
 אביב מחוז תל

פניות בנוגעפניות בנוגעפניות בנוגעפניות בנוגע: : : : טלטלטלטל  

 דרכיםדרכיםדרכיםדרכים לתאונותלתאונותלתאונותלתאונות
  

פניותפניותפניותפניות: : : : טלטלטלטל   

 בנוגע לדוחותבנוגע לדוחותבנוגע לדוחותבנוגע לדוחות

  

 פקספקספקספקס

  

 היחידה וכתובתההיחידה וכתובתההיחידה וכתובתההיחידה וכתובתה

  

03-6804444 
03-6804444 

03-6802222 

 (ממוחשב מענה)
03-6801563 

א"ן מחוז ת"את  
אמץ פינת' רח  סלמה 

 יפו

 ענף התנועה

א"ת מחוז) ) 

03-5644338 
03-6104410 03-6104458 

ן מרחב דן"את  

בוטינסקי'ז' רח  122 
52563גן  -רמת   

  

 ענף התנועה

א"ת מחוז) ) 

03-5644338 
03-5644360 03-5644333 

ן מרחב ירקון"את  
14הרכבת ' רח  

א"ת  65116 

  

 ענף התנועה

א"ת מחוז) ) 

03-5644338 

03-5027922 03-5027961 

ן מרחב איילון"את  
6פיכמן ' רח  

 58387 חולון
  

  03-6304464 03-6304432 

ן יפתח"את  
 100 דרך לוד

אביב-תל  
  

  מחוז צפון

פניות בנוגעפניות בנוגעפניות בנוגעפניות בנוגע: : : : טלטלטלטל  

 דרכיםדרכיםדרכיםדרכים לתאונותלתאונותלתאונותלתאונות
  

פניותפניותפניותפניות: : : : טלטלטלטל   

 בנוגע לדוחותבנוגע לדוחותבנוגע לדוחותבנוגע לדוחות

  

 פקספקספקספקס

  

 היחידה וכתובתההיחידה וכתובתההיחידה וכתובתההיחידה וכתובתה

  

04-6524495 04-6524496 04-6524459 

ן מרחב עמקים"את  
הנשיא' רח  
18289עפולה   

  

04-9876705 04-9876862 04-9876906 
ן מרחב גליל"את  

16ההגנה ' רח  
24314עכו   

04-8658444 04-8658444 04-8658498 
ן מרחב חוף"את  

18יהודה  -בר ' רח  
 32627 חיפה

  מחוז מרכז

פניות בנוגעפניות בנוגעפניות בנוגעפניות בנוגע: : : : טלטלטלטל  

 דרכיםדרכיםדרכיםדרכים לתאונותלתאונותלתאונותלתאונות
  

פניותפניותפניותפניות: : : : טלטלטלטל   

 בנוגע לדוחותבנוגע לדוחותבנוגע לדוחותבנוגע לדוחות

  

 פקספקספקספקס

  

 היחידה וכתובתההיחידה וכתובתההיחידה וכתובתההיחידה וכתובתה

  

08-9371419 08-9371557 08-9371580 
ן מרחב שפלה"את  

הרצל' רח  206 
76270רחובות   

09-7473330 09-7473353 09-7473383 

ן מרחב שרון"את  
 כביש השרון

44102סבא  כפר  

  

 מחוז ירושליים

פניות בנוגעפניות בנוגעפניות בנוגעפניות בנוגע: : : : טלטלטלטל  

 דרכיםדרכיםדרכיםדרכים לתאונותלתאונותלתאונותלתאונות
פניותפניותפניותפניות: : : : טלטלטלטל   

 בנוגע לדוחותבנוגע לדוחותבנוגע לדוחותבנוגע לדוחות
 פקספקספקספקס

  

 היחידה וכתובתההיחידה וכתובתההיחידה וכתובתההיחידה וכתובתה

  



    

02-5311444 

7שלוחה    

02-5311444  

9שלוחה   
02-5311465 

ן מחוז ירושלים"את  

יפו' רח  97 
 ירושלים

  מחוז דרום

פניות בנוגעפניות בנוגעפניות בנוגעפניות בנוגע: : : : טלטלטלטל  

 דרכיםדרכיםדרכיםדרכים לתאונותלתאונותלתאונותלתאונות
  

פניותפניותפניותפניות: : : : טלטלטלטל   

 בנוגע לדוחותבנוגע לדוחותבנוגע לדוחותבנוגע לדוחות

  

 פקספקספקספקס

  

 היחידה וכתובתההיחידה וכתובתההיחידה וכתובתההיחידה וכתובתה

  

08-8547776 08-8547777/8 08-8547780 

ן מרחב לכיש"את  
שדרות' רח  

 הנשיא יצחק

  

08-6464455 08-6464450 08-6464550 
ן מרחב נגב"את  
5טוביהו ' שד  

84243שבע  - באר  

08-6362415 08-6362415 08-6362438 
תנועה/ יחידת אילת   

כיכר' רח א"ת   
 אילת

  י"מחוז ש

פניות בנוגעפניות בנוגעפניות בנוגעפניות בנוגע: : : : טלטלטלטל  

 דרכיםדרכיםדרכיםדרכים לתאונותלתאונותלתאונותלתאונות
  

פניותפניותפניותפניות: : : : טלטלטלטל   

 בנוגע לדוחותבנוגע לדוחותבנוגע לדוחותבנוגע לדוחות

  

 פקספקספקספקס

  

 היחידה וכתובתההיחידה וכתובתההיחידה וכתובתההיחידה וכתובתה

  

03-9065455 03-9065450 03-9065491 

ן מרחב שומרון"את  
אזור( 13. ד.ת  (תעשיה 

44824אריאל   
  

02-6279368 02-6279337 02-6279335 
ן מרחב בנימין"את  

עמוד -אל-ראס, דרך יריחו  ירושלים 

 

 


