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 רשות התימרור המקומיות :אל
 
 
 
 
 
 

 תכנת מחשב לאחזקת רישום התמרורים ברשויות התימרור המקומיות :הנדון
 
 

מוטלת חובת ,, 1961 –א "לתקנות התעבורה תשכ) ד (18י תקנה "עפ .1
על , )בדרכים(השילוט והסימון , הרישום והאחזקה של מערכת התמרור

 .רשות התימרור המקומית בתחום השיפוט שלה
 

, עולה שוב ושוב הטענה כי מערכות הרישום של התמרורים, בפועל .2
 .ו קרסו ואינן מתמידותבחלק ניכר מן הרשויות המקומיות אינן קיימות א

 
 :ניתן לציין שתי תופעות שליליות עיקריות הנגרמות בשל מצב זה

 
 .אי סדר בניהול הצבת התמרורים בשטח .א

 
חוסר אפשרות לתת גיבוי אמיתי למערכת האכיפה והשיפוט לעניין  .ב

 .עבירות התנועה
 

דרשו ממשרד , מבקר המדינה וועדת ביקורת המדינה של הכנסת .3
בכל רשויות התימרור , קח על קיומה בפועל של התקנההתחבורה לפ
 .המקומיות

 
מטרתה של חובה זו היא לניהול תקין של הצבת תמרורים וסימונים  .4

לפיכך על . מאידך, ועמידה בדרישות הציבוריות והמערכות המשפטיות, מחד
, אשר תאפשר ניהול, כל רשות תימרור מקומית להיערך להקמת מערכת

לבקרה , לעבודת ועדת התימרור לאחזקה שוטפת, במעק, לצרכי תכנון
 .ולסיוע משפטי במידה ויידרש
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 במצב קיים של סקר מצאייש לקיים , בכדי להקים מערכת לצורך זה .5
י מימון הסקר "משרד התחבורה נכון לסייע ע. התמרורים והסימונים בישוב

כפי ,  מעלות הסקר70%בהוצאה של , ליצירת הקובץ ההתחלתי, הבסיסי
 .י הרשות המקומית"וצע עשי
 
 
 
 
 
 
 
 
 

או תחזוקתה , רכישת המערכת לניהול קובץ התמרורים והסימונים .6
 .והבחירה של השלטון המקומי, יהיה בתחום האחריות, בהמשך

 
 מרכות התומכות 3י משרד התחבורה נמצאו "בחקר שוק שבוצע ע .7

 .ביצירת הקובץ הנדרש
 

 .לפניה זו מצורף נספח מידע
 

להקמת קובץ הנתונים ,  כדי לפסול קיומם של מערכות אחרותאין במידע זה
 .ככל שתבחר הרשות המקומית לעשות, ותחזוקתו

 
 
 
 

 ,ב ב ר כ ה          
 
 

    רונן ישעיהו       
 מנהל אגף בכיר       
 תכנון תחבורתי       

 
 
 
 

 ל משרד התחבורה"מנכ- :העתקים
 ל בכיר יבשה"סמנכ-  
 תית ופיתוחמנהל אגף בכיר תש-  
 )5(תים מחוזיים "מפע-  
 )2(ים "מתנמ-  
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 מידע על מערכות ממוחשבות: נספח
  לניהול ורישום קובץ תמרורים

 
 
 

המערכות המוצגות  להלן  קיימות ופעילות  בנושא  קבצי   .1
 .ברמת תכנות סבירה ורמת  זמינות גבוהה,  התמרורים

 
ברמת הביצוע ובמורכבות , ישות הבסיסהמערכות נבדלות זה מזה בדר

 .הטכנית
 

במידה והן זמינות ויכולות , אין במידע זה כדי לפסול מערכות אחרות .2
 .לתת מענה לדרישה של ניהול רישום ואחזקה של  קובץ תמרורים וסימונים

 
 

  –מ "יפו בע-א"הרשות לפיתוח כלכלי ת .א
  לניהול מצבת תמרוריםGIS   מערכת         

 
 א"ת, 58186ד "ת, קרית עתידים :כתובת

 
 אלי  גרניט :איש קשר

 
 03-6497888  :'טל
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מערכת יישומית על ,  יפו פיתחה במהלך השנים האחרונות–א "עיריית ת
המערכת צברה ניסיון מעשי ופועלת ,  עירוניתGISתשתית מערכת גיאוגרפית  

 .בניהול מצבת התמרורים של עיריית תל אביב יפו
 

במיקומם הפיזי , קליטה והצגה  של כל סוגי התמרוריםהמערכת מאפשרת 
שמירת נתונים , )במסך ובהדפסה(הצגת תשריטים מפורטים , המדוייק

 .פרוטוקולים מן העבר  ושליפת מידע לפי הצורך,  נלווים 
 

כאשר המערכת , היזמים נכונים לקבל הזמנות למתן שירות בעיריות 
שמשת מערכת מאסטר למתן מ)  א "עיריית ת" (מרכז יאיר"המוצבת ב

 .תמיכה שוטפת
 

, צוות הפיתוח מתאים את השירות לעמדות קצה אשר ברשות המקומית
 .לעבודה במחשב אישי בסביבת עבודה שגורה

 
 
 
 
 
 

בפני כל רשות מקומית עומדת הבחירה בין שתי תצורות אפשרויות 
 :המפורטות להלן

 
 הרשות הצבה ותפעול   עצמאי של המערכת במשרדי .1תצורה 

המקומית כנגד תשלום עבור רכישת רשיון ההפעלה לכלי 
וכן תשלום דמי מנוי , ")סיסטמטיקס"' פתוח של חב(התכנה 

ב מאת צוות "תמיכה וכיו, חודשי לקבלת שירותי הדרכה
 . יפו–א "הרשות לפיתוח כלכלי ת

 
מסגרת זו תעוגן בהתקשרות בין הרשות לפתוח כלכלי 

 .והרשות המעוניינת
 

המאפשר , ")מרכז יאיר("קבלת שירות ממרכז השירות  .2 תצורה
קבלת , קליטת נתונים שוטפת, אחזקת הקובץ במרכז השירות

כנגד דמי , ב לפי דרישה"תשריטים שאילתות וכיו, חות"דו
 .מנוי חודשיים שיקבעו בחוזה התקשרות

 
מ מציעה עצמה גם " יפו בע–א "הרשות לפיתוח כלכלי ת

על , הבסיסי והכנת קובץ היסודכמבצעת סקר התמרורים 
 .בסיס תמחיר אשר יוצע לרשות המקומית

 
 

  מערכת תמרור עירונית–מ "קומפלוט בע' חב .ב
 

 ת"פ.   ת.רמת סיב  א, 32השחם ' רח :כתובת
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 אלי רינקין,    ויקטור עמרם :איש קשר
 
 03-9275111  :'טל

 
ה היא חברת בת בבעלות מלאה של החברה לאוטומצי" קומפלוט"' חב

.   עיריות ומועצות  מקומיות120 - למעלה מ-ופועלת  בכ,  בשלטון  המקומי
הינה בית התוכנה המרכזי של השלטון המקומי , החברה לאוטומציה

40%(ומשרד הפנים ) 60%(בישראל ונמצאת בבעלות המרכז לשלטון מקומי 
.( 
 

 לאחזור נתונים מערכת מידע גיאוגרפיתמערכת התמרור העירונית הינה 
, גדולות(המערכת מתאימה לכלל הרשויות בארץ .  רפיים ואלפא נומרייםג

המערכת מיושמת כיום בעיריית רעננה ומותקנת בימים ).  בינוניות וקטנות
 .חיפה ורחובות, אלו בפתח תקווה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :החברה  מציעה  את  השירותים  הבאים
 

 איסוף נתונים .1
 

הרשות וכלה באיסוף החל מארכיון , איתור מידע ממקורות שונים
 .מידע מפורט מהשטח

 
מספקים לרשות תמונת מצב עדכנית , הנתונים מרוכזים ומעובדים 

 .של תשתית התמרורים העירונית
 

 .שיטת איסוף הנתונים ועיבודם מותאמת לצורכי הרשות
 

 .בסיס המידע שיאסף יהיה ארכיון תמרורים ממוחשב לרשות
 

 המערכת הממוחשבת .2
 

עקב אחר מערך התמרורים העירוני המאפשרת מערכת לתיעוד ומ
תשאול ועיבוד המידע הן אלפא נומרי והן גיאוגרפי , ביצוע חיתוך

מאפשרת המערכת מעקב אחר החלטות , כמו כן. באופן ידידותי ונוח
ועדת התנועה תוך שמירת המידע ההיסטורי עבור כל תמרור בשטח 

 .השיפוט העירוני
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ם המאפשרים איחזור מידע  מתקדמיGIS המערכת משלבת כלי 
 .וניתוחו בצורה קלה ונוחה למשתמש

 
מתן  השירות  מחייב  הוצאה  חד  פעמית  עבור  השימוש  בתכנות 

וכן  הוצאות  חודשיות  של  דמי  מנוי  עבור  מתן  תמיכה , הנדרשות
 .עדכון  גירסאות  וניהול,  ממוקד  השירות

 
 

מ"בע) 1986(  מערכת מחשבים -"  טלדור"'  חב .ג   
 

 פתח תקווה, קרית אריה, 13היצירה '  רח :כתובת
 

 .יוסי רז :איש קשר
 
 03-9298211  :'טל

 
מערכת לניהול ועדות תנועה ותמרורים לרשויות מקומיות שפותחה 

 .בטכנולוגית האינטרנט
 
 
 
 
 
 
 
 

המערכת המוצעת הינה המערכת כפי שאופיינה ופותחה על פי הגדרת 
 .התמרור בעיריית כפר סבאדרישות וצרכים של ועדת 

 
 GISההתקשרות בין החברה לרשות המקומית תכלול רשיון לתוכנת 

 למימוש בשתי דרכים כפי שיפורט   AUTODESK MAPGUIDE VER. 5לאינרטנט 
 .בהמשך

 
 .תוכנה יישומית לתמרורים בטכנולוגית האינטרנט

 
הסבת נתוני המיפוי העירוני הקיים כך שתתאים  .א

 . המוצעתלמערכת התמרורים
 

קליטה ועדכון לכל רשות מקומית של כל , איסוף .ב
על סמך מיפוי (התמרורים ביישוב כולל הכנסתם למערכת 

מיקום גיאוגרפי לכל : הנתונים שיוכנסו יהיו). פוטוגרמטרי קיים
כל הקשור למידע על . הכיוון אליו פונה הלוח וסוג התמרור, תמרור

תמרור וכן הקלדת מספר  החלטה לכל , תאריכי החלטה והצבה
אחריות הרשות ,  הפרוטוקול של ועדות התנועה מהשנים האחרונות
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כדי שמידע , המקומית לספק את המידע בזמן בניית בסיס הנתונים
 .זה יוקלד למערכת

 
 .התקנה במשרדי הרשות .ג

 
 .הדרכת עובדים  .ד

 
 .אחריות לתקינות המערכת לשנה הראשונה .ה

 
שכבת המיפוי הפוטוגרמטרי שכבת הרקע לתמרורים בכל יישוב תהיה 

שכבה הכרחית (במידה ולא קיים מיפוי פוטוגרמטרי . הקיים בכל רשות
 .לרכוש שכבה כזו/תיבדק האפשרות לייצר, )לצורך מיקום התמרורים

 
המערכת  מופעלת בטכנולוגית אינטרנט מחייבת תצורת מחשוב הכוללת 

תצורות העבודה ניתן ליישם דרישה זו באחת משתי . ייעודי) SERVER(שרת 
 :הבאות

 
 'תצורה א .1

 
ברשויות רבות קיים .  מותקן באתר הרשותNTשרת עם תקשורת 

 שרת אינטרנט ולמרבית הרשויות המקומיות הבינוניות קיימת 
הוספת שרת לרשות בה קיימת רשת תקשורת . תקשורת כנדרש

 .כרוכה בהוצאה כספית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'תצורה ב .2 
 

לשרת שיוצב ) ן"דרך מודם מהיר או קו נל(ט הרשות תתחבר לאינטרנ
החיבור יתבצע באמצעות מחשב ייעודי מהיר של . באתר טלדור

טלדור תגדיר את המשתמשים וההרשאות בשרת , במקרה זה. הרשות
אולם כל התחזוקה והעבודה השוטפת תבוצע באחריות , בטלדור

 .הרשות שתעבוד מרחוק על המערכת
 

עדכון נתונים והזנתם + וקת המערכת תחזוקה חודשית הכוללת תחז
 .למערכת

 

7 02-6228671: 'פקס,   02-6228616: 'טל, 91008ירושלים , 867ד "ת, 97רחוב יפו 



 מדינת ישראל
 משרד  התחבורה
 אגף תכנון תחבורתי

עבור השימוש , מתן השירות מחייב הוצאה חד פעמית של המזמין
עלות  , בתכנות הנדרשות המתאימות לטכניקת האינטרנט

הוצאות חודשיות של המנוי עבור מתן תמיכה , ההתחברות לאינטרנט
 .ועדכון גירסאות לתכנות

 
 ושליםמערכת  ניהול  תמרורים  ביר .ד

 
 י  מערכת  ירושלים"עירית  ירושלים  ע :פיתוח
 מ"בע) 1993( ניהול  נכסים "  אשד"' חב  :הפצה

 מנחם הלמן :איש הקשר
 02-6298114  :'טל

 
בעירית ירושלים פותח פתרון כולל לניהול ממוחשב של נושא התמרורים 

נדסה בעיר הפתרון פעיל ומוכיח כיעיל בשירותיו לאגף התחבורה ושירותי  ה
 .בשליטה ובניהול מערך התמרורים העירוני, בעירית ירושלים) יה"תוש(
 

 :הפתרון כולל
 
המנהלת את אינוונטר , נוחה וקלה להפעלה, תוכנת מחשב חלונאית -

 .התמרורים בעיר
 

 הביצוע  והאחזקה, ניהול  תהליכי  התכנון -
 

 סדרי יום ופרוטוקולים של ועדות  התמרור -
 

, של תכניות התנועה בעיר) יאופט(ארכיון ממוחשב  -
 .תקפות והיסטוריות

 
וקידום תהליכי , תהליכי עבודה לעדכון מערכת המידע -

 .האשור והביצוע
 
 
 
 
 
 
 

 .מפרט טכני להכנה והגשה של תכניות תנועה -
 
 .שיטה לאיסוף הנתונים והטמעתם במערכת המידע -

 
 תאור המערכת
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משלב , כל מחזורי החיים שלהםוב, מערכת המחשב מנהלת את כל מגוון התמרורים
מנהלת המערכת ארכיון אופטי  , בנוסף. הסרה בפועל/ועד להצבה, האישור, התכנון

 .של קבצי התכנון המקוריים המתקבלים מן המתכננים
 

מפעיל המערכת יכול להיות . ידידותי ופשוט, המערכת נבנתה כך שהתפעול יהיה נוח
 .לת מחשביםגם עובד שאינו מהנדס ושאינו מנוסה בהפע

 
התומכת גם בסביבת , GISהמערכת נבנתה בטכנולוגיה חדשנית ומתקדמת בסביבת 

העבודה המחשוביות הגיאוגרפיות הקיימות ברשויות בארץ אי לכך ניתן לשלבה 
 .  בסיסיתGISולהטמיעה בכל רשות בה קיימת סביבת  

 
 :פונקציות  עקריות  במערכת

 
 .קליטה  ועדכון  נתוני  התמרורים -
 
 ..הסרה  בפועל/ קליטה  ועדכון  של  שלבי  אישור  הצבה -
 
צילומי  , על  רקע  מפת  רחובות, איתור  מצאי  תמרורים  לפי  קריטריונים -

 .או  בטבלאות /ו', אויר  וכד
 
פנימי  או ( קליטה  של   תמרורים  ישירות  מקובץ  תכנון  של  המתכנן  -

 ).חיצוני
 
כולל  מפה  ,  כפי  שהיה  בעבר, כולת  הצגה  של  מצב שמירה  היסטורית  וי -

 .המציגה  את  גיאומטרית  הדרכים  ואופן  מיקום  התמרורים
 
עם  אפשרות  להצגת  התכניות  על  רקע  ,  ארכיון  אופטי  של  קבצי  התכנון -

 .או  בפני  עצמן, המערכת  הקיימת
 
 .  לשחזרןארכיון  אופטי  של  מסמכים  שהופקו  ויכולת -
 
 .AD  HOKות  תקופתיים  ודוחות  "דוח -
 

  –פקת  מסמכים  -
 

 הסרה/ ביצוע  להתקנה -
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 ותעודת  עובד  – הודעה  לאזרחים  על  היסטוריה  של   תמרור  -
 .ציבור

 
  .WORD פרוטוקול  וועדה  תוך  קישור  אוטומטי  וישיר  ל  -

 
 :רכישת  הפתרון  כוללת

 
 .ה  במספר  בלתי  מוגבל  של  עמדות קצהזכות  שימוש  בתוכנ

 
 התקנה

 
 .הדרכה  והטמעה

 
כנגד  דמי  מנוי  לשירותי  , תמיכה  טלפונית  שוטפת  וקבלת  גרסאות  חדשות 

 .התמיכה
 

 :בנוסף  ניתן  להזמין  את  השירותים  הבאים
 
 התאמה  של  המערכת  לצרכים  יחודיים -
 
 . מתאימים  לרשותנהלי  עבודה / הכנה  של  תהליכי -
 
 .או הסבת  נתונים  ממקורות  קיימים  למערכת  המידע/סקר  תמרורים  ו -
 
 מ"אורהייטק  בע'  חב .ה
 

 .  לניהול  תימרור  עירוניGISמערכת  
 

 .ראש  העין.  ת.א  , 11העבודה ' רח, בית  בלרס: כתובת
 

 סופי דובוב, חן גרימברג: אנשי  קשר 
 
    E.M: ORHITEC@ ZAHAV.NET.IL ,  03-9030656   –  פקס     03-9030646 –' טל

 
מ  עוסקת  בתחום  מערכות  מידע  גיאוגרפיות  ומסגרת  "אורהייטק  בע' חב

החברה  פעילה  בישראל  וברחבי  .  בתחומי  הרשויות  המקומיות, למימשל   זמין
 .תבל

 
  לאיסוף  נתונים  מן    היא  פרי  פיתוח   החברה  המשלבת  אמצעיםGIS -מערכת  ה

בשילוב  טכנולוגיות  דחיסות  וידאו  דיגיטלי  , האתר   ושירותים  אפליקטיביים  
 . הגורם  לחסכון  כספי  ניכר,  מפות  ואינטרנט, על  גבי  מסך

 
 /  INTELLICAD  וכן  E.S.R.I-  וMAPOBJECTיישום  המערכת  מבוסס  על  מערכות  

AUTODESK  
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 .המערכת  הינו  פשוט  וידידותי  לכל  מפעילתפעול  
 

מימשק ורישום  ,   הצגת  המידע  וניהולו כוללת  ארכיון  מסמכים   ממוחשב
, פרוטוקולים,  לצרכי  תכנון ןרישוי, תמיכה  בקבלת  החלטות, לועדות   תימרור

וקד     לרבות  צילום  ממORTOPHOTOאו /מיפוי  התמרורים  על  רקע  פוטוגרמטרי  ו
 .של  האתר  והתמרור  הממוחשב

 
תהליך  איסוף  הנתונים  הנתונים  המוצע  כולל  טכנולוגית  דיווח  קולי  דיגיטלי  

 .לבסיס  הנתונים  הממוחשב
 

ומתחנות  עבודה  )  SERVER(  ניהול  מסד  הנתונים  אפשרי  מבסיס  ניהול  הנתונים  
וך  כדי  אינטגרציה  למערכות  המידע  ת,  לפי  דרישת  המזמין, אישיות  ואחרות 
 .הקיימות  ברשות

 
יתרונות  המערכת  המתוארת  יושמו  בפרויקט  איסוף  ומיחשוב  נתוני  התימרור  

 .בעיר  פתח תקוה
 

שיטות  העבודה  המתוארות  לעיל  מאפשרות  עדכון  ותחזוקה  גרפיים  ואלפא 
 –בשתי  החלופות , נומריים  של  נתוני  התמרור

 
ללא  תלות  בספקים ,  י  המשתמש  ברשות  המקומית"באורח עצמאי  ע .א

 .חיצוניים
 

תוך  התאמת  צרכים  לכל   , OUTSOURCING תמיכה  חיצונית  בשיטת   .ב
 .  לקוח

 
, או הכשרה/החברה  מאפשרת  ללקוחותיה  להזמין   את  שירותי  איסוף  המידע  ו

 .כנה  וחומרה  ללא  קשר  ותלות  ביניהם תו– לרבות  טכנולוגיה –הדרכה  והטמעה 
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 מ "מאגרי  מידע  בע"  אגם.   "ו
 

                                 
 באר שבע , בית בלטק  , 4יהודה הנחתום   ' רח: כתובת    
 

 שלומי  איטח,  ר דן  בלומברג "ד:    אנשי  הקשר
 08-6288070 –פקס  , 08 -  6288060.    טל

 
  ,מ" מדידות והנדסה בע–" מהוד"מאגרי  מידע  היא  חברת  בת   מקבוצת  " אגם   "

 .    המתמחה  בתכנון   תשתיות  תחבורתיות  והנדסת  התנועה
 
 המערכת    
 

אשר  ביכולתה  "  אגם"' היא  פרי  פיתוח   ייחודי  של  חב"  אגם"      מערכת    
כולל מצבת  , ל  ניהול  עבודת  ועדת  התנועה  העירונית לטפל  במכלול  הנושאים   ש

האחת  עוסקת  בניהול  , המרכת כוללת  שני  המרכיבים . התמרורים   העירונית 
 . דיוני  ועדת  התנועה  והשנייה  במצבת  התמרורים  

 נומרית  -י  מערכת  אלפה"ל  מקושרים  ביניהם   ע"      שני  המרכיבים   הנ
 . על  פי  הצורך  והדרישות )  (G.I.S(רישום  ותצוגה  גיאוגרפית  ומערכת   

 
'  חלונות'       המערכת   קלה  לתפעול  ומותקפת  בסביבת  עבודה  ידידותית  של  

מה  שמאפשר  המרה   , ESRIם  פותחה  כמערכת  ייעודית  בסביבת  "מערכת   אג.
 .  במידת  הצורך, והתמרה   פשוטה  של  הנתונים  בסביבות  אחרות

בטכנולוגיה  )  אורטופוטו(        התצוגה  יכולה  להיעשות  על  רקע  מיפוי  אווירי  
המאפשרת  שיטוט  וגישה  מהירה  לאתרי  ', אגם'שפותחה  על ידי  צוות  ,  ייחודית

 .  העיר  תוך   שמוש  בינה  הנדסית  
 

פותח  פרוטוקול  מקיף  , מקומית        לצורך  ניהול  עבודת  ועדת  התימרור  ה
קישור  לקובץ  התמרורים  , הכולל  את  כל  מרכיבי  הרישום  והמעקב  הנדרשים

רשימת  , סדר  היום  , שילוח  של  ההזמנות  לדיון,  כמשמעותו  בתקנות  התעבורה
 .המשתתפים  ואישור  חברי   הועדה

 
   אינו  דורש   ידע  מעבר  לידע  הנדרש  ,"  אגם"במערכת ,        ניהול   עבודת  הועדה 

לאחר הדרכה  בסיסית  קצרה  ניתן . ' חלונות'להפעלת  מחשב  אישי בסביבת  
 .לתפעל  את  המערכת  ללא  קושי 

 
רישום  התמרורים  נעשה  על   .  קובץ  התמרורים  מכיל   כרטיס  לכל  תמרור         

בנוסף  ) . ב "כיוון וכיו, גובה ומפלס , ומיקום. צ.נ,  רשום . מס, ( פי  כל  מאפייניהם  
אשרורים    ,  מתועד  הרישום   ההיסטורי  של   התמרור   הכולל   תאריכי ם

המערכת  מציעה  גם  טיפול   נפרד  עבור   התמרורים  המוצעים  ואלה  . ושנויים 
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ור   מכרטסת  מאפשרת  גם  קליטה  וקיש'  אגם'מערכת   . המצויים  בתהליך  הצבה
 . התמרור לצילומי  וידאו  של   האתרים  

 
 
 
 

 איסוף  הנתונים          
 

מציעה  את  סגל  עובדיה  לביצוע   איסוף  הנתונים  מכל  מקור "  אגם"      קבוצת  
הקמת  כרטסת   ורישום  , המרת  קבצים  קיימים ,  רלוונטי   כולל    סקר  שדה

' אגם'מציעה  קבוצת  , מעבר  לכך.   שום   גיאוגרפיתהנתונים   במערכות   רי
כך  שהרשות  תוכל  לבצע  , לרשויות  המעונינות  בכך  הדרכה  באיסוף  הנתונים  

, את  האסוף  ותכנון  מערך  התימרור   באמצעות  צוות  מהנדסי  התחבורה  במשרד
 .'אגם' של או כל  פעולה  אחרת  שתידרש  ואשר  נמצאת  ברשימת  היכולות 

 
  שירות   ותחזוקה     

                 
מציעה  את  שירותיה  לניהול  שוטף  של  קובץ התמרורים  ותחזוקתו  '   אגם       '

"  אגם"לחילופין   קיימת  האפשרות  להטמעת  מערכת  .  עבור  הרשות  המקומית
בודה  השוטפת  כמו  גם  ביצוע  הע, במערכת  המחשוב  של  הרשות  המקומית 

כאשר  צוות  המומחים   של  החברה  מספק  ליווי  ,   בלשכות  הרשות  המקומית 
 . לצרכים  עתידיים"  אגם"הדרכה  ועדכון  מערכת  ,  שוטף


