 68,107 , מחלף "יגור"70כביש  2013

 ₪ 77,343 , מחלפון "טל"22כביש  2013

 ₪ 9,493 אילן" -, "נווה1כביש  2013

 ₪ 62,391 , כניסה "אפרת"60כביש  2013

 ₪ 293,825 , מחלף "גולני"65כביש  2013

 ₪ 73,250 דרור" -, מחלף "בני4כביש  2013

 ₪ 29,129 , מחלף "פורדיס"4/70כביש  2013

 

 :18.3.2017-19.3.2015  -תוקף ההסכם 

 

 סכום לפני מע"מ מיקום הטקס: שנה:

 ₪ 30,247 , "חוצה שרון"531כביש  2016

 ₪ 38,940 , "להבות חביבה"9כביש  2016

 ₪ 43,624 , "מוצא"1כביש  2016

 ₪ 43,531 , "מחלף רה"ע"5כביש  2016

 ₪ 67,485 65/85כביש  2016
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 :18.1.2019-19.1.2017  -תוקף ההסכם 

 

 סכום לפני מע"מ מיקום הטקס: שנה:

 ₪ 188,437 , "מנהרות הראל"1כביש  2017

 ₪ 138,311 20, חיבור לכביש 531כביש  2017

 ש"ח 19,051 תחנת רכבת, "אחיהוד" 2017

 ₪ 221,915 , "בית שמש"38כביש  2017

 ₪ 62,387 כרמיאל" -תחנת רכבת, "אחיהוד 2017

 ₪ 202,884 חורה" -, "ערד31כביש  2017

 ש"ח 95,206 , "נבי אליאס"55כביש  2018

 

 

 

 

 אנו מודים לך על פנייתך ונשמח לעמוד לשירותך בכל עת.

 

 

 

 

 

 בברכה,

 

 עינת דהאן

 ממונה חוק חופש המידע 

 

 


