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 לכבוד

 זומר גיא מר

:דוא״ל

א.נ.,
המידע חופש חוק במסגרת מהבהבים אורות מידע בקשת הנדוו:

11728168 מספרנו:

 ישראל. נתיבי חברת במשרדי בברכה התקבלה פנייתך

 :מכתבך סעיפי לפי התייחסותנו להלן

: 2 מספר +שאלה1 מספר שאלה

! טו ההליך שי עלות ך ארי ת
ת שרו ק ת ה

כמות ש מהות הרכ ס ע ש המצי הספק/

 - מחיר הצעות הליך
מציעים למס' פנייה

74.700 ₪ 
 לפני

מע״מ

03.08,2011 יחידות 30  מהבהב
 כחול-אדום

 פרויקט עבור
תנועה פקחי

 חשמל חלקי גל-אור
ותאורה

 - מחיר הצעות הליך
מציעים למס׳ פנייה

4,575 ₪ 
 לפני

מע״מ

27.07.2015 יחידות 15  לד מהבהב
כתום

 מערכות לוטילקס
בע׳יט חכמות תנועה

 - מחיר הצעות הליך
מציעים למס׳ פנייה

1,592 ₪ 
 לפני

מע״מ

14.12.2016 יחידות 4 מהבהב
כתום  חשמל חלקי אור גל

ותאורה

 - מחיר הצעות הליך
מציעים למס׳ פנייה

3,871 ₪ 
 לפני

מעי׳מ

10.08.2017 1  מערכת
 כריזה

 ומערכת
כחול-אדום

 חשמל חלקי אור גל
ותאורה

 מחיר- הצעות הליך
מציעים למס׳ פנייה

4,468 ₪ 
 לפני

מע״מ

13.12.2017 2  מערכת
 כריזה

 ומערכת
בחול-אדום

 חשמל חלקי אור גל
ותאורה

 : 3 מספר שאלה

 ההנפקה ג׳. צד לגורמי וכן בחברה תפקיד לבעלי כתום מהבהב עבור מנפיקה שהחברה היתר מסמך מצ׳׳ב
התחבורה. משרד באישור

בהחלט. אסור זה במסמך הכלול במידע מורשה לא שימוש כל

 הגורמים לאישור בכפוף תחבורה לתשתיות הלאומית החברה את יחייבו החלטות וראו הסכמות ו\או התחייבויות
בדירקטוריון שאושרו כפי תחבורה לתשתיות הלאומית החברה של החתימה זכויות ו\או נוהלי ועפי׳י דין כל עפ״י המוסמכים

ל אגף הו ת ני קר ה וב T תנוע P I T H l'
w׳w\v. iioads.co.il 03-7163446 פקס: 03-7355894 טל: 1021 ת.ד ,650001 מיקוד יהודה, אור ,3 שרון אריאל רחוב

ו לוזשודוזז היאזנלת וזרנרוז



ואחזקה תפעול חטיבת

בטוחה לנסיעה הדרן - אחזקה

 שכוללת )הועדה כחול פנס מועדת אישור מקבלת ישראל נתיבי חברת - כחול־אדום למהבהב הנוגע בכל
התחבורה(. משרד ונציגי בכיר משטרה נציג

 אחזקה. וסמנכ׳׳ל הנדסה סמנכ׳׳ל החברה, מנכ׳׳ל :אישורים 3 יש ישראל לנתיבי

: 4 מספר שאלה

 בנושא. מעובדיה מי או החברה כנגד שנפתחו פליליים משפטיים, הליכים על לנו ידוע לא

: 5 מספר שאלה

 בנושא. משפטיות דעת חוות על לנו ידוע לא

: 6 מספר שאלה

בלאי. ציוד שאין ועיקר ככלל סיבה, כל ללא מהבהבים פנסים לעובדים מחליפה אינה ישראל נתיבי חברת

 ונוחיותם לבטיחותם החברה כבישי רשת לשיפור המאמצים מירב את ועושה פועלת ישראל נתיבי חברת
הדרך. משתמשי של

עת. בכל לשירותך לעמוד ונשמח פנייתך על לך מודים אנו

 בברכה,

לקוחות שירות מחלקת

בהחלט. אסור !ה במסמך הכלול במידע מורשה לא שימוש כל

 הגורמים לאישור בכפוף תחבורה לתשתיות הלאומית החברה את יחייבו החלטות ו\או הסכמות וראו התחייבויות
בדירקטוריון שאושרו כפי תחבורה לתשתיות הלאומית החברה של החתימה זכויות ו\או נוהלי ועפ״י דין כל עפ״י המוסמכים

תנועה ובקרת ניהול אגף
ישראלwww.iroads.co.il 03-7163+46 פקס: 03-7355896 טל: 1021 ת.ד ,650001 מיקוד יהודה, אור ,3 שרון אריאל רחוב

בודק תחבורה לתשתיות הלאומית תחנו־ה

http://www.iroads.co.il

