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פרוטוקול ועדת תנועה ותמרור מס'  /102/10מיום 11./0.10
נוכחים :
דודי אוחנונה ,מ"מ וסגן רה"ע – יו"ר הועדה.
דורון אורגיל ,חבר ועדה .
פרץ איצוקביץ נציג משטרת ערד.
אילן ירומולובסקי נציג  GISהנדסה ערד.
מוקי דור קצין בטיחות בתעבורה ,עיריית ערד.
סעיף .1
בקשת נכה אליהו סיגרון  46%נכות לצמיתה.
מאושר -הבקשה הוגשה ביום שינוי אחוזי הנכות מן הראוי שנענה לבקשה .
סעיף .2
ביטול חניית נכה ברחוב מואב פינת רחוב גל.
אין הצדקה למיקום חנייה זו ,נציג המשטרה מבקש להגיש בתכנית מהנדס התנועה שינוי .
מוקי אם אפשר יבוצע ואם לא יעשה בתכנית רגילה של העירייה ובחתימה.
מאושר לאחר בדיקה.
סעיף .0
בקשת ניסן בן חמו  -התקנת חניות על המדרכה ברחוב רקפת עם השינוי הגאומטרי בצומת (מעגל תנועה)
תמרור מס' .496
נציג משטרה מתנגד מהווה סיכון תחבורה ציבורית ,כביש עמוס מסכן עוברי דרך.
מקבלים המלצת המשטרה  -לא מאושר.
סעיף .4
בקשת חניית נכה אלכסנדר לניס  46%נכות לצמיתה .
לא מאושר – לא עומד בקריטריון.
סעיף . 5
ביטול תמרור  493ו 494מגרש חנייה תחתון עיריית ערד עם השינוי במקום.
מאושר.
סעיף .6
בקשת חניית נכה יצחק אברהם  43%המבקש מתנייד על כיסא גלגלים.
מאושר.
9/..
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סעיף .7
איסור עצירה וחנייה בדרך רחוב יהודה מול בי"ס יעלים  -צביעה בתמרור  404בלבד.
צביעת  09מטר ממעבר החציה  -בהתאם לחוק.
סעיף .8
בקשת חניית נכה ניקוליי זלובה הוסבר לנכה כי בבעלותו חניה פרטית.
לא מאושר.
סעיף .0
התקנת מחסום דוקרנים רח' אגם יציאה לתחנת דלק דור אלון וכביש  -00למרות שמותקנים תמרורים אין
כניסת רכבים ,מקצרים ומסכנים עוברי דרך.
מאושר.
סעיף .1/
הוספת סימון תמרור  404במפרצי חניה כללי בערד.
מאושר.
סעיף .11
בקשת חניית נכה מרטין פיירשטיין  43%נכות לצמיתה.
לא מאושר – לא עומדת בקריטריונים.

בברכה,
דודי אוחנונה
סגן ומ"מ ראש העיר
ויו"ר הוועדה

עיריית ערד | הפלמ"ח  ,6ערד | טלwww.arad.muni.il | 08-9951666 :.

