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 כלים ורכבים הכלולים בממכר , חוזי הקמה, הסכמי תפעולרשימת 

 

מס'  מס"ד
 רישוי

 שנת יצור שלדה דגם שם הכלי יצרן

 L 180 L180H 003824 2016שופל  - יעה אופני  וולוו  1393461 .1

 EC160E 320096 2016 מחפר זחל הידראולי   וולוו  1394295 .2

3. 
117733 

קלימן  

 ריינר 
 MR122Z MR122Z 620259 2017מגרסה  

4. 
 בובקט  -יעה אופני זעיר   גייל  1421689

SL5640

E 
024012 2017 

 z6gap 14554 2013 גנרטור רתכת נייד  לינקולן  7675213 .5

 R-155 75089 2018 נפה ניידת חשמלית  מקלוסקי  161575 .6

7. 
 65KVAגנרטור   קטרפילר   

E3G056

42 
  2018 

 330F 10088 2017 באגר זחלי  קטרפילר  15-829-42 .8

9. 
  Arjes  מגרסת שרדר 

אימפקטור  

250 
98 2018 

10. 
    

תותח מים על עגלה  

 DF20000נגררת 
    2018 

 DF50000     2018תותח מים      .11

       תותח מים קטן  ירוק      .12

13. 
  EDGE  מסוע נייד כחולEDGE 

17TS80

40532 
    

 2018     גדול   ROZZIגראפ      .14

 2017     קטן   ROZZIגראפ      .15
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 הסכמי תפעול     

 תיאור הפרויקט  הפרויקט שם  חברה 

 אסיק 

הוד   חכ"ל הוד השרון  אגם  פארק  משאבות  ותחזוקת  תפעול 
אגנים ירוקים, תחנת שאיבה    3השרון , כולל  

נוספים, הכל בא.ת.  ומכלולים הידרואליים 
 הוד השרון, רחוב החרש 

 אסיק 

תחנות שאיבה, אחת מהן    3תפעול ותחזוקת   רשות ניקוז ירקון  
נידרשת,   שאינה  העובדה  לאור  מושבתת 

מזרימה מים לפארק הוד    -אחרת הראשית  
השרון, אחרונה מעלה מי קולחין מאזור הוד  
השרון  למקורות הירקון , כולל קווי הולכה  

גדרות    15קילומטר עם    7+  8באורך כולל של  
 של שסתומי אוויר  

 תגל 
ובקרת   יה  מפעל ארד דל מפלס  מדידת  מערכות  התקנת 

 שוחות 

 אסיק 

חייריה     - פארק 
דן   ערים  איגוד 

 תברואה  

הכולל אספקת   מים  תפעול ותחזוקת מרכז 
כולל   הפארק,  לכלל  שפירים  תחנות    7מים 

בתחום   וכן  הפארק  בתחום  קטנות  שאיבה 
מתקן המיון ופינוי הפסולת, כמו כן אחראים  
נמצא   המט"ש  הבדיקה  )בעת  המט"ש  על 

 בשדרוג מוחלט, לא קיים בפועל(  

 תגל 

מרכז לבריאות הנפש  
קיבוץ     - בקרבת 

 מענית  

ומאגר  תפעו אש  כיבוי  מערכות  ותחזוקת  ל 
 נוי, חוזה מקורי כולל שדרוג  

 תגל 

אזורית מטה   מועצה 
 אשר 

במרחבי   שאיבה  תחנות  ותחזוקת  תפעול 
לוחמי   מט"ש  תחזוקת  כולל  המועצה 

 גיטאות )אמור להתבטל(. 

 אסיק 
מים   עיריית עכו   ומעביר  מזרקות  ותחזוקת  תפעול 

 בתחומי עיריית עכו  

 תגל 
אל ספר  ,    בית  אמל 

 עכו  
 אחזקת תח"ש למים וביוב 

 אסיק 
כרמים,   תאגיד 

 כרמיאל  
תחנה    -תפעול ותחזוקת תחנות שאיבה, דגש

 אחת בלבד 

 תחזוקת מזרקות  עריית כרמיאל  תגל 

 תגל 

מיאקום   תאגיד 
 )כפרי גליל תחתון(  

תפעול ותחזוקת מט"ש שדה אילן, שותפות  
, קבלן   50/50פלגי מים  - תגל באמצעות תגל 

 ראשי י.לרר 
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 אסיק 
עמק   קולחי 

 המעיינות  
של   לביוב  שאיבה  תחנות  ותחזוקת  תפעול 

 עמק המעיינות  

 תפעול ותחזוקת תחנות שאיבה לביוב   עיריית בית שאן  אסיק/תגל 

 תגל 
השרון   רמת  אלביט 

 )תעש מערכות( 
מים,ביוב   במתקני  לטיפול  שירות  קריאות 

 וחשמל בשטח המפעל 

 אסיק/תגל 
מעלה   מט"ש מעלה אפרים   מט"ש  ותחזוקת  תפעול  הקמה 

 אפרים, טרם הסתיימה הקמתו  

 אסיק/תגל 

אל   קאסר  מט"ש 
הטבע   רשות  יהוד, 

 והגנים  

אל   קאסר  מט"ש  ותחזוקת  תפעול  הקמה 
 יהוד )ליד יריחו(, טרם הסתיימה הקמתו  

 תגל 
בנכסים   השתתפויות 

 בע"מ 
חופשים   שאיבה  לתחנת  ואחזקה  שירות 

 ליל בבוסתן הג

 

 חוזי הקמה 
 

 תיאור הפרויקט  שם הפרויקט  חברה 

 אסיק 
תכנון, הקמה מט"ש שניוני לספיקה של  מ.מ. מעלה אפריים 

 מק"י 550

 אסיק 

יהוד,   אל  קאסר  מט"ש 
 רשות הטבע והגנים  

הקמה  מט"ש קאסר אל יהוד ) ליד יריחו 
  100(, תכנון, הקמה  מט"ש לספיקה של  

 מק"י

 תגל 
מנשה   משרד   -שער 

 הבריאות 
מאגר     -הקמה /שדרוג/ החזרה לתקינות  

 נוי + כיבוי אש

 אסיק 
תכנון, הקמה מט"ש שניוני לספיקה של  מ.מ. מעלה אפריים 

 מק"י 550

 

 

 

 

 

 

 

 

 


