
המועצה המקומית אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 21/05/2018 

                                                                                                               
                                                                                               

                                                                                                                                                 

משתתפים: מ.מ. אזור:  

          
 

                ____________________________            ________________                                                                ________________________            ________________            
          ת א ר י ך                                                                       תת  אא  רר  יי  ךך                    
                                                                                                                             

                                                                                                                 

      ררפפ""קק  ייצצחחקק  בבווררווככוובב      
    ממ""ממ          קקצצייןן        אאתת""ןן      
   מרחב           איילון 
                                                                                     משטרת       ישראל 

   מר אריה פכטר 
    רראאשש      ההממוועעצצהה    
  וראש      רשות 
                                 תמרור מקומית 

 מר אריה פכטר -  ראש המועצה 

מר שמוליק ישראל -  סגן ראש המועצה 

מר יורם אורבך -  מנכ"ל המועצה 

מר משה ישי -  מנהל  מחלקת פיקוח וחנייה  

מר אבי שבח -   יו"ר מטה הבטיחות 

אינג' עליסה בן-דוד -  יועצת תנועה ובטיחות למועצה 

מר יובל בן-בסט -  חבר מועצה 

 

 רס"ב מאיר כהן - נציג ק'את"ן מרחב איילוןמשטרת- ישראל:   
רס"ב חיים פרחי -  שוטר קהילתי 

 

 

נימוקים והחלטות נושא מס' 
 

להציב / לסמן 

כתובת  תמרור 

לבטל / למחוק 

כתובת תמרור 

בקשת מנהל מח' פיקוח וחניה לאשר 1 

חד-סטריות:  

    החלטת הוועדה: 

מאשרת את הבקשה     לפי תרשים מצורף א. ברח' ארלוזרוב 

ב.

 

 ברח' הרצוג- הפיכת כיוון 

 בין שרת והאיכרים, ליד בית ליצ'ק

מאשרת את הבקשה 

כולל ביטול תא חניה בצד

שמאל ו"אוזן" מימין 

   לפי תרשים מצורף 

דוחה את הבקשה      ג. ברח' וייצמן בחניון מתיבות דואר 

דוחה את הבקשה  ברח' הבנים ד. 

בקטע כצנלסון - אחד העם 

    

דוחה את הבקשה      ה. ברח' ד"ר ליכט )ליד מס' 39( 

בקשת מנהל מח' פיקוח וחניה לאשר 2 

איסור חניית רכב  
שמשקלו הכולל מעל 4 טון:  

 

החלטת הוועדה: 

 

 

  439 + 432
בנוסח: 

לרכב שמשקלו 
הכולל 

מעל 4 טון  
 

לפי תרשימים 
מצורפים 

 

 

  

מאשרת את הבקשה     א. ברח' בן-צבי בחניון ליד הטניס 

מאשרת את הבקשה     ב. ברח' הרימון 

מאשרת את הבקשה ג.  ברחובות הרצוג, ירושלים, 

האיכרים, צדוק 

   

מאשרת את הבקשה     ד. ברח' ז'בוטינסקי 

מאשרת את הבקשה     ה. ברח' שפרינצק 
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המועצה המקומית אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 21/05/2018 

                                                                                                               
                                                                                               

                                                                                                                                                 

          
 

                ____________________________            ________________                                                                ________________________            ________________            
          ת א ר י ך                                                                       תת  אא  רר  יי  ךך                    
                                                                                                                             

                                                                                                                 

      ררפפ""קק  ייצצחחקק  בבווררווככוובב      
    ממ""ממ          קקצצייןן        אאתת""ןן      
   מרחב           איילון 
                                                                                     משטרת       ישראל 

   מר אריה פכטר 
    רראאשש      ההממוועעצצהה    
  וראש      רשות 
                                 תמרור מקומית 

בקשת מנהל מח' פיקוח וחניה לאשר 3 

חניה מוסדרת: 

    החלטת הוועדה: 

דוחה את הבקשה       א. ברח' משה שרת ממס' 8 ולסוף    

דוחה את הבקשה      ב. ברח' כצנלסון 

דוחה את הבקשה      ג. ברח' צדוק 

דוחה את הבקשה      ד. ברח' ברזילי 

דוחה את הבקשה      ה. ברח' יצחק שדה )לבטל 818( 

 4
 

בקשת מנהל מח' פיקוח וחניה    

לבטל חניה מוסדרת:  

א. ברח' סמטה אלמונית  

    בחזית המרכז המסחרי 

 

 

החלטת הוועדה: 

דוחה את הבקשה.   

בוצע רק לפני כשנה, 
יושאר עוד שנה לניסיון.

   

 5
432+ 439  בנוסח: 

 
   

 

החלטת הוועדה: 

מאשרת את הבקשה

בקשת מנהל מח' פיקוח וחניה לאשר 

פריקה וטעינה: 

א. ברח' העליה השניה 43     

    בחזית הקניון -  שינוי נוסח 

 
לפי 

תרשים 

  

מצורף 

דוחה את הבקשה ב . ברח' השקמה     

    בסמוך לכניסת בנין אפרידר 

 
   

החלטת הוועדה: 6 
 

 

 819 + 437

לפי תרשימים 

מצורפים 

 

 

  

מאשרת את הבקשה 

בקשת מנהל מח' פיקוח וחניה לאשר 

הסדרת חניית נכים: 

א. ברח' המצודה ליד מס' 5  
 

תרשימים 
  

מצורפים  מאשרת את הבקשה    ב. ברח' האיכרים ליד מס' 5  

 7
בקשת מנהל מחלקת פיקוח וחניה 

לאשר ברח' משה שרת: 
החלטת הוועדה: 

 
   

קיים אישור לתכנית א. תכנית הסדרי תמרור וסימון 
 

   

דוחה את הבקשה ב. חד-סטריות 
 

   

פסי האטה במס' 52, סמוך ג. 

למעבר החציה שליד גן הילדים 
לפי תרשים מצורף    מאשרת את הבקשה 

ד. איסור כניסה למשאיות מ-15 טון 

משעה 7:00 ועד 9:00 
דוחה את הבקשה 
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המועצה המקומית אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 21/05/2018 

                                                                                                               
                                                                                               

                                                                                                                                                 

          
 

                ____________________________            ________________                                                                ________________________            ________________            
          ת א ר י ך                                                                       תת  אא  רר  יי  ךך                    
                                                                                                                             

                                                                                                                 

      ררפפ""קק  ייצצחחקק  בבווררווככוובב      
    ממ""ממ          קקצצייןן        אאתת""ןן      
   מרחב           איילון 
                                                                                     משטרת       ישראל 

   מר אריה פכטר 
    רראאשש      ההממוועעצצהה    
  וראש      רשות 
                                 תמרור מקומית 

 8
 

   

 

בקשת מנהל מח' פיקוח וחניה 

להסדיר מעברי חציה:  

א. הזזת המעבר בצומת 

      כצנלסון - קפלן )זרוע כצנלסון(

החלטת הוועדה: 

דוחה את הבקשה.  

בקרוב יבוצע במסגרת 
פינוי בינוי. 

 
   

הוספת מעבר ברח' העליה ב. 

השניה 43 מול הכניסה לקניון 

דוחה את הבקשה -  

לא בטיחותי. 

 
   

 9
 

בקשת מנהל מחלקת פיקוח וחניה 

להכין מפת תמרור של כל הישוב

החלטת הוועדה: 

לא קשור לוועדה, יידון 

בפורום רלבנטי. 

 
   

בקשת מנהל מחלקת פיקוח וחניה 10 

להתקין פסי האטה:  

החלטת הוועדה: 
 

   

דוחה את הבקשה א. ברח' חנה סנש 
 

   

דוחה את הבקשה ב. ברח' האיכרים לפני הסיבוב 
 

   

ג. ברח' ביאליק 
דוחה את הבקשה - 

הרח' צר ומעוקל. 

 
   

דוחה את הבקשה - ד. ברח' העליה השניה 

הרח' צר ומעוקל. 

    

    דוחה את הבקשה ה. ברח' אחד העם )בתחילתו( 

בקשת מנהל מחלקת פיקוח וחניה 11 

להוסיף נתיב במעגל התנועה 

ביציאה מאה"ת )צפון( 

החלטת הוועדה: 

דוחה את הבקשה 
בשלב זה, כי הוארך זמן 

ירוק ברמזור. 

 
   

 12

 

בקשת מנהל מחלקת פיקוח וחניה 

לבחון תוספת זמן ברמזור 

בצומת קפלן-44 לפונים שמאלה 

ו 

החלטת הוועדה: 

הצומת המרומזר אינ

בסמכות המועצה. 

 
   

בקשת מנהל מחלקת פיקוח וחניה 13 

התקנת מתקן לאופניים 

ברח' העליה השניה 43 ברחבה 

החלטת הוועדה: 

ייבדק ויותקן במידת 
הצורך.  

לא רלבנטי לוועדה. 

 
   

בקשת מנהל מחלקת פיקוח וחניה 14 

להקים מעגל תנועה  

בצומת יצחק שדה - אלי כהן  

החלטת הוועדה: 

הצומת בתכנון. 

 
   

בקשת יו"ר מטה הבטיחות לאסור 15 

חניה ברח' בורוכוב פינת ז'ז'ק 
 ולהציב מראה פנורמית 

החלטת הוועדה:  

דוחה את הבקשה.  

מראה תותקן לפי הצורך. 

לא רלבנטי לוועדה. 
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המועצה המקומית אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 21/05/2018 

          
 

                                             ______________        ________                                                          ____________        ________         
          ת א ר י ך           מר אריה פכטר                                                             ת א ר י ך           רפ"ק יצחק בורוכוב                                             

                                  ראש   המועצה                                                                                     מ"מ     קצין    את"ן                                   
                                  וראש      רשות                                                                                     מרחב           איילון 
                                  תמרור מקומית                                                                                     משטרת       ישראל 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תפוצה   תאריך מתכנן שינוי     מס'      

 1    

אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון 

המועצה המקומית אזור רשות 

ועדה מקומית 21/5/18 סעיף 1א פרויקט 

רח' ארלוזרוב - חד-סטריות נושא 

- 22/6/18 עליסה עליסה עליסה 
הערות תאריך בקרה שרטוט תכנון 

 AZOR.Arlozorov-001 1 ללא

קנ"מ מס'  שם תכנית 

וד  ן- דליסה  ב            ע
      הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות בדרכים 

                 ייעוץ וניהול פרויקטים 
     חולון 050-6810634, 03-5500963       

   Alisabendavid@gmail.com  

mailto:Alisabendavid@gmail.com


המועצה המקומית אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 21/05/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ב    
 

 

הרצוג -  חד סטריות     

בהמתנה לקבלת תכנית מגלבר/ אלברט

 

 

 

          
 

                                             ______________        ________                                                          ____________        ________         
          ת א ר י ך                                                                    ת א ר י ך                                                    

                                                                                                                                                   
                                                                                                                  
 

   רפ"ק יצחק בורוכוב 
  מ"מ     קצין    את"ן 
   מרחב           איילון
                                                                                     משטרת       ישראל

   מר אריה פכטר 
  ראש   המועצה  
  וראש      רשות 
                                 תמרור מקומית 



המועצה המקומית אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 21/05/2018 
 

 

 

 

 

התקבלה תכנית רקע של המגרש מצבי וינוגרד, 

יושלם בסופש. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

                                             ______________        ________                                                          ____________        ________         
          ת א ר י ך                                                                    ת א ר י ך                                                    

                                                                                                                                                   
                                                                                                                  
 

   רפ"ק יצחק בורוכוב 
  מ"מ     קצין    את"ן 
   מרחב           איילון
                                                                                     משטרת       ישראל

   מר אריה פכטר 
  ראש   המועצה  
  וראש      רשות 
                                 תמרור מקומית 

תפוצה   תאריך מתכנן שינוי     מס'      

 1    

אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון 

המועצה המקומית אזור  רשות 

ועדה מקומית 21/5/18 סעיף 2א  פרויקט 

רח' בן-צבי - איסור חנייה מ-4 טון  נושא 

    - עליסה
תכנון 

עליסה 
שרטוט 

עליסה
בקרה 

22/6/18

הערות תאריך 

 AZOR.Ben-zvi-001
 שם תכנית 

 1

מס' 

ללא 

קנ"מ 

 
   

  

    

וד  ן- ליסה  ד    ב          ע
    הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות בדרכים

                 ייעוץ וניהול פרויקטים 
   חולון 050-6810634, 03-5500963 פקס -03

    Alisabendavid@gmail.com  5500235

mailto:Alisabendavid@gmail.com


המועצה המקומית אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 21/05/2018 

          
 

                                             ______________        ________                                                          ____________        ________         
          ת א ר י ך           מר אריה פכטר                                                             ת א ר י ך           רפ"ק יצחק בורוכוב                                             

                                  ראש   המועצה                                                                                     מ"מ     קצין    את"ן                                   
                                  וראש      רשות                                                                                     מרחב           איילון 
                                  תמרור מקומית                                                                                     משטרת       ישראל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

תפוצה   תאריך מתכנן שינוי     מס'      

 1    

אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון 

המועצה המקומית אזור רשות 

ועדה מקומית 21/5/18 סעיף 2ב פרויקט 

רח' הרימון - איסור חנייה מ-4 טון נושא 

- 22/6/18 עליסה עליסה עליסה 
הערות תאריך בקרה שרטוט תכנון 

 AZOR.Harimon-001 1 ללא

קנ"מ מס'  שם תכנית 

וד  ן- דליסה  ב            ע
      הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות בדרכים 

                  ייעוץ וניהול פרויקטים 
   חולון 050-6810634, 03-5500963    

  Alisabendavid@gmail.com  

mailto:Alisabendavid@gmail.com


המועצה המקומית אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 21/05/2018 

          
 

                                             ______________        ________                                                          ____________        ________         
          ת א ר י ך           מר אריה פכטר                                                             ת א ר י ך           רפ"ק יצחק בורוכוב                                             

                                  ראש   המועצה                                                                                     מ"מ     קצין    את"ן                                   
                                  וראש      רשות                                                                                     מרחב           איילון 
                                  תמרור מקומית                                                                                     משטרת       ישראל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

תפוצה   תאריך מתכנן שינוי     מס'      

 1    

אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון 

המועצה המקומית אזור  רשות 

ועדה מקומית 21/5/18 סעיף 2ג  פרויקט 

רח' הרצוג, ירושלים, האיכרים, צדוק  נושא 
איסור חנייה מ-4 טון 

- 8 ע   עליסה
תכנון 

עליסה 
שרטוט 

ליסה
בקרה 

22/6/1

הערות תאריך 

 AZOR.HE-YE-HA-TZ-001
מ שם תכנית 

 1

קס' 

ללא 

נ"מ 

  
     

    

וד  ן- ליסה  ד   ב        ע
  הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות בדרכים

            ייעוץ וניהול פרויקטים 
   חולון 050-6810634, 03-5500963       

    Alisabendavid@gmail.com  

mailto:Alisabendavid@gmail.com


המועצה המקומית אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 21/05/2018 

                                                                                                               
                                                                                               

 קצין    את"ן                                    מ"מ                                                                                        המועצה   ראש                                  

          
 

                ____________________________            ________________                                                                ________________________            ________________            
          ת א ר י ך           מר אריה פכטר                                                                תת  אא  רר  יי  ךך              ררפפ""קק  ייצצחחקק  בבווררווככוובב                  
                                  ראש   המועצה                                                                                     מ"מ     קצין    את"ן               

                                  וראש      רשות                                                                                     מרחב           איילון 
                                  תמרור מקומית                                                                                     משטרת       ישראל 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תפוצה   תאריך מתכנן שינוי     מס'      

 1    

אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון 

המועצה המקומית אזור רשות 

ועדה מקומית 21/5/18 סעיף 2ד פרויקט 

רח' ז'בוטינסקי  נושא 
איסור חנייה מ-4 טון 

- 22/6/18 עליסה עליסה עליסה 
הערות תאריך בקרה שרטוט תכנון 

 AZOR.Jabot-001 1 ללא

קנ"מ מס'  שם תכנית 

וד  ן- דליסה  ב              ע
      הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות בדרכים 

                   ייעוץ וניהול פרויקטים 
   חולון 050-6810634, 03-5500963 פקס -03

        Alisabendavid@gmail.com  5500235

mailto:Alisabendavid@gmail.com


המועצה המקומית אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 21/05/2018 

                                                                                                               
                                                                                               

 קצין    את"ן                                    מ"מ                                                                                        המועצה   ראש                                  

  

          
 

                ____________________________            ________________                                                                ________________________            ________________            
          ת א ר י ך           מר אריה פכטר                                                                תת  אא  רר  יי  ךך              ררפפ""קק  ייצצחחקק  בבווררווככוובב                  
                                  ראש   המועצה                                                                                     מ"מ     קצין    את"ן               

                                  וראש      רשות                                                                                     מרחב           איילון 
                                  תמרור מקומית                                                                                     משטרת       ישראל 



המועצה המקומית אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 21/05/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

                                             ______________        ________                                                          ____________        ________         
          ת א ר י ך           מר אריה פכטר                                                             ת א ר י ך           רפ"ק יצחק בורוכוב                                             

                                  ראש   המועצה                                                                                     מ"מ     קצין    את"ן                                   
                                  וראש      רשות                                                                                     מרחב           איילון 
                                  תמרור מקומית                                                                                     משטרת       ישראל 

תפוצה   תאריך מתכנן שינוי     מס'      

 1    

אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון 

המועצה המקומית אזור רשות 

ועדה מקומית 21/5/18 סעיף 2ה פרויקט 

רח' שפרינצק - איסור חנייה מ-4 טון נושא 

- 22/6/18 עליסה עליסה עליסה 
הערות תאריך בקרה שרטוט תכנון 

 AZOR.Shprintzak-001 1 ללא

קנ"מ מס'  שם תכנית 

וד  ן- דליסה  ב              ע
      הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות בדרכים 

                   ייעוץ וניהול פרויקטים 
   חולון 050-6810634, 03-5500963 פקס -03

        Alisabendavid@gmail.com  5500235

mailto:Alisabendavid@gmail.com


המועצה המקומית אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 21/05/2018 

                                                                                                               
                                                                                               

 קצין    את"ן                                    מ"מ                                                                                        המועצה   ראש                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

                ____________________________            ________________                                                                ________________________            ________________            
          ת א ר י ך           מר אריה פכטר                                                                תת  אא  רר  יי  ךך              ררפפ""קק  ייצצחחקק  בבווררווככוובב                  
                                  ראש   המועצה                                                                                     מ"מ     קצין    את"ן               

                                  וראש      רשות                                                                                     מרחב           איילון 
                                  תמרור מקומית                                                                                     משטרת       ישראל 

תפוצה   תאריך מתכנן שינוי     מס'      

 1    

אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון 

המועצה המקומית אזור רשות 

ועדה מקומית 21/5/18 סעיף 5א פרויקט 

רח' העליה השניה - פריקה וטעינה נושא 

- 22/6/18 עליסה עליסה עליסה 
הערות תאריך בקרה שרטוט תכנון 

 AZOR.ALYA2-001 1 ללא

קנ"מ מס'  שם תכנית 

וד  ן- דליסה  ב              ע
      הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות בדרכים 

                   ייעוץ וניהול פרויקטים 
   חולון 050-6810634, 03-5500963 פקס -03

        Alisabendavid@gmail.com  5500235

mailto:Alisabendavid@gmail.com


המועצה המקומית אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 21/05/2018 

                                                                                                               
                                                                                               

 קצין    את"ן                                    מ"מ                                                                                        המועצה   ראש                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

                ____________________________            ________________                                                                ________________________            ________________            
          ת א ר י ך           מר אריה פכטר                                                                תת  אא  רר  יי  ךך              ררפפ""קק  ייצצחחקק  בבווררווככוובב                  
                                  ראש   המועצה                                                                                     מ"מ     קצין    את"ן               

                                  וראש      רשות                                                                                     מרחב           איילון 
                                  תמרור מקומית                                                                                     משטרת       ישראל 

תפוצה   תאריך מתכנן שינוי     מס'      

 1    

אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון 

המועצה המקומית אזור רשות 

ועדה מקומית 21/5/18 סעיף 6א פרויקט 

רח' המצודה - חניית נכים נושא 

- 22/6/18 עליסה עליסה עליסה 
הערות תאריך בקרה שרטוט תכנון 

 AZOR.Hametzuda-001 1 ללא

קנ"מ מס'  שם תכנית 

וד  ן- דליסה  ב              ע
      הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות בדרכים 

                   ייעוץ וניהול פרויקטים 
   חולון 050-6810634, 03-5500963 פקס -03

        Alisabendavid@gmail.com  5500235

mailto:Alisabendavid@gmail.com


המועצה המקומית אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 21/05/2018 

          
 

                                             ______________        ________                                                          ____________        ________         
          ת א ר י ך           מר אריה פכטר                                                             ת א ר י ך           רפ"ק יצחק בורוכוב                                             

                                  ראש   המועצה                                                                                     מ"מ     קצין    את"ן                                   
                                  וראש      רשות                                                                                     מרחב           איילון 
                                  תמרור מקומית                                                                                     משטרת       ישראל 

 

 

 
 

 

                                                                  )לסמן חניית נכה איפה שהכחול + תמרור 437( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תפוצה   תאריך מתכנן שינוי     מס'      

 1    

אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון 

המועצה המקומית אזור רשות 

ועדה מקומית 21/5/18 סעיף 6ב פרויקט 

רח' האיכרים - חניית נכים נושא 

- 22/6/18 עליסה עליסה עליסה 
הערות תאריך בקרה שרטוט תכנון 

 AZOR.Hayikarim-001 1 ללא

קנ"מ מס'  שם תכנית 

וד  ן- דליסה  ב              ע
      הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות בדרכים 

                   ייעוץ וניהול פרויקטים 
   חולון 050-6810634, 03-5500963 פקס -03

        Alisabendavid@gmail.com  5500235

mailto:Alisabendavid@gmail.com


המועצה המקומית אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 21/05/2018 
 

 
 

 

 

          
 

                                             ______________        ________                                                          ____________        ________         
          ת א ר י ך                                                                    ת א ר י ך                                                    

                                                                                                                                                   
                                                                                                                  
 

   רפ"ק יצחק בורוכוב 
  מ"מ     קצין    את"ן 
   מרחב           איילון
                                                                                     משטרת       ישראל

   מר אריה פכטר 
  ראש   המועצה  
  וראש      רשות 
                                 תמרור מקומית 

7 ג   פסי האטה    שרת 42-52 

                     בהמתנה לקובץ רקע משלמה גלבר / אלברט 

 

 

 

 

 

 



המועצה המקומית אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 21/05/2018 

 

          
 

                                             ______________        ________                                                          ____________        ________         
          ת א ר י ך                                                                    ת א ר י ך                                                    

                                                                                                                                                   
                                                                                                                  
 

   רפ"ק יצחק בורוכוב 
  מ"מ     קצין    את"ן 
   מרחב           איילון
                                                                                     משטרת       ישראל

   מר אריה פכטר 
  ראש   המועצה  
  וראש      רשות 
                                 תמרור מקומית 



המועצה המקומית אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 21/05/2018 

 

 

          
 

                                             ______________        ________                                                          ____________        ________         
          ת א ר י ך                                                                    ת א ר י ך                                                    

                                                                                                                                                   
                                                                                                                  
 

   רפ"ק יצחק בורוכוב 
  מ"מ     קצין    את"ן 
   מרחב           איילון
                                                                                     משטרת       ישראל

   מר אריה פכטר 
  ראש   המועצה  
  וראש      רשות 
                                 תמרור מקומית 

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



המועצה המקומית אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 21/05/2018 

          
 

                                             ______________        ________                                                          ____________        ________         
          ת א ר י ך                                                                    ת א ר י ך                                                    

                                                                                                                                                   
                                                                                                                  
 

   רפ"ק יצחק בורוכוב 
  מ"מ     קצין    את"ן 
   מרחב           איילון
                                                                                     משטרת       ישראל

   מר אריה פכטר 
  ראש   המועצה  
  וראש      רשות 
                                 תמרור מקומית 



המועצה המקומית אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 21/05/2018 

 

          
 

                                             ______________        ________                                                          ____________        ________         
          ת א ר י ך                                                                    ת א ר י ך                                                    

                                                                                                                                                   
                                                                                                                  
 

   רפ"ק יצחק בורוכוב 
  מ"מ     קצין    את"ן 
   מרחב           איילון
                                                                                     משטרת       ישראל

   מר אריה פכטר 
  ראש   המועצה  
  וראש      רשות 
                                 תמרור מקומית 


