
 
 

 התמונה להמחשה בלבד

 !ושדחתבא תר ספי כבשותת וובשות
 תירוביה צרובחי תביתם ניחתופ
 ןמציב ווחרב

 תושבות ותושבים יקרים, פרויקט מהיר לעיר - הרשת המטרופולינית ממשיך
להתקדם בכפר סבא כדי שתוכלו לבחור בתחבורה ציבורית נוחה,

 יעילה ומתקדמת יותר. הפרויקט מקודם ע"י משרד התחבורה וחברת נתיבי 
 איילון בשיתוף עיריית כפר סבא ובאמצעות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא.

איפה?
 לרחוב העמק 40/55 ברחוב ויצמן, בין צומת 

מתי?
 17/3/2023 החל מיום שישי, 

מוקד *8541106 ayalonhw.co.il 

https://ayalonhw.co.il
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 שימו לב:
אסורה הכניסה והנסיעה לרכב פרטי )לרבות מוניות ומשאיות( בכל ימות השבוע,

בנתיב התחבורה הציבורית לשני הכיוונים במקטע הנ"ל. בשעות היום והלילה, 
חשוב! יש להיות ערים להסדרי התנועה החדשים ברחוב ויצמן ולהסתכל לשני הכיוונים 

 כאשר חוצים במעבר חצייה!

 כללו: העבודות

שדרוג הרחוב  חידוש תשתיות
וחידוש המרחב העירוני ומובל הניקוז

 שביל אופנייםפיתוח נופי והצבת 
מופרד ובטיחותי ריהוט רחוב חדש

 הצבת תחנות סלילת נתיבי תחבורה ציבורית, 
 חדשות ומתקדמות בשני כיווני הנסיעה

 נת"צ ברחוב ויצמן

תודה על שיתוף הפעולה,
bncr.co.il | 072-2211599@mahirlair לפרטים נוספים - קשרי קהילה: 

 050-3106106 או בווטסאפ 106 להסדרי נגישות פרטניים יש לפנות למוקד העירוני 

מוקד
106 

תחנה מרכזית 

תחנת אוטובוס רכב פרטי נתיב תחבורה ציבורית  שביל הולכי רגלשביל אופניים 

*8541
ayalonhw.co.il 

https://ayalonhw.co.il
https://bncr.co.il
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