
 
 
 

 

 

  
 

 
 

 פירוט אזורי הכיסוי: 
 

סביר    יאזור זמן ומרחק  נמצאים בטווח  להלן, אשר  היישובים המפורטת בסעיף  הכיסוי הינם רשימת 

 מתחנות המוצא של ניידות החברה.  

 

היישובים רשימת  נטלי,  להלן  לניידות  של החברה  כאזורי הכיסוי  מוגדרים  שירותי    אשר  ניתנים  בהם 

או  ולעיתים באמצעות מד"א  נטלי  ניידות  ע"י  לעיתים  זמינות    נט"ן/אט"ן,  לרמת  )בהתאם  פרטי  ספק 

נטלי( אשר החברה התקשרה עימו לצורך מתן   פי שיקול מוקד  ודחיפות המקרה, זאת על  ניידות נטלי 

 המתאים בהתאם לנהלי משרד הבריאות: ן הרישיושירות זה והינו בעל  

 
ברל, בית דגן, בית  מרכז סמינריוני, באר יעקב, בארות יצחק, בית    -אור יהודה, אזור, אלישמע, אפעל  

עובד, בני ברק, בני עטרות, בני ציון, בצרה, בת ים, גבעת השלושה, גבעת שמואל, גבעתיים, גבעת זאב,  

גנות, גני יהודה, גני תקווה, געש, גת רימון, הוד השרון, הרצליה, חגור, חולון, יגל, יהוד, ירושלים, ירקונה,  

פר שמריהו, לוד, מבשרת ציון, מגשימים, מזור, מעש,  כפר אז"ר, כפר חב"ד, כפר סבא, כפר סירקין, כ

ניר   נופך, נחלים, נטעים,  ירק,  נווה  נווה ימין,  נווה אפרים,  נווה אפעל,  מקווה ישראל, משמר השבעה, 

בי"ס חקלאי, עינת, פתח תקווה, קריית    -ניר צבי, נס ציונה, נצר סרני, סביון, עדנים, עין כרם    אליהו,

חובות, רינתיה, רמלה, רמת אפעל, רמת גן, רמת השרון, רמת פנקס, רעננה, רשפון,  אונו, ראשון לציון, ר

יבנה    מוצא, מוצא עילית, בית זית, אורה, עמינדב, אבן ספיר, איתנים, פלמחים,,  יפו  –שפיים, תל אביב  

רמב"ם,    גן שורק, בית חנן, אירוס, עיינות, כפר הנגיד, גאליה, בן זכאי, בית גמליאל, סתריה, מצליח, יד

, שדי חמד, עדנים, כפר  עזריה, צפריה, זיתן, אחיעזר, גינתון, חמד, יקום, אודים, ישרש ,ראש העין, עינת

 .מל"ל, גבעת חן, רמות השבים

 
בשאר אזורי הארץ השירות יינתן באמצעות מד"א או באמצעות ספק פרטי אשר החברה התקשרה עמו  

 לצורך מתן השירות. 
 
ובכפוף לזמינות הנט"ן, דחיפות הקריאה ושיקול   22:30-ל   07:00ם שיגור נט"ן בין השעות  ירושלי  באזור*

   דעת החברה לגבי סדרי העדיפויות. 

 
   ואין לראות ברשימה זו כרשימה סופית. משתנה מעת לעת*המידע 

הכיסוי והכל כראות    באזוריהחברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות/להוסיף ו/או להשמיט את המפורט  

 עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. הודעה על כך תישלח למנוי. 

 

 

 

 


