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פרוטוקול ועדת תמרור מס'  02/2019מיום 16.06.19
חברי ועדה
דודי אוחנונה ,מ"מ וסגן רה"ע – יו"ר הועדה.
פרץ איצוקביץ נציג משטרת ערד – חבר ועדה.
מוקי דור קצין בטיחות בתעבורה ,עיריית ערד – חבר ועדה
נוכחים:
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
אילן ירומולובסקי נציג  GISהנדסה ערד.

מוקי דור הציגה תכנית פעילות זה"ב לשנת  2019בבתי הספר היסודיים והתיכון  ,עפ"י תקציב הרלב"ד.
סעיף .1
ברחבי העיר קיימים פחי ומתקני אשפה מוטמנים וגלויים אשר עומדים במפרצי חניה ואו בתחום הדרך
הציבורית.
נהגי התברואה נאלצים לא לבצע עבודתם מחשש לפגיעה ברכב חונה המפריע לעבדות הנהג.
מבקש לאשר לבצוע בתמרור  818אבן שפה אדום לבן בתחום השטח.
החלטה  -הבקשה מאושרת .
סעיף .2
בקשת תושב מרחוב אתרוג  27/3ת.ז -308680792 .התקנת חניית נכה 100% -נכות עפ"י אישור ביטוח לאומי,
כל המסמכים תקינים.
החלטה  -הבקשה מאושרת עומד בקריטריונים.
סעיף .3
בקשת חניית נכה ברחוב פלמ"ח  52ת.ז  047548060המבקש הסיר הבקשה.
החלטה – הבקשה לא מאושרת.
סעיף .4
בקשה להתקנת תמרור נכה תושב מרחוב יאשיהו  9ת.ז 026723478 .עפ"י מסמכים  88%נכות רפואית ,צמיתה
 ,40%בעבר אושר לו חניית נכה עקב נסיעה לחו"ל לטיפולים רפואיים ,הבקשה לא מומשה.
החלטה – הבקשה לא מאושרת ,לא עומד בקריטריונים.
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סעיף .5
בקשת התקנת חניית נכים לאורך רחוב יאשיהו או ברחבת החניה של הבתים ממול בה"ס תיכון ,המבקש הינו
מרחוב יאשיהו .7
החלטה – לא מאושרת.
המלצת הוועדה ברחוב יאשיהו קיים מגרש חנייה ובו יותקנו  3חניות נכים לרווחת התושבים.
סעיף .6
בקשה לסימון חניות בתחום מגרש החניה ברחוב בן יאיר  ,36בקשת נציגי דייר בן יאיר .36
החלטה – הבקשה לא מאושרת ,כל בקשה תיבחן.
צומת בן יאיר  36לסמן הצומת בתמרור  ,818סימון אדום לבן.
החלטה – מאושרת.
סעיף .8
בקשת עיריית ערד ,ביטל חניות ציבור ברחבת חניית הביניים של העירייה לטובת באי מיון קדמי שאלר והכנת
תוכנית לחניית נכים.
הכנת תוכנית לחניית אמבולנסים ורכבי ראש העיר ומ"מ עיריית ערד ,עפ"י תוכנית שתוגש לאישור.
סעיף .9
עצירת אוטובוסים שלא בתחנות מסודרות  ,יצאו מכתבים לכלל חברות ההסעה ,משטרת ערד החלה בביצוע
אכיפה.

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