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פרוטוקול ועדת תמרור מס'  03/2019מיום 02.09.19
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:
אברהם ארנרייך  -חבר ועדה
דורון אורגיל – חבר ועדה
סיוון כהן אביטן – חברת ועדה
רחל לנצנר – מנהלת מחלקת החינוך
צבי אלעזרי – רלב"ד.

סעיף .1
סימון חניות שמורות בצבע ורוד לטובת אימהות עם עגלות תינוק באזור ייעודי כגון :במרכזי קניות ,קופת
חולים וכו'.
קיימת בערד קבוצת בשם מאמא ערד קהילת משפחות צעירות המבקשות לסמן חניה לאימהות עם ילדים
מבקשים כ 2-עד  3חניות בחניונים בעיר
מוקי – אין הגדרת תקנה ,צבע המאושרת לסימון כגון זה.
דודי – אין יכולת אכיפה כי אין תקנה
הנושא צריך להגיע להחלטה בהנהלת העיר כדי לקבוע האם לקדם חקיקת חוק עזר עירוני.
המבקש  -מור אברהמי
החלטה – הנושא יובא להנהלת העירייה באם לקדם חוק עזר עירוני כן או לא
סעיף .2
בקשת נכה להתקנת תמרור נכה עבור בנה בן ה 13 -נכה  100%עומד בקריטריון.
המבקש – ת.ז 21603447 .קנאים 19
החלטה  -הבקשה מאושרת עומד בקריטריונים.
סעיף .3
בקשת נכה להתקנת תמרור נכה ליד בית הכנסת בו הוא מתפלל בסופי שבוע וחגים
המבקש הוא רב העיר ורב בית הכנסת ומחזיק דירה בבעלות בבניין ליד בית הכנסת
המבקש  -הרב אלבו בן יאיר 20
החלטה – הבקשה מאושרת.
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סעיף .4
מבקש להעלות  3נושאים:
 .1בהגבלת מהירות ברחובות צרים  50קמ"ש בנתיב ראשי 40 ,קמ"ש לפני מעגלי תנועה  30קמ"ש
ברחובות צרים  -פיילוט בשכונה אחת.
קיימת הגבלת מהירות בתחום הדרך העירונית יש שינוי בתפוסי הנהיגה ,על הנהג
איצ'ה –
להתאים עצמו לתנאי הדרך -ממליץ להשאיר מהירות קבועה בדרך עירונית.
צבי אלעזרי – השינוי יכול להביא את העיר להיות בטוחה יותר ,תאונה במהירות גבוהה חמורה
ביותר.
כדי ליישם הבקשה יש להביא מהנדס תנועה לבצוע השינוי.
איצ'ה –
עודף של תמרורים גורם לבלבול הנהגים.
מוקי –
מדובר בעלויות כבדות מאוד כ 300 -תמרורים בשכונה.
דודי –
החלטה – לא לביצוע
 .2פינוי רכבים ישנים
נמצא בטיפול מחלקות העירייה.
 .3הסדרת חניות לרכבים כבדים נגררים וקרוונים
אותר מגרש ,פנינו למשרד התחבורה לקבלת תקציב ליישום החניון
המבקש – דורון אורגיל
סעיף .5
בקשה להתקנת  4חניות נכים בחניית פארק יהושפט 2.חניות רגילות  2חניות מונגשות תכנית תנועה קיימת
משנת  2004מ'ס  ar2106003504ע"ת חוק הנגישות לא חייב התקנת חניות נכים .החניות יותקנו בפינת מגרש
החניה .
המבקש – מוקי דור
החלטה –מאושרת.
סעיף .6
בקשת נכה להתקנת תמרור נכה .עומד בקריטריון שנקבעו
המבקש – ת.ז 039912449 .בן יאיר 40
החלטה – הבקשה מאושרת.
סעיף .7
בקשת נכה להתקנת תמרור נכה .עומד בקריטריון שנקבע.
מבקש – ת.ז 49070741 .אתרוג 16
החלטה – הבקשה מאושרת.
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סעיף .8
סימון בתמרור  803קו הפרדה רציף לאורך רח' אחווה
המבקשת – נוסעת בכביש אחווה באופן קבוע נפח התנועה גבוה ואין קו הפרדה נהגים צעירים עוקפים
בעקומות ואין שדה ראיה – סכנת חיים ובנוסף חונים רכבים בצורה מסוכנת בכביש וחוסמים שדה ראיה.
דודי – מוקי נדרש לבדוק התמרור במקום
מוקי – נבדק ,רק באזורי הצמתים קיים קו הפרדה .המרחק בין הצמת קרוב מאוד ,כמו כן סומנו לפני
כשבועיים התמרורים.
לאורך הרחוב מוצב תמרור  627חניה מותר על המדרכה בהתאם למסומן .כך שאם תתקבל הבקשה נגרום
לשאר עוברי דרך לבצע עבירה עקב סטייה בעת עקיפת רכב חונה.
המבקשת – ת.ז 001113737 .סיירים 11
החלטה – הבקשה לא מאושרת.
סעיף .9
צביעת חניות במגרש חנייה .רח' שיזף  /מעון פינת חברון .הוסבר למבקשת כי הנושא עלה בוועדה ולא אושר
בחניון אחר.
מאז שהיא גרה ברחוב לא צבעו את מגרש החניה ,רכבים חונים בצורה לא בטוחה ולא
המבקשת –
סדירה.
תקציב משרד התחבורה לשנת  2019בוטל וכרגע אין תקציב צביעת חניות בכלל.
מוקי –
הנושא יעלה בקבלת תקציבים חדשים לשנת 2020
דודי –
המבקשת – ת.ז 309264869 .חברון 41
סעיף .10
עם עזיבת התושב את ערד ת.ז 004312039 .תדהר  - 7ביקש להסיר התמרור  437נכה.
החלטה – מאושרת.
סעיף .11
הסדרת חניות ונגישות לתחנת משטרת ערד.
מוקי – קיימות שתי חניות במגרש החניה אשר עומדות בתקן הנגישות.
דודי – נא לעדכן לפני הגעת קבלן צבע לערד להוספת חנית נכה .
סעיף 12
בקשת נכה להתקנת תמרור נכה  .התושב נכה בעל  75%נכות .גר בבניין בו קיימת חניה צמודה לנכס .הוסבר
למבקש שאינו עומד בקריטריון שנקבע בכנסת אינו מקבל הדברים .מבקש לזמנו לוועדה
מוקי  -אינו עומד בקריטריון שנקבעו בכנסת ,נכות של לפחות  90%ובנוסף בבעלותו דירה עם חניה צמודה.
דודי – ידינו כבולות לא ניתן לחרוג מהחוק למרות מצב המבקשת
הוצע לו לבדוק את אחוזי הנחות
המבקש ת.ז 076401710 .יהודה 73
החלטה – לא מאושרת .
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סעיף 13
בקשת נכה להתקנת תמרור נכה .המבקש בעל  85%נכות מוגבל בניידות מעל גיל  70חסרים מסמכים אישורים
רפואיים.
המבקש ת.ז 011097151 .יהודה 52
החלטה לא מאושרת לא עומד בקריטריונים
סעיף 14
תכניות הסדרי תנועה עבור רובע  .12תכנון פיתוח התשתיות לרובע  ,12ועדת תנועה צריכה לבחון את התכנון
העקרוני הראשוני של הסדרי התנועה השכונתיים שהתקבל על ידי צוות התכנון.
התוכנית הוצגה ואושרה .
סעיף 15
תאונה באזור התעשייה בחודש 08/2019
סוגית הכביש – נבנה בעבר ועדיין באחריות משרד הכלכלה ,אין תאורה שוליים ותמרורים
משרד הכלכלה הפסיק לפתח את התשתיות עד להקמת מפעלים באזור.
דודי –
בעבר נגנבו פעמיים כבלי החשמל נורות וציוד נוסף כמו שוחות ביוב .
היום עד שלא יהיה יזם זוכה ,לא מפתחים את האזור עפ"י החלטת משרד הכלכלה.
המנחת משמש גם כמנחת חרום לצה"ל.
איצ'ה –
דורון אורגיל – במקום יש כל שבת תחרויות רכבים – לא באופן מוסדר.
צבי אלעזרי – האם ניתן לבטל הכביש או לסגור.
אי'צה –

כל עוד אין פתרון גישה למקום לא ניתן לסגור הכביש.

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