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 והצעת מחיר   , כתב כמויותמפרט טכני  –'  פרק ג

 

 מפרט טכני – 1 נספח ג' •

יש למלא את  -כתב כמויות והצעת מחיר  – 2 נספח ג' •
    ההצעה ע"ג כתב הכמויות המצ"ב.
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 ו/ או לפי כתב הכמויות מפרט טכני – 1נספח ג'

 
 התקנת שלט רחוב

 : חפירה
  40( הינה בקוטר של 20- ס"מ ויציקת הבטון )בטון ב 45עומק העמוד בקרקע הינו כ: 

 . , ו/או לפי כתב הכמויותס"מ היקפית לעמוד

  4בהתקנה בקורת העמוד יותקן עם פלטת "ח" מגולוונת ומרותכת לעמוד, תחובר עם 

 ברגי ג'מבו.

ס"מ   30ס"מ ובקוטר של  40דרש הקבלן להתקין בעומק של יבהתקנה בקרקע סלעית, י

 היקפית לעמוד. 

( בתחתית העמוד, הוא יותקן   מ"מ 20אלכסבון ברזל בקוטר של כ  לעמוד ירותך שפוץ )

 העמוד באדמה. בעת יציקת  

 : אופן ההתקנה

ס"מ( מתחתית הבור עד לגובה   5-6יש למלא את הבור באבני חצץ גדולות )בקוטר של 

ס"מ, להדק ידנית )בדפיקה( עד למצב שהעמוד עומד יציב ומפולס ולאחר מכן    15של 

 ( עד: 20-לשפוך בטון )בטון ב

 עד גובה תחתית הריצוף והחזרת הריצוף לקדמתו.  –במקרה של ריצוף קיים   .א
 עד גובה המדרכה.  –מדרכה מאספלט / בטון   .ב

 

 : כללי

על הקבלן להשתמש בבטון מוכן מראד או בבטון עם מלט, חול ים )דק( וחצץ ולא חומר  

 ( לאחר ההתקנה יש לפנות חומרים / שאריות בטון. -מקומי. )בטון ב 

 מהמדרכה.  2.50( יהי בגובה של   הנמוך  ) בכל התקנה יותקן השלט כשתחתי השלט

 :בהתקנה על קיר

ברגי ג'מבו( יש להתקין את השלט כאשר הוא מפולס ובגובה של   4בהתקנה על קיר )עם  

 מ' ממפלס המדרכה. 2.50
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 המפרט באופן כללי  מפרטים מיוחדים לאספקת והצבת תמרור ושילוט
  

 כללי   .1
 אור העבודה ית  1.1

 מתייחס לביצוע עבודת תמרור ושילוט כדלקמן:מכרז זה  

 א.   אספקת תמרורים. 

 ב.   אספקת שלטי הדרכה בדרכים. 

 ג.    הרכבת תמרורים ושלטי הדרכה בדרכים. 

 ד.   אספקת והתקנת שילוט מספרי בתים. 

 ה.   אספקת והצבת שילוט שמות רחובות. 

 

 תקנים ומפרטים  1.2

 והתקנות המתייחסים לחלק זה הם כדלקמן:התקנים, ההוראות        

 . 1491 אוגוסט  -הכנת פני כבישי אספלט וצביעת סימנים    -סימון דרכים;  -  439א.   ת"י 

 . 1491  מאי  –סימון דרכים; צבעים לסימון דרכים  -  431ב.   ת"י 

 של מת"י; תמרורי דרך ממתכת מחזירי אור.  111ג.   מפרט אספקה מס'  

 ים" הרשמי שפורסם על ידי משרד התחבורה. ד.   "לוח התמרור 

 ה.   קובץ "הנחיות לאופן הצבת התמרורים" בהוצאת משרד התחבורה/המפקח על 

 . 1470התעבורה,  

- ו.   מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת אתרי עבודה בדרכים לא עירוניות  

 . 1990משרד הבינוי והשיכון, מע"צ, ירושלים, תש"ן 

  דצמבר  משרד התחבורה –הגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות  ז.   הנחיות ל

1993 . 

 . 1984אוגוסט  - יריעות וסרטים מחזירי אור  - 2299ח.   ת"י  

 .1984אוגוסט  -תמרורי דרך מחזירי אור   2299ט.   ת"י 

 . 1989פברואר   1ותיקון מס'   1499אוקטובר  -מחזירורים   319י.    ת"י  

  -התקנת תמרורים ותחזוקתם    1וע עבודות תחזוקה של כבישים, פרק הנחיות לביציא. 

 . 1441מע"צ, ירושלים, תשנ"ו  

 . 2006  ספטמבר  –משרד התחבורה   – יב.   חומרים לסימון דרכים 

 . 1871יג. ת"י 

 מפרט טכני  -שלטי גן מודולריים   1.3

 :קונסטרוקציה -מידות כלליות   1.3.1
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 ס"מ.  95ס"מ מתחת לפני השטח רוחב כללי  60מ' כאשר  3.20גובה כללי 

  X  40  40מ,' חתך מרובע  3.20פרופילים אנכיים בגובה   -2הקונסטרוקציה מורכבת מ

 מסגרות שילוט במרווחים קבועים 6הפרופילים מחברים   2מ"מ כאשר בין 

 ובמידות הבאות: 

 ס"מ.  2.5X 2.5חתך מרובע, פרופיל 

 ס"מ.  30המסגרת הפנימית גובה / רוחב  

 ס"מ.  75אורך המסגרת הפנימית  

 ס"מ  6כל מסגרת שילוט מחוברת למוטות הגובה באותו חתך הפרופיל באורך של 

 בכל צד. 

 הקונסטרוקציה מפרופיל מגולוון )גילוון חם( צבוע בצבע יסוד וצבע גמר ירוק כהה 

 . 88מסוג טמבור מס' 

 ה מפני מים. בכל ראש של פרופיל אנכי יושם פקק להגנ 

 בכל פרופיל אנכי )בעמודים( ירותק פרופיל באלכסון בתחתית העמוד לעיגון, 

 ס"מ מונחת לפני הקרקע.  60העמוד יבוטן בעומק  

 

 שילוט  1.3.2

 ס"מ בצבע רקע ירוק  30X75יח' שילוט במידות  12 -כל קונסטרוקציה תצויד ב

 . 88 –כהה מסוג תמרור  

 באדום.  -כאשר סימון מחיקת דמות/ כפי הצורך לבן,   -צבע הכיתוב + דמות 

המתבקשות  מ"מ לפחות. הכיתוב בשלטים והדמויות    1.8 השלטים עשויים מפח בעובי 

 ישתנו מדי פעם עפ"י צרכי הרשות המזמינה. 

 

 תמרור ושילוט הדרכה בדרכים . 2

   תמרורים והשלטים יבוצעו מן החומרים המפורטים בפרק זה ועל פי  .    א
 ותהליכי העבודה המפורטים להלן.  ההנחיות         

 תוכנית השילוט תקבע על ידי הרשות המזמינה.     . ב

     ההנחיותבטרם פורסמו הנחיות שילוט מחייבות, יפעל הקבלן על פי טיוטת   .  ג

 שילוט הדרכה בדרכים שיומצאו לו, ועל פי הנחיות המפקח  לתכנון        

 בלבד.  LOWER / CASE UPPER CASE.    רישומי יעדים בלועזית יהיה עם  ד

 וח הפקטוגרמות  כגון: מטוס, אישור תעשיה ( יהיו בהתאם לל  .   פיקטוגרמות )ה

 המפקח לקבלן.  שימציא       

    אם הקבלן לא קיבל את תכנון השלט בצורה ממוחשבת ע"ג דיסקט, עליו    ו.
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של כל שלט בתוכנת המחשב   1:21 - להכין שירטוט בקנ"מ שאין קטין מ

שבאמצעותה הוא מכין את מרכיבי מסר להדבקה על השלט. השרטוט יכיל את  

המדויקת בקנ"מ מתאים. לא יאושר שרטוט בו    בצורתםכל פרטי השלט 

מיוצגים מרכיבים בשרטוט על יד ריבועים, עיגולים או כל סימן מייצג אחר. על  

 . המזמינה טרם יצור  שרטוט זה לקבל את אישור הרשות

עבור שילוט המיועד לרשות המזמינה, יצורף השרטוט המאושר לטופס "הוראת  

 ."לשילוט שישלח לקבלן  ביצוע 

הקבלן חייב להזמין את המפקח לביקורת במפעל במהלך יצור השלטים ולפני     ז.

סיום העבודה, כמו כן, עליו לקבל אישור בכתב המאשר התאמת התמרורים  

 זה לפני אספקתם לרשות המזמינה.  ושלטים למפרט

 הפונט לשפות השונות יהיה כדלקמן:   ח.

 תמרורים  -עברית 

 TRIUMVRAT BOLDאנגלית  

 מדינה או מליק.  - ערבית 

 מערך המחשוב של הקבלן יכלול:   ט.

 . CASMATE תוכנת. 1
 מודם פעיל. . 2      

 גרפיקאי מנוסה בהפעלת המערכת והתוכנה.. 3      

 פלוטר חותך. . 4      

 פחים    2.2

 . 268השלטים ייוצרו בהתאם למפרט מת"י מס'  .א
מ"מ בשלטים קטנים   2אלומיניום בעובי  פחי השלט עם מסגרת יהיו עשויים לוח    .ב

 מ"מ.   .52פחי התמרורים יהיו בעובי של מ"מ.    .52מסגרת עובי הפח יהיה  ללא
דרש מפעם לפעם להציג תעודה  יהקבלן י  -H38  5052  האלומיניום יהיו מסוג .ג

 ג האלומיניום שבשימושו. וס  המעידה על
קופה זהובה לפי לוח האלומיניום ייצרב ויינוקה משמן ויעבור פסיבציה ש   .ד

 בטבלה שלהלן:  הנתונים
 תהליך  האבט של בניה .ח באמבט חומרים הערות 

10% - 20% 
 

C - 30C20 

 8/674 ריאוקס

 4/13 אנטוקס

S.S 316 
 

P.P 

 וניקוי צריבה
 משמן קל

9% - 11% 
 

C - 
55C45 

 L 1000 אלודין 

 1500 אלודין 

S.S 316 
 

P.P 

 פסיבציה 
 זהובה / שקופה
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האלומיניום יצבע מצדו האחורי של השלט בצבע אפור כהה מט בשתי  לוח   .ה
 שכבות. 

 

 מ"מ.   2.5בעובי  H-38  -  5052התמרורים יהיו עשויים מלוח אלומיניום מסוג   .ו
 

 מסגרת    2.3

מ"מ.      30המסגרת תהיה מורכבת מפרופילים סגורים בעלי חתך מרובע של לפחות   .א

 מ"מ לפחות.  2.0דופן של הפרופילים יהיה   עובי 

 . כל מרכיבי המסגרת יהיו מגולוונים )כולל מערכות חיבור וכיו"ב( .ב

למסגרות    DIAMOND GRADE  -ו   HIGH INTENSITYחיבור השלטים מסוג   .ג

החיזוק יעשה בשיטה שבה פני השטח מחזיר האור לא ינוקבו, יחוררו, יפצעו או  

השלט. כל זאת,    שהיא בעת החיבור. לא יהיו ראשי ברגים בחזית   יפגעו בכל צורה

 . הוראה אחרת בכתב על ידי הרשות המזמינה או המפקח  אלא אם כן ניתנה

מ"ר, הקבלן אחראי להביא לאישור   20.0 - בתמרורים ושלטים בעלי שטח גדול מ .ד

על חשבונו והוצאותיו, תוכניות קונסטרוקציה של המסגרות,  הרשות המזמינה, 

לתמרורים ולשלטים   בהתאם למידות הפחים ואישור קונסטרוקטור וזאת

 . כאמור

 לרוחות.   414המסגרות , החיבורים ואמצעי החיבור יחושבו לפי ת"י מס'  .ה

בשלטים המוצבים על גשרי שילוט יש להביא לאישור הרשות המזמינה את   .ו

 הקונסטרוקציה של המסגרות, וזאת בהתאם למידות הפחים.  תוכניות

יחשב כחלק ממסגרת  ההתקן באמצעותו מחובר השלט העילי אל גשר השילוט  .ז

 העילי, ומחירו יהיה כלל במחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות.   השלט

מ' רשאי הקבלן לייתר את   3.0במקרה ואורך אחת מצלעותיו של שלט עולה על  .ח

השלט ולהובילו לאתר בחלקים נפרדים שמספרם לא יעלה על חלוקת אורך הצלע  

 .( )תוך עיגול כלפי מעלה 3 - השלט ב הגדולה של

מ  מ"  6במקרה זה יחוברו חלקי השלט לפני הרכבתו על ידי השתלת ברגים בקוטר  

לפחות, דרך המסגרות הסמוכות של החלקים המוצמדים ברווחים שלא יעלו על  

   מ'. 0.5

 מ' ייוצרו ללא מסגרת. 1.2שלטים שאורך הצלע הגדולה בהם אינו עולה על   .ט
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 חומרים מחזירי אור  2.4

התמרורים/שלטים יהיה מחומר מחזיר אור בלבד. החומר המחזיר אור  ייצור     .א

  011או אס  72 - 517)או רב עוצמה  (EGP)מחזיר אור רגיל פריזמתי  יהיה

החורת אור    3טבלה ,  208סעיף ,  1983מאוקטובר ,  2247מת"י    בהתאם למפרט

 סוג החומר המחזיר אור חייב להיות מאושר על ידי המפקח. .2מס' 

ם  14~ 40הדרכה עיליים יהיו מחומר מחזיר אור מסוג "יהלום" )כהלשלטי   .ב

שום החומר מסוג "יהלום" יאלא אם כן צוין אחרת. יצור השלטים וי ,  ס(24~2

יהיה על פי הנחיות היצרן. תקציר ההנחיות מובא במפרט זה ומהווה חלק  

המזמינה שומרת לעצמו את הזכות לבקר במפעל   בלתי נפרד ממנו. הרשות

, בליווי נציג היצרן, על מנת לבדוק ולוודא שהנחיות אלה מתבצעות  הקבלן

השלטים דרגת החזר האור   במלואן. אי מילוי הנחיות אלה יביא לאי אישור 

 של חומר זה תהיה לפי הטבלה המצורפת להלן. 

 סוג החומר המחזיר אור חייב להיות מאושר על ידי המפקח. 

 עשה כדלקמן: הדבקת סרט מחזיר האור לפח האלומיניום תי  .ג

 לגבי חומר מחזיר אור רגיל ומחזיר אור רב עוצמה.  - הדבקה קרה 

 (. (GRADE DIAMONDלגבי חומר מסוג "יהלום"  -  הדבקה קרה בלבד                   

החומר מחזיר האור יודבק אל משטח לוח האלומיניום באמצעות מכשור  

 חץ. המופעל על ידי תת לחץ וחום או על ידי גלגלות ל מיוחד

הציוד ושיטת ההדבקה יהיו בהתאם להוראות בכתב של יצרן החומר מחזיר  

 האור. 

הקבלן ימציא למפקח לפני התחלת הייצור, תעודה ממכון התקנים הישראלי     .ד

כי החומר מחזיר האור רב עוצמה המוצע על ידו נבדק על ידם ומתאים  

טבלה    219סעיף ,,    1493מאוקטובר    141לרישות הטכניות של מרט מת"י מס'  

מחזיר או מסוג "יהלום" בהתאם לדרישות של    וכן החומר   2החזר אור מס'    3,

 . EGP  המצ"ב. כנ"ל לגבי מחזיר אור 1טבלה מס' 

הקבלן ימציא למפקח לפני התחלת הייצור תעודת אחריות מטעמו ומטעם     .ה

 (HIGHמחזיר האור לגבי עמידות החומר רב העוצמה  יצרן החומר

INTENSITY יהלום"  -ו"GRADE DIAMOND )  בתנאי הארץ לתקופה

 שנים לפחות.   7לתקופה של   שנים לפחות, ולמחזיר אור 11של 

  המסומנים עליו ומידותיו יתאימו לצבע בקובץ תקנות   צורת השלט, צבע  .ו

יהיו מחומר מחזיר  ייצור השלטים )הסימנים שבו( . 2502תעבורה  הסימנים

 . אור בלבד מאושר על ידי המפקח
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    הסימנים בתמרור עירוני בלבד יעשו בהדפס משי על החומר מחזיר אור.    .ז

 יהיו של אותו יצרן מחזיר אור שבו משתמש הקבלן    וכן שיטת  צבעי ההדפסה,

רשתות ההדפסה והייבוש יהיו בהתאם להוראות בכתב של יצרן החומר  

 . בשילוט לא יעשה שום חלק על ידי הדפסת משי .מחזיר האור

זיר או מסוג "יהלום" הדבקת יריעות החומר תעשה כך שחץ  בחומר מח   .ח

הסימון על גבי החומר יהיה אופקי בשלטים עיליים לגבי חומר הרקע ואנכי  

לגבי הכיתוב )טקסט.( לגבי שלטים צידיים היישום יהיה כך שחץ הסימון  

אנכי בלבד. אין בשום אופן להדביק קטעים שונים של יריעות החומר בכיוון  

 אלכסוני. ה אחד מהשני או כשחץ הסימוןהשמה שונ 

יש להשתמש בכל שלט בחומרים מחזירי אור מאותה סידרת יצור על מנת     .ט

 אחידות מלאה בצבע. להבטיח

 : לא יעשה שימוש בחומר מסוג וניל.הערה כללית

 

 סימון   2.5

 כל תמרור ושלט ישא בצידו האחורי מדבקת יצרן שעילה יצוינו: 

 סימונו המסחרי הרשום א.   שם היצרן או  

 ב.   חודש ושנת ייצור 

 ס"מ.   2הנתונים יכתבו בגובה אות של 

 ס"מ.   X 11 11גודל המדבקה לא יעלה על 

 צדדיים לא תודבק מדבקה כאמור. -בשלטים דו

 

 מקדם מינימלי של החזר האור בחומר מחזיר אור מסוג "יהלום" -  1טבלה מס' 

.ODS 
 

ANGLE 

ENT 
 

ANGLE 

WHITE YELLOW RED BLUE GREEN GREEN 

0.2 1- 800 660 215 43 75 300 

0.2 30% 400 240 100 20 30 150 

0.5 4- 200 160 45 10 18 120 

0.5 30% 100 35 26 5 10 50 
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 אריזה      2.6

 חומרים   2.6.1

וצורה    ) ויהיו בעלי מידה11התמרורים יארזו בקבוצות של לא יותר מעשרה (  .א
 ויקשרו בעזרת סרט מתאים. אחידה בקבוצה,  

 כל שני תמרורים יונחו כשפניהם אחד כלפי השני.  .ב
אחר   בין שני התמרורים תהיה הפרדה באמצעות נייר אריזה עמיד או כל חומר  .ג

 שווה ערך. 
ידי קרטון או כל חומר אחר שווה ערך. לאחר מכן יש - כל חבילה תיעטף על .ד

זזים אחד   בתוכה ולא לקשור את החבילה ולוודא שהתמרורים מהודקים היטב 
 יחסית לשני. 

 
 שלטים     2.6.2

 . שלטים שלמים יארזו במסגרת של עץ כאשר כל שלט מופרד אחד מהשני .א
 

 במידה ויש צורך להוביל פנלים לצורך הרכבה יש לעטוף כל פנל ביריעות  .ב
 פלסטיק כפולות עם בועות אוויר ביניהם, ולארוז אותם במסגרת עץ.         
 צרכיה להתבצע בשכיבה או עמידה כך שאין תזוזה ביניהם. ההובלה   
 

 אין להניח לצורך הרכבה פנלים על האדמה או רצפה עם פניהם כלפי  .ג
 מטה ואין לדרוך עליהם במשך ההרכבה.  

 בדיקת ודגמנים 2.7

יש להגיש דגם תמרור בגודל בין עירוני עגול ומתומן לבדיקה של מכון התקנים   .א
חילת הייצור הסדרתי. הקבלן לא יתחיל בייצור או עד  הטכניון לאישור לפני ת 

תעודות מאחד מהמכונים הנ"ל המעידות על תקינות הסדרתי   שלא יקבל
 התמרורים. 

 
  על הקבלן להגיש תעודות המעידות על עמידות הסרטים המחזירים אור בתקן .ב

 . 1983מת"י, , 190
 

 בחינה   2.8

 .  12סעיף  2247בחינת התמרורים תעשה בהתאם למפרט מת"י   .א
 

גר' לכל ס"מ רוחב,  900בדיקת הדבקה של הסרט לתמרור תעשה בכח של  .ב
 ג.  57~ 4ם 903- 8  -לתקן ובהתאם

שבמפרט   12.6  -ו  12.5  12.4, 12.1פגמים חמורים יחשבו אי עמידות בסעיפים , .ג
 . 2247  מת"י

 . 2רמה  934התמרורים יבחנו גם לפי ת"י   .ד
 . 4%לכל הדגמים   RAR .ה

 
 התקנה    2.9

" או  1" 9" ,3תמרורים יותקנו באמצעות מערכות חיבור המתאימות לקוטר ,  .א
לעמודים עבים יותר או עמודים שאינם עגולים יעשה על ידי סרטי הצמדה   חיבור

 מנירוסטה. 
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כבישים,  ל שלטים יותקנו בהתאם לאמור בהנחיות לביצוע עבודות תחזוקה ש .ב
 . 1996מע"צ, ירושלים, תשנ"ו  -התקנת תמרורים ותחזוקתם    1פרק 

 
שלטים יורכבו בשלמותם לפני שיותקנו על העמודים או גשר השילוט שעליו הם   .ג

מורכבים, על הקבלן לוודא שחלקי המסגרת מוצמדים היטב זה לזה, עד הם כך  
 . ניתן לראות ולו סדק צר בין החלקים שלא

 
 צידיים:התקנת תמרורים ושלטים  .ד

 מספר וקוטר העמודים יקבעו על ידי המפקח בעת מסירת הוראת הביצוע.
 ס"מ.  0.396יהיו בעלי עובי דופן של    4"עמודים בקוטר  
 ס"מ.   0.22יהיו בעלי עובי דופן של    3"  עמודים בקוטר

 
 תיקון שלטים ותמרורים  2.9

 
תיקונים קטנים כגון: שינויי מסר בהם אורך צלע אחת לפחות של השטח שינוי   .א

ס"מ, יישור עמודים כאשר מסגרת השלט לא התעקמה, יישור    45אינו עולה על 
קטנים במסגרת השלט, או חיזוק ברגים שהתרופפו, יעשו באתר ללא    כיפופים

 והובלתו למפעל.   פירוק השלט
 

 במפעל הקבלן. תיקונים אחרים יבוצעו   .ב
 

שלטים שמאוחסנים זמנית במפעל הקבלן, לצורך תיקון, ישמרו בתנאים   .ג
 כשהם עטופים ביריעות פלסטיק כפולות עם בועות אוויר ביניהם. נאותים,

 .כל נזק שיגרם לשילוט זה במפעל הקבלן ויתוקן על ידי הקבלן על חשבונו 
 
 

 שילוט שמות רחובות ומספרי בתים .3

שמות רחובות ייוצר אף הוא על פי המפרט הטכני לשילוט הדרכה המפורט  שילוט   3.1

 עמודי שילוט הרחובות יהיו בעיצוב ובדגם שיסוכם עם הרשות המזמינה.  לעיל. 

 שלטי רחוב ומספרי בתים יבוצעו בהדבקה קרה )כולל קונטור.(      3.2

 מפקח.סוג החומר המחזיר אור בשלטים חייב להיות מאושר על ידי ה     3.3

 לא יעשה שימוש בחומר מסוג וניל בשלטים ובמספרי בתים.      3.4
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 כתב כמויות והצעת מחיר  – 2נספח ג'

 כתב כמויות 

 סה"כ מחיר יח' כמות יח' אור העבודה ית סעיף

 

 

 

 

01 

אורך  3אספקה והתקנת עמוד תמרור "

מ"א, צבעית העמוד התנור,  3.0-3.5

עיטור כדור בראש עמוד, עיטור טבעת, 

, 3/8מגרת לשלט רחוב, מוט הברגה 

הרכבה של והצבת עמוד כולל יסוד 

דו צדדי, )שלט  40/70בטון, שלט רוחב 

 מ"ר. 0.56דו כנפי( שטח השלטים 

 

 

 

 מפ'וק

 

 

 

150 

 

 

 

1000 

 

 

 

150,000 

 

 

 

 

02 

אורך  3והתקנת עמוד תמרור "אספקה 

מ"א, צבעית העמוד התנור,  3.0-3.5

עיטור כדור בראש עמוד, עיטור טבעת, 

, 3/8מגרת לשלט רחוב, מוט הברגה 

הרכבה של והצבת עמוד כולל יסוד 

דו צדדי, )שלט  40/70בטון, שלט רוחב 

 מ"ר. 0.28( שטח השלטים כנף  אחד 

 

 

 

 קומפ'

 

 

 

150 

 

 

 

700 

 

 

 

105,000 

 255,000סה"כ עלות:                                                                                

 43,350מע"מ:                                                                                          

 298,350סה"כ כולל:                                                                                    

 : _____________ ( מספר )   אחיד מוצע  הנחהאחוז 

 _____ ____: ________( במילים  ) אחיד מוצע  הנחה  אחוז 

 ח.פ/ ת.ז המציע:______________________ 

 (:______________________  במידה ומדובר בתאגיד   ת.ז מורשה החתימה )

 _____________ מורשי החתימה מטעם המציע: חתימת 

   ______________________ תאריך החתימה:            


