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רכובה לאספקת שירותי אבטחה  FMאלקטרה סקיוריטי מקבוצת אלקטרה הנדון: כוונה להתקשר עם חברת 

  אופנועים רכובים על באמצעות יחידת מאבטחים 
 

 ) מדלגת( באמצעות יח' רכובהבכוונת מכבי להתקשר עם חברת אלקטרה סקיוריטי   לאספקת שירותי אבטחה 

 כספק יחיד. -שנים  5נועים  לתקופה בת מאבטחים רכובים על אופ

ולאור  הרצ"ב  בנספח אכמפורט  25.5.17ועד יום. 15.5.17מיום   (RFI)לאור פרסום הבקשה לקבלת מידע 

הניסיון וולפי הידוע למכבי רק לחברת אלקטרה יש את היכולת, הידע  זה אצל מכבי,  ההתייחסויות שהתקבלו לפרסום

 בבקשה לקבלת מידע ופורט י כפי שפורסם בלספק את השירות הנדרש למכ

  התקשרות עם ספק יחיד -( לחוק חובת המכרזים29) 3ההתקשרות הינה על פי תקנה 

. 

 

בהתאם  בפריסה ארצית  המפורטת  היקף פעילותסוג ולל ( הינה ספק יחידהספק)להלן:  אלקטרה סקיוריטיחברת 

 הלן : ללמפורט למוגדר במפרט בנספח א ובהתאם 

לאספקת שירותי אבטחה רכובה באמצעות יחידת מאבטחים רכובים על   מצעים וידע מוכחים אבעל  .א

 . אתרים מאילת ועד קריית שמונה 250 -בשגרה ובחירום במתקני מכבי כאופנועים 

  ולא באמצעות קבלני משנה עצמוב ,שירות הבמתן  (  2014-2017) שנים לפחותשל  3 ניסיון  בעל .ב

כל זה  הפועלים בו זמנית ב פרסום במעמד בו זמנית צוותים  30וכחת של לפחות יכולת הפעלה מ בעל    .ג

 רחבי הארץ  

מפעיל בעצמו ולא באמצעות קבלן משנה מוקד מבצעי מאויש עם עמדה ייעודית למכבי הפועל לפחות בין  .ד

 במשך כל ימות השבוע 06:30-20:00השעות 

 .   07:00-13:00ה וביום ו' בין השעות -בימים א     

 
 . 2017יולי   18עד לתאריך  guz_ro@mac.org.il  דוא"לרונן גוז     להתייחסויות יש לפנות אל 

 
 בברכה,                       

 רונן גוז 
 מנהל מחלקת ביטחון ובטיחות 

 

mailto:guz_ro@mac.org.il


 

 נספח א' 
 

 ( בנושא  אבטחה רכובה באמצעות יחידת סיור ממונעת  על אופנועניםRFIפנייה מוקדמת לקבלת מידע  )             

 

 כללי .א

 

א' לתקנות חובת המכרזים 14( מעוניינת לקבל מידע בהתאם לתקנה "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

לאבטחת  קטנועים /על ביצוע אבטחה רכובה )מדלגת( באמצעות יח' סיור ממונעת באמצעות אופנוענים

 (, כמפורט בבקשה.השירותים""  –)להלן ארצית  בפריסה  מתקני מכבי

 

  רונן גוזאת המידע יש למלא על גבי טופס הבקשה המצורף ולשלוח אל  .1.2

 
  25.5.17ֹעד  _lro @mac.org.i guz   לדואר אלקטרוני

 

מענה לפנייה מוקדמת לקבלת מידע לא יהווה תנאי להשתתפות במכרז שייערך בעקבותיו, לא יקנה יתרון  .1.3

במכרז או התקשרות עמו בכל  ובמכרז למי שנענה לפנייה רק בשל כך שנענה לפנייה, ולא יחייב את שיתופ

 דרך אחרת.

 

פרסום הבקשה למידע  אינו מבטל את זכותה של מכבי להמשך התקשרויות קודמות בהתאם לשיקול דעתה  .1.4

טל ו/או לשנות ו/או לגרוע הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע התייחס במסגרת בקשה זו על מנת לב

 מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

 

מובהר בזאת כי מטרת הפרסום הינה קבלת מידע ואין לראות בכך כל התחייבות מצידה של   מכבי לקיים   .1.5

 מו"מ או לבחור ספק כלשהו ו/או להתקשר עם מי מהפונים.

 ומרת לעצמה את הזכות לפרסם פנייה נוספת ו/או לפרסם מכרז ו/או לא    מכבי ש      

 להתקשר  בהסכם כלשהו עם מי מהפונים.      

 



בקשה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות  .1.6

עם מי מבין המשיבים כאמור ו/או לפרסם כלשהי כלפי איזה מבין המשיבים לה ואין מכבי מחויבת להתקשר 

מכרז בנושא. הבקשה נועדה לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה תשקול מכבי את המשך פעולותיה בהתאם 

 לשיקולים מקצועיים וענייניים.

 

אם יתקיים הליך מכרז בעתיד, תהא מכבי רשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות מעבר לאשר פורט  .1.7

 שיקול דעתה המקצועי הבלעדי ובהתאם לצרכיה כפי שיהיו מעת לעת. הכול לפי –בבקשה זו 

 

מכבי תהא רשאית לעשות שימוש בכל מידע )כולו או חלקו( שיימסר במסגרת תשובה לבקשה לקבלת מידע  .1.8

 זו ולמוסר המידע לא תהיינה טענות בדבר זכויות יוצרים מכל מין וסוג שהם.

 
 

 תיאור כללי של נשוא הבקשה:  .ב

 

 שות עבור ביצוע אבטחה רכובה באמצעות יחידת אופנוענים לסיור ואבטחת מתקניה הפרוסים ברחבי הארץ מפרט דרי

 

 הערות כלליות  .1

 

  2.2הצוותים יהיו זמינים לקריאה בהתאם ללו"ז המפורט בסעיף  .א

באמצעות עמדה ייעודית למכבי אשר תפעל ממוקד  3.4השירות כולל שירותי מוקד בהתאם למצוין בסעיף  .ב

 רה .החב

יח' קצה לכל אתר המקבל  3השירות כולל התקנת אמצעי מצוקה ובקרה לכל אתר מכבי ע"י הספק, לפחות  .ג

 3.3שירות לרבות הציוד כמפורט בסעיף 

על הספק יכולת  למתן שירות לאתר מכבי  כמפורט בסעיף ספציפי ללא תלות באתרים אחרים נוספים סמוכים  .ד

,בהתאם לדרישתה של  5שירות שגרה או חירום ( כמופרט בסעיף  לכל אחד מסוגי השירות המוצעים ) רמת

 מכבי  .  

השירות כולל מתן מענה למגוון אירועים כמפורט במסמך באמצעות צוות סיירים  רכוב  ע"ג אופנוע /קטנוע  .ה

ימי  8בוגרי הכשרה ייעודית מאושרת משטרת ישראל בקורס מאבטחים מתקדם ב' הכולל   2.2כמפורט בסעיף 

ימים  ) ע"י הספק ( לרבות הכשרה וריענונים תקופתיים  7ה + הכשרה ייעודית לאבטחה רכובה של הכשר

 בהתאם להנחיות משטרת ישראל כפי שיעודכנו מעת לעת . 



השירות יכלול תגובה לאירועים חריגים   כגון : אלימות וסדר ציבורי המתרחשים כלפי צוותים רפואיים ועובדים   .ו

מים , גניבה ,אירועי וונדליזם  ,פריצה , מתן סיוע בעת דליקה /הצתה ,רעידת אדמה אירועי , אירועי פח"ע , איו

 חומ"ס ותאונות עבודה וכל אירוע חריג אחר בגינו יידרש סיוע . 

אתר מכבי למתן שירות זה כולל את כל יחידות המשנה לרבות בית מרקחת , מרפאת שיניים , מכבי טבעי וכו'  .ז

או הסמוכים לה לרבות יחידות הממוקמות  באותו קניון /מרכז מסחרי /מבנה גם אם  הנמצאים בתוך המרפאה

 ממוקמות מחוץ למרפאה , ייחשב כאתר אחד למתן השירות המוצע .

 

 השירות המוצע  .2
 

 התייחסות הספק נושא סעיף
ביצוע אבטחה ממונעת )מדלגת( באמצעות יחידת אופנוענים המסיירים תיאור הנדרש:  1

 אתרים מאילת ועד קריית שמונה  250 -ירום במתקני מכבי הפרוסים בארץ כבשגרה ובח

 

 מסוגל /לא מסוגל 

  ניסיון:  2

המסוגל לספק שירות זה  בהתאם   בהיקף ארצישנים לפחות במתן שירות זה  3לספק ניסיון  2.1

 באמצעות באמצעותו ולא באמצעות קבלני 1לפריסת השירות הקיים במכבי כמפורט בסעיף 

 משנה 

על הספק להתייחס אך ורק לאבטחה ממונעת באמצעות יח' אופנוענים ולא באמצעות סיירים  

 .ממונעים ברכב 

 

יש לציין מס' שנות 

 ניסיון 

צוותים במעמד הגשת מסמך זה  ) כל צוות  30לספק יש יכולת הפעלה מוכחת של לפחות  2.2

סייר אחד  ( הפועלים בו זמנית  סמ"ק לפחות הכולל 400הינו לפחות אופנוע/קטנוע אחד 

,המסוגל להגיע לכל אתר מכבי כמפורט במסמך זה ברחבי הארץ  למתן מענה אבטחתי 

דק' למעט אזורי פריפריה מרוחקות  ) אזור פריפריה  הינו כל מה שלא  10בפרק זמן של עד 

 20עד  חיפה , ירושלים ,אילת , באר שבע והקריות (אשקלון , חדרה ,  -נכלל מעבר לגדרה

 .   3.3 -ו 3.1דק' מעת קבלת אינדיקציה כמפורט בסעיף 

באמצעות מאבטחים בעלי הכשרה רמה ב'  עפ"י מפרט משטרת ישראל בנוסף בעלי הכשרה 

 ייעודית לאבטחה רכובה .

 תיאור מפורט של השירות הנדרש. -  3השירות יינתן עפ"י החלופות המפורטות בסעיף 

את היקף השירות הרצוי בהתאם לצרכיה לכל אתר בנפרד למכבי תהה  האפשרות לבחור  

 וללא תלות אחד בשני  

  4צוות הסיירים יהיו מצוידים ולבושים במדי החברה בהתאם למצוין בסעיף 

יש לציין מס' צוותים 

פעילים כולל ציוד 

 ולבוש 

)כל צוות הינו אופנוע 

 אחד וסייר אחד (  

 מסוגל/לא מסוגל

  מע' בקרה ומעקב  3

יש לפרט את לספק יש אמצעים טכנולוגיים המאפשרים לו קבלת אינדיקציה לניטור אירועים המתקבלים  3.1



מאתרים במכבי תוך הפעלת אמצעי בקרה /שליטה ומעקב להפעלת הסיירים הרכובים תוך 

 שליטה מלאה על האירועים בזמן אמת , 

  האמצעים

יטה ובקרה לרבות מצלמות און ליין לתיעוד לספק יש יכולת טכנית לספק לכל סייר אמצעי של 3.2

 האירועים בזמן אמת 

 יכולת בקרה ומעקב לאימות הגעת הסייר לאירוע בכל רגע נתון . 

 קיים/לא קיים 

לספק יכולת התקנה על חשבונו  מע' מצוקה קווית/ אל חוטית /אפליקטיבית אשר באמצעותה  3.3

 יירים  ניתן יהיה לדווח על כל אירוע חריג להפעלת הס

 

 מסוגל/ לא מסוגל 

יש לפרט את סוג 

המערכת הקיימת 

שבכוונת הספק 

 להפעיל

הספק מפעיל בעצמו ולא באמצעות קבלן משנה מוקד מבצעי מאויש עם עמדה ייעודית למכבי  3.4

 במשך כל ימות השבוע 06:30-20:00הפועל לפחות בין השעות 

 .    07:00-13:00ה וביום ו' בין השעות -בימים א

 קיים/לא קיים

שליטה ובקרה על תכנית העבודה היומית של הסיירים כפי שנקבעה ע"י מכבי  תלספק יכול 3.5

 מיקומם וזיהוים בכל רגע נתון במהלך שעות הפעילות שהוגדרו .

 קיים/לא קיים

לספק יכולת הפקת דיווח ממוחשב ברמה יומית /שבועית וחודשית לרבות אימות הגעת  3.6

י מכבי בשגרה ובחירום ויכולת הפקת דוחות סטטיסטיים ברמה יומית /שבועית הסיירים לאתר

 חודשית למטרת ניתוח נתונים ואירועים ./

 קיים/לא קיים

 קיים/לא קיים  הספק מינה קצין בטיחות בתעבורה בהתאם לדרישות חוק/תקנות  3.7

  היתרים ואישורים  4

לחוק חוקרים פרטיים ושירותי  18לצרף רישיון בר תוקף למועד הגשת המכרז לפי סעיף  4.1

 לקיום משרד למתן שירותי אבטחה. 1972-שמירה, התשל"ב

 מסמכים לצרף

 לצרף רישיון בר תוקף למועד הגשת המכרז מטעם משרד בטחון פנים למפעל ראוי. 4.2

 

 מסמכים לצרף

הגשת המכרז לפעול "כקבלן שרות" בתחום שמירה ואבטחה לצרף רישיון בר תוקף למועד  4.3

, והוא 1996-א' לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו10לפי הוראות סעיף 

 מקיים את כל הוראות הרישיון ותנאיו. 

 

 מסמכים לצרף

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 תיאור מפורט של השירות הנדרש  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תיאור השירות המוצע  מס'

סיורים יזומים במהלך  5-3אחד לפחות לצורך ביצוע  קטנוע /צוות הכולל סייר אחד ואופנוע – רהשירות ברמת שג 1

 . 07:00-13:00וביום ו' בין השעות  06:30-19:30ה בין השעות -היום בימים א

במסגרת שגרת עבודה יתבצע סיור והגעה למתקן באופן רנדומלי ו/או בהתאם לדרישת מכבי תוך הפגנת נראות   

 ( א' 5כמפורט בסעיף רת הרתעה  לכל אתר המוגדר בשירות  ) אתרים שהוגדרו כאתרי שגרה ויצי

 + הגעה  לאתר בהתאם להפעלת לחצן מצוקה ע"י מתקן מכבי למתן הסיוע הנדרש בחירום

   6-כמפורט בסעיף ב

 

שבועי רנדומלי  תוך הפגנת  אחד לצורך ביצוע סיור חד קטנוע /צוות הכולל סייר אחד ואופנוע - שירות חירום/מצוקה 2

נראות ויצירת הרתעה  לכל אתר המוגדר בשירות ) אתרים שהוגדרו כאתרי חירום  ( + הגעה  לאתר בהתאם 

 06:30-19:30ה בין השעות -להפעלת לחצן מצוקה ע"י מתקן מכבי למתן הסיוע הנדרש הפעילות תתבצע בימים א

  07:00-13:00וביום ו' בין השעות 

  ב'  5ף כמפורט בסעי

  



 

 

 

 

 

 

 ציוד נדרש  .4
 

 ציוד ייעודיב.                                                                           ציוד אישיא.  
                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 חימוש .ג
 

 אקדח 

 פונדה 

 ערכת רוני 

 נרתיק ירך יס"מ

 חגורת נשיאה דגם יס"מ 

 מחסניות

 אגרת רישוי
 
 
 
 
 
 
 

 מכנסים

 דרייפיט קצר

 ג'קט סאפרי

 כובע זיהוי 

 נעלים גבוהות דגם מארינס 

 דרייפיט ארוך

 אוזנית שב"כ

מעיל רוכב _מגן כתף גב בטן רב 
 עונתי 

 חליפת סערה

 חגורה

 תג שם

 מגני ברכיים ויידים לרוכב

 ופנועקסדה נפתחת  לרוכב א

 משקפיים רודי פרוג'קט

 מערכת הקלטה ניידת ) כולל מצלמת און ליין(

   10xערכת בידוד זירה   

 
 ערכת עזרה ראשונה מתקדם דגם מד"א

 ם מערכת איתור וזיהוי מיקו

 פנס מגה לייט + מטען לרכב

 מגנומטר נייד

 מערכת קליטת צירים למעקב ובקרה

 מערכת סריקת בר קוד

 תרסיס גז פלפל

 מערכת כיבוי ניידת

 מכשיר קשר מסוג מירס

 מערכת דיבור בלוטות' לצוות אופנוע  

 מזוודת נשיאה לאופנוע

   1מכשיר סלולאר לצוות 

 מיני טאבלט מוקשח



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רשימת המתקנים וסוג השירות הנדרש  .5

 

הינו הערכה בלבד ולמכבי עומדת הזכות, לשנות ו/או להפחית ו/או להוסיף פירוט האתרים וסוגי השירות המתוארים 

 שעות בכל עת וכמו כן,  לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מרשימת המתקנים הנ"ל .

 

  ברמת שגרהפירוט האתרים לשירות  .א
 

 מחוז דרום

 

 זמן הגעה נדרש בחירום כתובת  שם האתר מס'

 דק' 10עד  12השייטים  אשדוד ד 1

 דק' 10עד  20הפלמ"ח  אשדוד ג' 2

 דק' 10עד  פינת שלמה בן יוסף 6דב גור  אשדוד ו' 3

אשדוד ז' רשב"י +בית  4

 המרקחת 

 דק' 10עד  15רשב"י 

 דק' 10עד  7כנרת  אשדוד יא 5

קניון קריית הממשלה באר  מרכז רפואי נגב 6

 שבע 

 דק' 10עד 

 דק' 10עד  3הגבורה  אשקלון הגבורה 7

 

 

 וז שרון מח

 

 זמן הגעה נדרש בחירום כתובת  שם האתר מס'

 דק' 10עד  124אחוזה  רעננה  1

 דק' 10עד  7השרון  הרצליה השרון  2

 

 

 

 



 

 

 
 

  ברמת חירום /מצוקהפירוט האתרים לשירות  .ב

 מחוז דרום 

 

 זמן הגעה נדרש בחירום כתובת  שם האתר מס'

 דק' 10ד ע 7יוהנה ז'בוטינסיקי  נווה זאב באר שבע 1

 דק' 10עד  31בית אל  שכונה ט' באר שבע 2

 דק' 10עד  1הרצוג  י"א באר שבע 3

 דק' 20עד  מיני סנטר דימונה 4

 דק' 20עד   ערוער 5

 דק' 20עד   כסייפה 6

 דק' 20עד  1-שכונה א לקיה 7

 דק' 20עד   רהט 8

 דק' 20עד  8ירושלים  נתיבות 9

 דק' 10 עד  1גיבורי החייל  יבנה 10

 דק' 10עד  3פינס  גדרה 11

 דק' 20עד  בן גוריון  אופקים 12

 מחוז מרכז 

 

 זמן הגעה נדרש בחירום כתובת  שם האתר מס'

 דק' 10עד   השלום  1

 דק' 10עד  84רבי עקיבא  בני ברק 2

 דק' 10עד  4אורה  אורה–רמת גן  3

 דק' 10עד  10בלפור  בלפור 4

 דק' 10עד  58לה גרדיה  יד אליהו 5

 דק' 10עד  41ההגנה  שכונת התקווה  6

 דק' 10עד  36תקומה  יפו  7

 דק' 10עד  7השל"ה  השל"ה 8

 דק' 10עד  קניון אונו  ק.אונו 9

 דק' 10עד  48נגבה  מרום נווה ר"ג  10

 דק' 10עד  45עמיב  מנהלת ישנה גבעתיים 11



 דק' 10עד  182דרך בן גוריון  גבעתיים 12

13 

 אלעד יהודה הנשיא

רבי יהודה הנשיא פינת 

 רשב"י 

 דק' 20עד 

 דק' 20עד  1ניסים גאון  אלעד  14

15 

 שוהם

מרכז מסחרי שוהם עמק 

  1-ק 30איילון 

 דק' 20עד 

 דק' 20עד  1אופירה  אור יהודה 16

 דק' 20עד  פינת רח' ויצמן 56העצמאות  יהוד 17

 דק' 10עד  מרכז מסחרי אזורי חן ת"א  18

 דק' 10עד  64כהנמן  כהנמן 19

 דק' 10עד  א 11מגדלי אילן בן גוריון  גבעת שמואל 20

21 

 מנהלת המחוז-ת"א 

מגדלי רוגובין תדהר מנחם 

 11בגין 

 דק' 10עד 

מוקד התחייבויות  22

 הברזל

 דק' 10עד  הברזל 

 דק' 10עד   9קהילת סלוניקי  הדר יוסף 23

 

 מחוז השרון 

 

זמן הגעה נדרש  כתובת  שם האתר מס'

 בחירום

 דק' 10עד  קניון תפארת העיר  פ"ת שפיגל 1

 דק' 10עד  94מנחם בגין  הדר גנים )עמישב(  2

 דק' 10עד  1גבע  נתניה מרכז 3

4 

 נתניה דרום

)לב  18קרית נורדזאו ,פנחס לבון 

 יסמין(

 דק' 10עד 

 דק' 10עד  23דוד המלך  נתניה צפון 5

 דק' 10עד  1הברבור  נתניה מזרח 6

 דק' 10עד  6שרת  כפר יונה 7

 דק' 10עד  9הלוחמים  אבן יהודה 8

 דק' 10עד  4השקד  –קניון תוניר  תל מונד 9

 דק' 10עד  13הלל יפה  חדרה 10

 דק' 10עד  קניון אורות אור עקיבא 11



 דק' 10עד  17דרך הבנים  פרדס חנה 12

 דק' 20עד  חדש  חריש 13

 דק' 20עד  מרכז מסחרי אורנית יתאורנ 14

 דק' 20עד  17שד' הציונות  ראש העין 15

 דק' 20עד  לב הישוב –מרכז מסחרי  אלפי מנשה 16

 דק' 20עד  מרכז מסחרי , בניין שופר סל א.ת  צור יגאל מצפה ספיר 17

 דק' 20עד  20המוביל  טירה 18

 דק' 20עד  לי בית הקשיש טייבה 19

 דק' 20עד  יד בית המרקחת ל קלנסוואה 20

 דק' 10עד  14הבנים  הוד השרון 21

 דק' 10עד  3הנצח  רמת השרון 22

 דק' 10עד  ) בית מרכזים( 3הנדיב  הרצליה הנדיב 23

 דק' 10עד  10סוקולוב  הרצליה סוקולוב 24

 דק' 10עד  56רוטשילד  כפ"ס רוטשילד 25

 דק' 10עד   כפ"ס הירוקה שבירו 26

הירוקה  כ"ס 27

 תעסוקתית

 דק' 10עד  

 דק' 20עד  1הערבה  אריאל 28

 דק' 10עד   כפר שמריהו  29

 
 
 
 

 מחוז ירושלים והשפלה 

 

 זמן הגעה נדרש בחירום כתובת  שם האתר מס'

 דק' 10עד  7ההסתדרות  אזור  1

בית שמש מרכז  2

 המכונים

 דק' 20עד  תמנע

קניון  –בית שמש  3

 נעימי

 דק' 20עד  2יצחק רבין 

 דק' 20עד  6צאלים  דונה  –רמת בית שמש  4

 דק' 10עד  קניון גילה  גילה  5

 דק' 10עד  36אילת  מכון פיזיו' חולון  6

 דק' 10עד  9לנדאו  בן גוריון –חולון  7



 דק' 10עד  43גאלים  נאות שושנים –חולון  8

צאלים הת'  –חולון  9

 הילד 

 דק' 10עד  צאלים

 דק' 10עד  39כצנלסון  כצנלסוןבת ים  10

 דק' 10עד   10קדושי קהיר  קדושי קהיר –בת ים  11

 דק' 10עד  16מבצע סיני  בת ים רמת יוסף 12

 דק' 10עד  42אגריפס  ירושלים רוטר 13

ירושלים הדסה  14

 שטראוס

 דק' 10עד  שטראוס 

 דק' 10עד  מרכז מסחרי רמת אלון  אלון  –ירושלים  15

 דק' 10עד  56שפירא  נווה נוף - לוד 16

 דק' 10עד  11וייצמן  רמלה 17

 דק' 10עד  8תלתן  מודיעין תלתן  18

 דק' 10עד  53האירוסים  נס ציונה קניותר 19

 דק' 10עד  6צ'ילה  ירושלים הדסה הקטנה 20

ראשל"צ בריאות הנפש  21

 קארדו 

 דק' 10עד  10השירה העברית 

 –ראשל"צ מזרח  22

 ות הנפשבריא

 דק' 10עד  3שרירה 

מרכז המכונים  23

 ראשל"צ 

 דק' 10עד  1לישנסקי 

ראשל"צ רמות )גן  24

 העיר(

 דק' 10עד  15רוטשילד 

פרס  –ראשל"צ מערב  25

 נובל

 דק' 10עד  33שמעון פרס 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 מחוז צפון

 

 זמן הגעה נדרש בחירום כתובת  שם האתר מס'

 דק' 10עד  73הרצל  הדר חיפה 1

 דק' 20עד  62ז'בוטינסקי  טירת הכרמל 2

 דק' 20עד  3החבצלת  כרמיאל 3

 דק' 20עד  איזור המועצה משגב 4

 דק' 20עד  8אחד העם  נהריה  5

 דק' 20עד  מעלה יצחק נצרת עילית  6

 דק' 20עד  16דרך השלום  נשר 7

 דק' 20עד  41דרך הארבעה  עכו 8

 'דק 20עד  קניון צפת  צפת 9

 דק' 10עד   3משה גושן  קרית מוצקין 10

 

 

 


