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 :משתתפים

 ראש המועצה  -מר אריה פכטר 

 סגן ראש המועצה  -מר שמוליק ישראל 

 מנכ"ל המועצה  -מר יורם אורבך 

 משרד התחבורה  - יועץ למפקחת על התעבורה מחוזות ת"א והמרכז   -מר יוסי כהן 

 משרד התחבורה - מהנדס תנועה, מחוזות ת"א והמרכז -דראושה אינג' מוחמד

  ישראל -נציג ק'את"ן מרחב איילון, משטרת -רס"ב דוד פינטו 

 שוטר קהילתי  -מר חיים פרחי 

   נציג "אגד" - דרור עירונימר 

  עוזר ראש המועצה  -מר אריאל ויסוול 

 מנהל מטה הבטיחות וחבר ועדה    -מר אבי שבח 

 למועצה יועצת תנועה ובטיחות  -דוד -אינג' עליסה בן

 

 

 נימוקים והחלטות נושא 'מס

 לבטל / למחוק להציב / לסמן

 כתובת תמרור כתובת תמרור

 סגן ראש המועצהבקשת  1

ברח' אלכסון להסדיר חנייה ב

 -אחד העם בקטע  כצנלסון

  .מזרח-בצד צפוןהבנים, 

 מצ"ב תרשים לאישור הוועדה.

 

 הוועדה מאשרת את הבקשה,

 המהווה מענה למצוקת החניה

 ברחוב.  הקיימת

רוחב המסעה והמדרכה בקטע 

 זה מאפשר את השינוי. 

ציג המשטרה מסתייג מחנייה נ)

 בניצב. הוחלט לשנות לאלכסון(.

בהתאם 

לתרשים 

 המצורף

בהתאם 

לתרשים 

 המצורף

  

  סגן ראש המועצה בקשת  2

 ברח'סטריות -חדהסדרי לאשר 

  .השלום

 מצ"ב תרשים לאישור הוועדה.

 

 ,הוועדה מאשרת את הבקשה

  .לשיפור הבטיחות

. מ'( 5 -צר )כעקל ותמהרחוב 

כן מתבצעים בו תמרוני כמו 

 רכב רבים אל/מחניות לאורכו.

בהתאם 

לתרשים 

 המצורף

בהתאם 

לתרשים 

 המצורף

בהתאם 

לתרשים 

 המצורף

בהתאם 

לתרשים 

 המצורף
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 והחלטותנימוקים  נושא 'מס

 לבטל / למחוק להציב / לסמן

 כתובת תמרור כתובת תמרור

תת לסגן ראש המועצה בקשת  3

 סטריות-חדהסדר ל תוקף קבוע

בקטע  ברח' חנה סנש הקיים

ממערב אנילביץ',  -אלי כהן 

  .למזרח

  הוועדה מאשרת את הבקשה.

בוועדת התמרור המקומית 

 (1)סעיף מס'  16/02/15מיום 

 זה קוםיסטריות במ-אושרה חד

 לתקופת ניסיון. הניסיון צלח.

מצ"ב 

תרשים 

המצב 

 הקיים.  

   

 הביצוע מנהל פרויקט בקשת  4

ברח' חנה  סטריות-לאשר חד

 -יצחק שדה בקטע  סנש

  זרח למערב.ממאנילביץ', 

 מצ"ב תרשים לאישור הוועדה.

הוועדה מאשרת את הבקשה, 

   לשיפור הבטיחות.

שפה -רוחב המסעה בין אבני

 לתנועהמידי צר מ',  4 -הוא כ

 . סטרית-דו

בהתאם 

לתרשים 

 המצורף

בהתאם 

לתרשים 

 המצורף

בהתאם 

לתרשים 

 המצורף

בהתאם 

לתרשים 

 המצורף

 סגן ראש המועצהבקשת  5

שמשקלו לאסור חניית רכב 

  .ברח' ההגנהטון  4מעל הכולל 

רחובות ב :החלופה לחנייה זו

 הסמוך. התעשייהאיזור 

 מצ"ב תרשים לאישור הוועדה.

 ,הוועדה מאשרת את הבקשה

יה ילמניעת חסימת שדה הרא

 ברחוב.נסיעה ב

432 +439 

בנוסח: 

לרכב "

שמשקלו 

 4הכולל מעל 

 "טון

בהתאם 

לתרשים 

 המצורף

  

6 

 'א

 סגן ראש המועצהבקשת 

חניית רכב שמשקלו לאסור 

בחניון טון  4הכולל מעל 

רח' המצודה לבין ורי בין הציב

 44כביש 

 מצ"ב תרשים לאישור הוועדה.

, הוועדה מאשרת את הבקשה

לצורך מניעת חסימת דרכי 

 המעבר והתמרון בתוך החניון.

432 + 439 

בנוסח: 

"לרכב 

שמשקלו 

 4הכולל מעל 

 "טון

בהתאם 

לתרשים 

 המצורף

  

6 

 'ב

 סגן ראש המועצהבקשת 

)פרט לפריקה  לאסור חנייה

מרח' במעבר וטעינה( 

 המצודה אל החניון הציבורי.

 מצ"ב תרשים לאישור הוועדה.

, הוועדה מאשרת את הבקשה

 .לצורך מניעת חסימת המעבר

432  +439 

בנוסח: 

"פרט 

לפריקה 

 טעינה"

בדרך 

המעבר 

 -לחניון 

מרחוב 

המצודה 

בין מס' 

לבין  29

 31מס' 
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 נימוקים והחלטות נושא 'מס

 לבטל / למחוק להציב / לסמן

 כתובת תמרור כתובת תמרור

לאשר  חברה הכלכליתהבקשת  7

 חניית חנייה מוסדרת במתחם

 .פארק אזור

 מצ"ב תרשים לאישור הוועדה.

 

 

 

 439+  626  .הוועדה מאשרת את הבקשה

בנוסח: 

בתשלום "

 'ה-'בימים א

ועד  8:00-מ

וביום  19:00

וערבי חג  'ו

ועד  8:00-מ

פרט  14:00

לרכב 

שמשקלו 

 4הכולל מעל 

  "טון

 

בהתאם 

לתרשים 

 המצורף

  

 סגן ראש המועצהבקשת  8

במקום קו קו קטעים  לאשר 

 רחובבההפרדה הרצוף 

  .השקמה

 

, הוועדה מאשרת את הבקשה

כדי לאפשר פניות שמאלה אל 

  ברחוב.ומחניות המבנים 

שנות לקו ציג המשטרה ממליץ ל)נ

קטעים רק מול הגישות לחניות, 

אך לאור ריבוי החניה מדובר 

 כמעט בכל הרחוב(. 

801  

 

 

 

 לאורך

 וברח

  השקמה

ממול 

 13מס' ל

)זרוע 

מזרח 

בצומת 

 , (הפרדס

ממול ועד 

 19מס' ל

)זרוע 

ב רמע

בצומת 

  .החצב(

 

803 

 

לאורך 

 וברח

  השקמה

ממול 

 13מס' ל

)זרוע 

מזרח 

בצומת 

 , (הפרדס

ממול ועד 

 19מס' ל

)זרוע 

ב רמע

בצומת 

 החצב(.

 סגן ראש המועצהבקשת  9

ברח' לאשר חנייה מוסדרת 

 -בקטע אחד במאי  שפינוזה

 בכניסה לשטח העפר.

 מצ"ב תרשים לאישור הוועדה.

 

  .הוועדה מאשרת את הבקשה

 

626  +439 

בנוסח: 

"לבעלי תו 

  בלבד"

בהתאם 

לתרשים 

 המצורף
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 כתובת תמרור כתובת תמרור

 סגן ראש המועצהבקשת  10

אפשר העלאה והורדת ל

 4-חנייה ל-במפרץ תלמידים

בחזית  קפלןברח'  רכב-כלי

ו -בית הספר "מימון", בימים א

  .8:30ועד שעה  7:30משעה 

 מצ"ב תרשים לאישור הוועדה.

, הוועדה מאשרת את הבקשה

זרימת לשיפור הבטיחות ו

 .הספר-בסמוך לבית התנועה

432  +439 

"פרט נוסח ב

להעלאה 

והורדת 

 -תלמידים 

בתוקף 

ו -בימים א

 7:30משעה 

ועד שעה 

8:30." 

בהתאם 

לתרשים 

 המצורף

  

 סגן ראש המועצהבקשת  11

-חדכולל , התימרוראשר ל

 הקיים המועצהחניון בסטריות 

  .ברח' אברהם בנבניסטי

 תרשים לאישור הוועדה.מצ"ב 

,  הוועדה מאשרת את הבקשה

 לשיפור הבטיחות.

בהתאם 

לתרשים 

 המצורף

בהתאם 

לתרשים 

 המצורף

  

לאשר  מנכ"ל המועצהבקשת  12

 ת תמרור "דרך ללא מוצא"הצב

רח' רח' האיכרים פינת ב

בזרוע בכיוון צפון אל  הרצוג 

 רח' ירושלים.

 מצ"ב תרשים לאישור הוועדה.

. מאשרת את הבקשההוועדה 

בקצה הצפוני של רח' האיכרים  

ואין  402קיימים תמרורי 

 המשך מערבה לרח' ירושלים.

בהתאם   623

לתרשים 

 המצורף

  

13 

 א'

לאפשר  מנכ"ל המועצהבקשת 

העלאה והורדת תלמידים  

בקטע יצחק שדה, ברח' 

 מולהברוש בצד הדרומי, -הרצל

חזית בית הספר "יוספטל", 

ועד  7:30משעה ו -בימים א

 .8:30שעה 

 מצ"ב תרשים לאישור הוועדה.

, הוועדה מאשרת את הבקשה

לשיפור הבטיחות וזרימת 

 הספר.-התנועה בסמוך לבית

בהתאם 

לתרשים 

 המצורף

בהתאם 

לתרשים 

 המצורף

  

13 

 ב'

 817 סמןל המשטרהבקשת 

 818במקום  ,לחנייה מוסדרת

הקיים במפרץ להעלאה והורדת 

יצחק שדה, ברח' תלמידים  

בצד הצפוני, בחזית בית הספר 

 "יוספטל".

. הוועדה מאשרת את הבקשה

המפרץ מיועד להעלאה 

והורדת התלמידים רק בשעות 

 . המצוינות בתמרור

אין צורך להגביל חנייה בשאר 

  .היממה תשעו

מ'  30-כ 817
במפרץ 

רח' ב
יצחק 

שדה ליד 
בי"ס 

 יוספטל

מ'  30-כ  818
מפרץ ב
רח' ב

יצחק 
שדה ליד 

בי"ס 
 יוספטל
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 עוזר ראש המועצהבקשת  14

ברח' לאשר קו הפרדה רצוף 

 )ומולו 3בית מס'  יןברצל ה

מעגל התנועה ( לבין 6 מס'

 .היה השנייבצומת העלי

 .הוועדה מאשרת את הבקשה

שדה הראייה מצומצם עקב 

העיקול ואיינו מאפשר עקיפה 

 בטיחותית.

רח' הרצל  803

 3מס' בין 

  6מס' ו

צומת לבין 

העלייה 

 השנייה

בין הרצל  801

 3מס' 

  6ומס' 

לבין 

צומת 

העלייה 

 השנייה

 עוזר ראש המועצהקשת ב 15

לאסור חניית רכב שמשקלו 

רצל ברח' הטון   4על הכולל מ

ההגנה )ככר  -וייצמן צומת  בין

צומת לבין היהודי הלוחם( 

  העלייה השנייה.

 , הוועדה מאשרת את הבקשה

יה ילמניעת חסימת שדה הרא

 ברחוב.

432 + 439 

בנוסח: 

לרכב "

 שמשקלו

 4מעל  הכולל

 "טון

 4בית ליד 

ממזרח 

לעלייה 

השנייה 

בית  וליד 

ממערב  9

 לשפרינצק 

  

בקשת מנהל מחלקת פיקוח  16

וחנייה לאשר חנייה לנכים ברח' 

בסמוך  11ההסתדרות מס' 

 מרכז המסחרי.ל

 . הוועדה מאשרת את הבקשה

נדרש לספק חנייה לנכים 

במקומות לשירות הציבור או 

 לפחות בסמוך להם.

ברח'   437

ההסתדרות 

 בסמוך

 - 11לבית 

בנק 

 הפועלים.

  

אשר ל מנכ"ל המועצהבקשת  17

קטעים במקום קו הפרדה קו 

לצורך רצל ברח' ה רצוף הקיים

יצחק רח' ל פניה שמאלה

 .שדה

. את הבקשה דוחהדה הווע

התמרור הנכון במיקום זה הוא 

, כי לפניה שמאלה אין קייםה

שדה ראיה מספיק, היא מצויה 

 בתוך עיקול וקרוב מידי למעגל.
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 1לסעיף מס' נספח 
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  התרשים גדול ועתיר תמרורים, לכן מובא בגיליון אחר, אך מהווה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.  2לסעיף מס' נספח 

 

 3לסעיף מס' נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תרשים יוגש  

 בנפרד  

 לאור גודלו

 לניסיון. 16/2/15 -שאושר ב סטריות-חד תרשיםאישור קבע ל
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 תפוצה תאריך מתכנן שינוי מס' 

  09/06/16 עליסה מפה כרקע 1

 אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון

 המועצה המקומית אזור רשותה

 19/05/16מקומית פרוטוקול ועדה  הפרויקט

 4לסעיף מס' נספח  הנושא

 - 07/05/16 עליסה עליסה  עליסה
 הערות תאריך בקרה שרטוט תכנון

AZOR.HANASENESH 1 ללא 

 קנ"מ מס'  שם תכנית

 ודד-ןבליסה ע             

 הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות בדרכים      

 ייעוץ וניהול פרויקטים                   
      5500235-03פקס  5500963-03, 6810634-050 חולון   

  Alisabendavid@gmail.com  

mailto:Alisabendavid@gmail.com


 המועצה המקומית אזור
 

 19.05.16 מקומיתרור ועדת תמ
 

          
 

                  ______________        ________                                                          ____________        ________                                    
                                                  עופר  אבי   רפ"ק            ך י ר א ת                                                             מר אריה פכטר           ך י ר א ת          

 ראש לשכת תנועה                                                                                                                        המועצה   ראש                                  
 איילון     מרחב                                                                                        רשות       וראש                                  
 משטרת     ישראל                                                                                     מקומית תמרור                                  

 
 

 

 

 

  
 תפוצה תאריך מתכנן שינוי מס' 

  09/06/16 עליסה מפה כרקע 1

 אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון

 אזורהמועצה המקומית  רשותה

 19.05.2016ועדה מקומית פרוטוקול  הפרויקט

 5לסעיף מס' נספח  הנושא

 - 07/05/16 עליסה עליסה  עליסה
 הערות תאריך בקרה שרטוט תכנון

AZOR.HAHAGANA 1 ללא 

 קנ"מ מס'  שם תכנית

 ודד-ןבליסה ע             

 הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות בדרכים      

 ייעוץ וניהול פרויקטים                   
      5500235-03פקס  5500963-03, 6810634-050 חולון   

  Alisabendavid@gmail.com  

mailto:Alisabendavid@gmail.com


 המועצה המקומית אזור
 

 19.05.16 מקומיתרור ועדת תמ
 

          
 

                  ______________        ________                                                          ____________        ________                                    
                                                  עופר  אבי   רפ"ק            ך י ר א ת                                                             מר אריה פכטר           ך י ר א ת          

 ראש לשכת תנועה                                                                                                                        המועצה   ראש                                  
 איילון     מרחב                                                                                        רשות       וראש                                  
 משטרת     ישראל                                                                                     מקומית תמרור                                  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תפוצה תאריך מתכנן שינוי מס'

  12/06/16 עליסה מפה כרקע 1

 אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון

 המועצה המקומית אזור רשותה

 19/05/2016ועדה מקומית פרוטוקול  הפרויקט

 6לסעיף מס' נספח  הנושא

 - 08/05/16 עליסה עליסה  עליסה
 הערות תאריך בקרה שרטוט תכנון

AZOR.HANYON-HAMETZUDA 1 ללא 

 קנ"מ מס'  שם תכנית

 ודד-ןבליסה ע             

 הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות בדרכים      

 ייעוץ וניהול פרויקטים                   
      5500235-03פקס  5500963-03, 6810634-050 חולון   

  Alisabendavid@gmail.com  

mailto:Alisabendavid@gmail.com


 המועצה המקומית אזור
 

 19.05.16 מקומיתרור ועדת תמ
 

          
 

                  ______________        ________                                                          ____________        ________                                    
                                                  עופר  אבי   רפ"ק            ך י ר א ת                                                             מר אריה פכטר           ך י ר א ת          

 ראש לשכת תנועה                                                                                                                        המועצה   ראש                                  
 איילון     מרחב                                                                                        רשות       וראש                                  
 משטרת     ישראל                                                                                     מקומית תמרור                                  

 על רקעחנייה מוסדרת בתשלום הינם  תמרורי

 10/11/15עדכון  אזור-פארק של פיתוחתכנית 

 אדריכל גנים ונוף -'משרד חיים כהנוביץ שתכנן

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תפוצה תאריך מתכנן שינוי מס' שינוי

1     

 אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון

 המועצה המקומית אזור רשותה

 19/05/16מקומית פרוטוקול ועדה  הפרויקט

 7לסעיף מס' נספח  הנושא

 - 12/06/16 עליסה עליסה  עליסה

 הערות תאריך בקרה שרטוט תכנון

AZOR.Azor-Park 1 ללא 

 קנ"מ מס'  תכנית שם

 ודד-ןבליסה ע             

 הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות בדרכים      

 ייעוץ וניהול פרויקטים                   
      5500235-03פקס  5500963-03, 6810634-050 חולון   

  Alisabendavid@gmail.com  

626 

+ 

439 

 

 

 במיקומים המסומנים 

mailto:Alisabendavid@gmail.com


 המועצה המקומית אזור
 

 19.05.16 מקומיתרור ועדת תמ
 

          
 

                  ______________        ________                                                          ____________        ________                                    
                                                  עופר  אבי   רפ"ק            ך י ר א ת                                                             מר אריה פכטר           ך י ר א ת          

 ראש לשכת תנועה                                                                                                                        המועצה   ראש                                  
 איילון     מרחב                                                                                        רשות       וראש                                  
 משטרת     ישראל                                                                                     מקומית תמרור                                  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 תפוצה תאריך מתכנן שינוי מס'

  12/06/16 עליסה  מפה כרקע 1

 אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון

 המועצה המקומית אזור רשותה

 19.05.2016מקומית  פרוטוקול ועדה הפרויקט

 9לסעיף מס' נספח  הנושא

 - 07/05/16 עליסה עליסה  עליסה

 הערות תאריך בקרה שרטוט תכנון

AZOR.SHPINOZA 1 ללא 

 קנ"מ מס'  שם תכנית

 ודד-ןבליסה ע             

 תחבורה ובטיחות בדרכיםהנדסת תנועה,       

 ייעוץ וניהול פרויקטים                   
      5500235-03פקס  5500963-03, 6810634-050 חולון   

  Alisabendavid@gmail.com  

mailto:Alisabendavid@gmail.com


 המועצה המקומית אזור
 

 19.05.16 מקומיתרור ועדת תמ
 

          
 

                  ______________        ________                                                          ____________        ________                                    
                                                  עופר  אבי   רפ"ק            ך י ר א ת                                                             מר אריה פכטר           ך י ר א ת          

 ראש לשכת תנועה                                                                                                                        המועצה   ראש                                  
 איילון     מרחב                                                                                        רשות       וראש                                  
 משטרת     ישראל                                                                                     מקומית תמרור                                  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תפוצה תאריך מתכנן שינוי מס' שינוי

  10/06/16 עליסה כרקעמפה  1

 אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון

 המועצה המקומית אזור רשותה

 19/05/16מקומית פרוטוקול ועדה  הפרויקט

 10לסעיף מס' נספח  הנושא

 - 30.04.16 עליסה עליסה  עליסה
 הערות תאריך בקרה שרטוט תכנון

AZOR.KAPLAN-Mymonschool 1 ללא 

 קנ"מ מס'  שם תכנית

 ודד-ןבליסה ע             

 הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות בדרכים      

 ייעוץ וניהול פרויקטים                   
      5500235-03פקס  5500963-03, 6810634-050 חולון   

  Alisabendavid@gmail.com  

mailto:Alisabendavid@gmail.com


 המועצה המקומית אזור
 

 19.05.16 מקומיתרור ועדת תמ
 

          
 

                  ______________        ________                                                          ____________        ________                                    
                                                  עופר  אבי   רפ"ק            ך י ר א ת                                                             מר אריה פכטר           ך י ר א ת          

 ראש לשכת תנועה                                                                                                                        המועצה   ראש                                  
 איילון     מרחב                                                                                        רשות       וראש                                  
 משטרת     ישראל                                                                                     מקומית תמרור                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תפוצה תאריך מתכנן שינוי מס' שינוי

  10/06/16 עליסה מפה כרקע 1

 אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון

 המועצה המקומית אזור רשותה

 19/05/16ועדה מקומית פרוטוקול  הפרויקט

 11לסעיף מס' נספח  הנושא

 - 01/5/16 עליסה עליסה  עליסה
 הערות תאריך בקרה שרטוט תכנון

AZOR.HAMOATSA 1 ללא 

 קנ"מ מס'  שם תכנית

 ודד-ןבליסה ע             

 הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות בדרכים      

 ייעוץ וניהול פרויקטים                   
      5500235-03פקס  5500963-03, 6810634-050 חולון   

  Alisabendavid@gmail.com  

mailto:Alisabendavid@gmail.com


 המועצה המקומית אזור
 

 19.05.16 מקומיתרור ועדת תמ
 

          
 

                  ______________        ________                                                          ____________        ________                                    
                                                  עופר  אבי   רפ"ק            ך י ר א ת                                                             מר אריה פכטר           ך י ר א ת          

 ראש לשכת תנועה                                                                                                                        המועצה   ראש                                  
 איילון     מרחב                                                                                        רשות       וראש                                  
 משטרת     ישראל                                                                                     מקומית תמרור                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תפוצה תאריך מתכנן שינוי מס' שינוי

  10/06/16 עליסה מפה כרקע 1

 אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון

 המועצה המקומית אזור רשותה

 19/05/16מקומית  פרוטוקול ועדה הפרויקט

 12לסעיף מס' נספח  הנושא

 - 18/5/16 עליסה עליסה  עליסה

 הערות תאריך בקרה שרטוט תכנון

AZOR.HA-IKARIM 1 ללא 

 קנ"מ מס'  תכנית שם

 ודד-ןבליסה ע             

 הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות בדרכים      

 ייעוץ וניהול פרויקטים                   
      5500235-03פקס  5500963-03, 6810634-050 חולון   

  Alisabendavid@gmail.com  

mailto:Alisabendavid@gmail.com


 המועצה המקומית אזור
 

 19.05.16 מקומיתרור ועדת תמ
 

          
 

                  ______________        ________                                                          ____________        ________                                    
                                                  עופר  אבי   רפ"ק            ך י ר א ת                                                             מר אריה פכטר           ך י ר א ת          

 ראש לשכת תנועה                                                                                                                        המועצה   ראש                                  
 איילון     מרחב                                                                                        רשות       וראש                                  
 משטרת     ישראל                                                                                     מקומית תמרור                                  

 

 

  

 

 
  

 
 תפוצה תאריך מתכנן שינוי מס' שינוי

  13/06/16 עליסה 818, רקע 1

 אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון

 המקומית אזורהמועצה  רשותה

 19/05/16מקומית פרוטוקול ועדה  הפרויקט

 13לסעיף מס' נספח  הנושא

 - 18/5/16 עליסה עליסה  עליסה

 הערות תאריך בקרה שרטוט תכנון

AZOR.Yoseftalschool 1 ללא 

 קנ"מ מס'  תכנית שם

 ודד-ןבליסה ע             

 הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות בדרכים      

 ייעוץ וניהול פרויקטים                   
      5500235-03פקס  5500963-03, 6810634-050 חולון   

  Alisabendavid@gmail.com  

mailto:Alisabendavid@gmail.com

