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  9מתוך  1עמוד 
  

  

  

  
 
 

 אגף הנדסה
 תנועה ותחבורה לקתמח

 

 6פרוטוקול ועדת תנועה המקומית מס' 

 25/10/2020שהתקיימה בתאריך 

  

  

 משתתפים: 

 אינג' הילן דהרי יו"ר ועדת תנועה ומנהלת מחלקת תנועה

 אינג' בועז גרוס מהנדס תנועה

 גב` מיכל בן הרוש מנהלת רשות החניה

 שמעון גיטליץאינג'  מנהל אגף תשתיות פיתוח ובינוי

 גב' אפרת כהן מתאמת ורכזת ועדת תנועה עיריית כפר סבא

 מר איציק שי מנהל מדור חניה, מחלקת פיקוח ואכיפה

 רפי וקסלר נציג משטרת כפר סבא

 מר עודד דמרי עבודות ציבוריות
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  9מתוך  2עמוד 
  

  

  

  
 
 

 אגף הנדסה
 תנועה ותחבורה לקתמח

 6פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 25/10/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

. ברחוב  1בקשת העירייה לסימון חניית אקספרס:  20/6/1

. בחזית בית מס' 2 101ויצמן בחזית בית מס' 

 .26. בחניון ירושלים 3. 140

מומלץ לאשר את הבקשה. חניות אקספרס גורמות 

לתחלופת רכבים ועוזרות לבתי העסק לאורך 

בחניון ירושלים יקבעו מקומות החניה ויצמן. 

 בהתאם לסיור בשטח עם רשות החניה והחכ"ל.

 אושר 

  

בקשת חברת אלבה לאשר תכנית תנועה לבית  20/6/2

-189. מס' תכנית : 5אלבה ברחוב עתיר ידע מס' 

 מתכנן חורחה פקטור  01/01

לא מומלץ לאשר את הבקשה. נראה כי קיים קושי  

ואופן תמרון של משאית  9של תמרון למשאית 

אשפה בהוצאת הדחסנית. העיקול חד מדי ולא 

רכבים  מאפשר ראות של רכבים נגדיים ושל 

במעגל התנועה., לא ברור לרכבים במעגל כי  

 קיימת זרוע נוספת במעגל התנועה. 

לא  

 אושר 

  

בקשת חברת דקטלון לאשר תכנית תנועה ברחוב   20/6/3

-DEL-TRהסדנא פינת היהלום . מס' תכנית: 

SABA-MAIM-PD-140   חברת תכנון ד.א.ל 

לא מומלץ לאשר את הבקשה. בהתאם לעקרונות 

רייה, אין לשנות הסדרי תנועה באמצע  התכנון בעי

קטע רחוב. כמו כן יש להעתיק עמוד חשמל ולבטל 

את העיקול בכניסה לחניון . יש לשקול אופציה של  

שינוי כוון סטריות של רחוב הסדנא ממזרח  

 למערב. 

לא  

 אושר 

  

בקשת העירייה לאשר תוכנית התארגנות באתר  20/6/4

 2073-2020-02תוכנית: מס'  6ברחוב אהרונוביץ 

 קידר מבנים -ציטרין 

מומלץ לאשר את הבקשה. יש לקבל אישור  

מחלקת נכסים על שטח החניה. יש לספק שטח  

התארגנות בתוך אתר ההתארגנות לצורך העמדת 

 משאבה.  

 אושר 

  

בקשת העירייה לאשר תוכנית התארגנות באתר  20/6/5

-2020--2075. מס' תוכנית: 5ברחוב טרומפלדור 

 קידר מבנים  -ציטרין 01

מומלץ לאשר את הבקשה. יש להוסיף למלל 

הסדרי חניה אזורית חניה לתו תושב בלבד החל  

למחרת. יש לקבל אישור  08:00עד  17:00משעה 

מחלקת נכסים ויש לספק שטח התארגנות 

 למשאבה בתוך השטח ההתארגנות.

 אושר 

  

ר בקשת העירייה לאשר תוכנית התארגנות באת 20/6/6

-15148. מס' תוכנית 23-25ברחוב טרומפלדור 

 קסטרו בע"מ 08-2020

 נדחה מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת העירייה לאשר תוכנית התארגנות באתר  20/6/7

 15149-08-2020. מס' תוכנית:5ברוטשילד 

 קסטרו בע"מ

 

מומלץ לאשר את הבקשה. יש להחליף תמרור 

ולקבל , להעתיק חניית נכה 818בתמרור  820

 אישור מחלקת נכסים

 אושר 

  

קמ"ש   60בקשת העירייה לאשר הגבלת מהירות  20/6/8

בבן יהודה בקטע שבן טשרניחובסקי לכצנלסון 

   אושר מומלץ לאשר את הבקשה. יש לעדכן את  
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  9מתוך  3עמוד 
  

  

  

  
 
 

 אגף הנדסה
 תנועה ותחבורה לקתמח

 6פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 25/10/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

 המשטרה לגבי הסדר התנועה החדש.  )השלמת הקטע החסר( 

סנה בקשת העירייה לסמן פס רציף ברחוב משה  20/6/9

 למניעת עקיפה בסמוך למעבר חציה. 

מומלץ בצדו הצפון מערבי בלבד. בצדו הדרום 

 מזרחי קיימת כניסה לרחוב.

 אושר 
  

-11בקשת תושב להפיכת סיטריות בחניון נחשון  20/6/10

 כדי לשפר ראות ומתן חניות לפריקה וטעינה 13

מומלץ לשנות את הסטריות, אולם הכניסה  

עד הכניסה לחניה  המערבית תהיה דו סטרית

 פרטית כמו כן יש לבדוק תמרון כניסה למשאיות.

 אושר 

  

בבקשת הסוחרים ברחוב ויצמן להסדרת מקום   20/6/11

 182וב  184לפריקה וטעינה בחזית בית מס' 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת העירייה לפס האטה ברחוב העמק דרומית  20/6/12

 לויצמן

 אושר  רחוב הארזים לרחוב ויצמן מומלץ בקטע שבן 
  

בקשת העירייה להצבת פס האטה בכביש גישה  20/6/13

 13ברחוב דוד המלך 

לא מומלץ לאשר את הבקשה. מדובר בשביל  

גישה ממותן תנועה קצר ללא מוצא וללא יכולת 

 האצה.

לא  

   אושר 

בקשת העירייה לבטל אי תנועה ברח' אז"ר פינת  20/6/14

 משה דיין

מומלץ לבטל אי תנועה בשל קושי של משאיות 

 במקומו. 815לתמרון בצומת. יש לסמן 

 אושר 
  

בקשת תושב להעתקת תמרור קיים תן זכות  20/6/15

קדימה או הצבת תמרור עצור ביציאה מתחנת 

 2הדלק ברחוב עתיר ידע 

לכוון הצומת  301+810מומלץ העתקת תמרורים 

  302בתמרור  301והחלפת תמרור 

 אושר 

  

בקשת תושב לסימון קן עצירה ביציאה מרחוב  20/6/16

 אחד העם למעפילים להסדרת שדה ראיה  

אין צורך בהצבת פס עצירה, מדובר בהשתלבות 

 עם מדרכה. 

לא  

   אושר 

מבנה ברחוב  בקשת תושב לאיסור חניה מסביב ל 20/6/17

 6הצומת 

מומלץ לאשר את הבקשה בכל החזיתות. 

 המשטרה מבקשת להגביר אכיפה במקום.

 אושר 
  

בקשת תושב להצבת פס האטה לפני מעבר חציה  20/6/18

 ברחוב אהרונוביץ' 

 

 

 

לא   מומלץ בתנאי לאישור וועדי הבתים ברחוב. 

 אושר 

  

סטטוס נדחה:   20/5/10דיון נוסף להחלטה  - 20/6/19

. להציב תמרור 1בקשת תושב רחוב המעפילים: 

. לא מומלץ, במקום קיימים הסדרים המראים כי  1

. מומלץ לאשר את 2הרחוב הינו רחוב דו סטרי. 

   ושר א
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  9מתוך  4עמוד 
  

  

  

  
 
 

 אגף הנדסה
 תנועה ותחבורה לקתמח

 6פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 25/10/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

. להחליף תמרור 2בכניסה לרחוב פיארברג.  145

 .302בתמרור  301

 הבקשה לאחר בדיקת שדה ראיה במקום. 

בקשת תושב להסדר חניה כחול לבן, חניה אזורית  20/6/20

 ופסי האטה ברחוב קיבוץ גלויות

לא מומלץ לאשר את הבקשה. יש לקבל טפסים  

 של אישור התושבים ברחוב לכל בקשה בנפרד.

לא  

   אושר 

בקשת תושב לתוספת מקומות חניה ברחובות  20/6/21

 -55. ששת הימים בחזית בית מס' 1הבאים: 

. ששת הימים בחזית 2מטר אדום לבן.  8ביטול 

. ששת 3מטר אדום לבן.  7ביטול  -42בית מס' 

צמצום מעטפה ואדום   -37הימים בחזית בית מס' 

ביטול  -29. ששת הימים בחזית בית מס' 4לבן. 

. ששת הימים בחזית בית 5מטר אדום לבן  13

ביטול אדום לבן לפני מעבר חציה והצבת  -25מס' 

.ששת הימים בחזית בית מס' 6תנועה במקום. אי 

. אגרון פינת  7מטר אדום לבן.  18ביטול  -23

 -15עד בית מס  17ששת הימים ליד בית מס 

 סימון חניות ניצבות במקום חניות במקביל.

. לא מומלץ. ביטול איסור חניה בצדו המערבי 1

טשרניחובסקי  -יפריע לתפקוד צומת ששת הימים

ה הסמיכות לצומת הצדק יפריע וביטול איסור חני

מטר אדום לבן  3. מומלץ ביטול 2למשולש ראות. 

.  3מבלי להפריע למשולש ראות ביציאה מהחניה. 

בהתאם לפרויקט שביל אופניים ברחוב ששת 

הימים מתוכנן אנטי מפרץ ביציאה מחניון ששת 

. מומלץ היות ורחוב בני ברית )אגרון  4. 37הימים 

. לא מומלץ.  5כוון דרום. דרום( הינו חד סטרי ל

אנטי מפרץ מציבים באזור בו יש חניה מוסדרת. 

ברחוב ששת הימים מדרכה דרומית בקטע שבן 

. לא  6רחוב גורדון לאגרון אין מפרץ חניה מוסדר. 

.  7מומלץ לאשר את הבקשה בשל משולש ראות. 

לא מומלץ לאשר את הבקשה.רוחב מיסעה 

חניה ניצבת מטר.  10.6בתחילת רחוב אגרון הינה 

מטר )פחות מחניה  4.25עם מדרכה דורשת רוחב 

 4.35אלכסונית(, עם חניה בצדו המערבי נותר 

מטר . בהתאם להנחיות משרד התחבורה, לא 

 ניתן לקיים תנועה דו סטרית תקינה ברוחב זה.

 אושר 

  

בקשת תושב לסימון חניה אזורית ברחוב גולומב  20/6/22

34 

הבקשה. ברחוב גולומב  לא מומלץ לאשר את 

 קיימת כבר חניה אזורית בצד הצפוני של הרחוב. 

לא  

   אושר 

בקשת העירייה להסרת תימרור חניה אזורית   20/6/23

 1בחניון ברחוב התפוז 

 אושר  מומלץ. מדובר בשטח פרטי 
  

בקשת תושב להצבת עמודי חסימה בכניסה לחניה  20/6/24

 9ברחוב שיינפיין 

 

הבקשה. לא נמצא צורך  לא מומלץ לאשר את 

עצים ביציאה מהחניה   2בהצבה בשל קיומם של 

 ולא נצפה רכב החונה על המדרכה במקום.

לא  

   אושר 

בקשת תושב להסרת עמודי חסימה המוצבים  20/6/25

  38-40ברוטשילד 

מומלץ הסרת עמודי החסימה אשר ממוקמים בציר  

 ההליכה.

 אושר 
  



1 

 
 
 
 
 
 

 
 

  9מתוך  5עמוד 
  

  

  

  
 
 

 אגף הנדסה
 תנועה ותחבורה לקתמח

 6פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 25/10/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

עמודי חסימה ברחוב בקשת תושב להצבת  20/6/26

הדודאים כדי למנוע חניה המפריעה לתמרון 

 משאיות

מומלץ לאשר סימון אדום לבן. לא מומלץ הצבת 

 עמודי חסימה בתחום המיסעה.

 אושר 

  

בקשת תושב להצבת עמוד חסימה ביציאה מחניון  20/6/27

 11ג'ו עמר 

 אושר  מומלץ הצבת עמוד חסימה.
  

. העתקת עמוד 1תושבת: דיון חוזר: בקשת  20/6/28

. תוספת עמוד חסימה 2 7חסימה ברחוב רוטשילד 

 בכניסה לחניה

. לא מומלץ 2. מומלץ העתקת עמוד חסימה 1

הצבת עמוד חסימה בתחום מפתח החניה. חניה 

 על מדרכה, יש לבצע אכיפה במקום.

 אושר 

  

בקשת תושב להצבת עמוד חסימה בכניסה לשביל   20/6/29

  9אסף שמחוני  הולכי רגל ברחוב 

מטר,  5מומלץ לאשר את הבקשה. רוחב המעבר 

אין בעיה לאשר חניה ברוחב המעבר ולהציב את 

 מטר צפונית לכניסה לשביל .   5-6העמוד 

 אושר 

  

בקשת תושב להסדרת שדה ראיה לקוי בצומת  20/6/30

 ההגנה הפלמח נחמה הנדל 

מומלץ ביטול חניה סמוכה ליציאה מצדו המזרחי 

 הצומתשל 

 אושר 
  

בקשת העירייה להסדרת חניה בתשלום ברחוב   20/6/31

 קיבוץ גלויות 

לא   יש צורך באישור וועדת תחבורה.

   אושר 

בקשת תושב לביטול אדום לבן ברחוב לילנבלום   20/6/32

10 

מומלץ לאשר את הבקשה כך שתתאפשר תמרון 

 של כניסה/ יציאה מחניה.

 אושר 
  

להקטין את החניה לפריקה וטעינה בקשת תושב  20/6/33

 4ברחוב אוסטושינסקי 

לא מומלץ לאשר את הבקשה, מדובר במפרץ  

מטר בלבד המשמש את הסופר  12באורך 

 במקום. בהתאם לחוות דעת מחלקת פיקוח.

לא  

   אושר 

בקשת תושבת לאישור חניה בשעות הערב   20/6/34

וסופ"ש בימים שאין לימודים ברחוב ערוגות  

 וך לבית ספר חב"ד בשכונת סירקיןהבושם בסמ

לא מומלץ .חניה במקום לא תאפשר תנועה דו 

 סטרית תקינה. 

לא  

   אושר 

גלגלים על   2בקשת תושבת להסדרת תמרור  20/6/35

 4מדרכה ברחוב יבנה 

 

 

 

 2לא מומלץ לאשר את הבקשה. רוחב מדרכה 

גלגלים ומעבר תקין   2מטר לא מאפשר חניה 

פחי אשפה ממוקמים בחלקם להולכי רגל. כמו כן 

על המדרכה. במקום קיים איסור חניה, יש אכוף 

 בהתאם.

 

לא  

 אושר 

  

   אושר מטר  2מומלץ סימון אדום לבן ברוחב החניה + בקשת תושב לאיסור חניה בכניסה לחניה ברחוב   20/6/36
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 אגף הנדסה
 תנועה ותחבורה לקתמח

 6פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 25/10/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

 מכל צד לצורך תמרון 4גלבוע 

בקשת תושבת לאיסור חניית משאיות ברחוב   20/6/37

 17חיה הת

מומלץ בקטע שבן רחוב בן גוריון לנחשון. יש  

 לבדוק ולסייג לגבי אתר בניה במקטע זה.

 אושר 
  

בקשת תושב להסדרת חניה במקומות הבעייתיים  20/6/38

 (.10-14למעבר כ"ר כבד )אנה פרנק 

במקום אשר   10מומלץ סימון אדום לבן בתחייה 

 יועד לחניית אופנועים 

 אושר 
  

בקשת חברת פוספלד לאיסור חניה בכניסה לחניה  20/6/39

 9פרטית ברחוב דרך המוביל 

 אושר  סמוך למעטפה קיימת 820מומלץ סימון 
  

בקשת תושב לאיסור חניה בכניסה לבית ברחוב   20/6/40

 א  8קרן היסוד 

מומלץ הצבת אבן בלימה בחזית הכניסה לבית כדי  

 לאפשר נגישות למבנה. 

 אושר 
  

בקשת תושב לאיסור חניה בכניסה לחניה פרטית  20/6/41

  16ברחוב ירמיהו 

 אושר  מומלץ סימון אדום לבן 
  

בקשת תושב לאיסור חניה בסמוך לגדר מבנה  20/6/42

 3הפנימיה באגוז 

מומלץ לאשר את הבקשה. חניה במקום מפריעה 

 לתנועה דו סטרית תקינה.

 אושר 
  

בשטח הגינון ברחוב   בקשת תושב לאיסור חניה 20/6/43

 בקטע שבן רחוב אז"ר לחטיבת גולני67כצנלסון 

לא מומלץ איסור חניה במקום עד להסדרת שיל 

 האופניים בכצנלסון.

לא  

   אושר 

בקשת תושב להארכת איסור החניה בכניסה  20/6/44

 47לחניה פרטית ברחוב הגליל 

 אושר  מטר מכוון צפון.  2מומלץ הארכת אדום לבן 
  

בקשת תושב לסימון אדום לבן ברחוב חטיבת  20/6/45

 .4יפתח בחזית בית מס' 

מומלץ לאשר את הבקשה כדי לאפשר תנועה דו 

 סטרית תקינה ברחוב. 

 אושר 
  

בקשת תושב לאיסור חניה פרטית בכניסה לחניה  20/6/46

 37ברחוב דוד רמז 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת העירייה להצבת תמרור איסור חניה בשביל   20/6/47

  4להולכי רגל מקביל לרחוב מאפו בסמוך לניל"י 

לא מומלץ לאשר את הבקשה. לא נמצא המשכיות 

 לשביל הולכי הרגל.

לא  

   אושר 

בקשה לאיסור חניה במדרגות המובילות מרחוב   20/6/48

 ויצמן לרח' הל"ה

חייבים בסימון היות ומדובר בחניון, עפ"י חוק 

חניית נכה. מומלץ חניית נכה עם רוחב מעבר בכוון 

 המדרגות.

 אושר 

  

  לא  לא מומלץ לאשר את הבקשה. נמצא הצדק  בקשת תושב להצבת תמרור עצור מרחוב ירושלים   20/6/49
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 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

 אושר  להצבה לכיוון הכרמל

בקשת תושב לאיסור חניה בסמוך לכיכר ברחוב  20/6/50

 תבורהדר פינת הר 

 אושר  מומלץ בהתאם לחוק התעבורה
  

בקשת תושב לסימון חניית נכה כללי לרכב גבוה  20/6/51

 בסמוך לגן ילדים פנינה  12ברחוב העמק 

מומלץ לאשר את הבקשה. חניית נכה פרטני ייעודי 

 לפי שעות באופן זמני. 

 אושר 
  

בקשת העירייה להסרת תמרור חניית נכה שמורה  20/6/52

 . 5ברחוב ארזים  

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת תושב הקצאת חנית נכה לגן צבר ברחוב  20/6/53

סמוך למועדון קשישים והצבת עמודי  1המלך ינאי 

חסימה בכניסה לשביל מעבר להולכי רגל כדי 

 למנוע חניה החוסמת את המעבר.

 אושר  הבקשה  מומלץ לאשר את

  

בקשת העירייה להסרת תמרור נכה שמור ברחוב   20/6/54

  25הגליל 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת העירייה להסרת תמרור נכה שמור ברחוב   20/6/55

  45לוי אשכול 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת העירייה להסרת תמרור נכה שמו ברחוב   20/6/56

   7שמחה אסף 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום   20/6/57

   1המגורים: רחוב מאפו 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום   20/6/58

   33המגורים: רחוב ארלוזורוב 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום   20/6/59

   9המגורים: רחוב מצדה 

 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום   20/6/60

  21המגורים: המייסדים 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום   20/6/61

  10המגורים: המלך 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
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בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום   20/6/62

  21המגורים: רחוב גורדון 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום   20/6/63

  21המגורים: רחוב ששת הימים 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשה להקצאת חניה שמורה עקב העתקת מקום  20/6/64

  6המגורים: כתובת חדשה: התחיה 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב   20/6/65

  9החלפת רכב: רחוב שאול המלך 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב   20/6/66

   9החלפת רכב: רחוב גלבוע 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב   20/6/67

החניה ממוקמת  1החלפת רכב: רחוב מבצע יונתן 

  76ברחוב תל חי פינת מבצע יונתן 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב   20/6/68

   8החלפת רכב: רחוב רש"י 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב   20/6/69

  9החלפת רכב: רחוב אנה פרנק  

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב   20/6/70

  1ת רכב: רחוב גלגלי הפלדה החלפ

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב   20/6/71

   2החלפת רכב: רחוב הדר 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב   20/6/72

  4החלפת רכב: רחוב תור 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב   20/6/73

  17החלפת רכב: רחוב בן גוריון 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב   20/6/74

 15רכב: רחוב יאיר שטרן החלפת 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
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 סטטוס החלטה  בקשה
  

בקשה להוספת מספר רכב נוסף לחניה שמורה  20/6/75

   6לנכה ליד מקום המגורים: רחוב בלבן 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשה להוספת מספר רכב נוסף לחניה שמורה  20/6/76

   60לנכה ליד מקום המגורים: רחוב תל חי 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

 


