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 ה'איצ משטרה נציג, דור מוקי, ארנרייך אברהם, גלסברג יוסף, מצליח אלי, אוחנונה דודי ר"יו: נוכחים
 .פלג אברהם, איצקוביץ

 
 אלינסקי יצחק, היימס יעל, דור יוסף, עטר חיים, מלכה אורליין מוזמנים

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה ,
 דודי אוחנונה

 סגן ומ"מ ראש העיר
 ויו"ר הוועדה
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 בקשהתיאור ה כתובת שם המגיש 'מס

 תמרור חניה לרכב משא   50רחוב פלמ"ח  חייקה  9

 בקשה לתמרור נכה  7/2רחוב לשם  ליבנה יוסף  2

 בקשה לפסי האטה  53רחוב נוף  אורלין מלכה  3

תושבים רחוב  4
 שוהם 

בקשת תושבים לאיסור חניה על מפתן ביתם   6רחוב שוהם 
 090חניה פרטית )קביעת מדיניות בעיר תמרור 

 (028או 

 פסי האטה  רחוב מבצע לוט חיים עטר 5

טון תמרור  6איסור כניסה רכב כבד מעל  רחוב עפרוני  מוקי ומיכאל  6
משתלבות בקצה )נזקים לאבנים  495

 הרחוב(

הפיכת הרחוב לחד כיווני עקב עקומה ושדה  רחוב דוכיפת  יוסף דור  7
 ראיה 

 התקנת מראה עקומה ביציאה מהרחוב  רחוב פלג  0

ביס בנים חב"ד מעבר חציה להזיז ותחנת   רחוב יאשיהו  מוקי דור  1
 אוטובוס 

אוטובוסים  – 090תמרור איסור עצירה   94696סלעית  יעל היימס 98
 מורידים נוסעים 

 התקנות מעברי חציה  4-29בן יאיר  אברהם פלג 99

ביטול פניות שמאלה ברחוב התעשייה )מחסן  רחוב התעשייה  92
 גינון( עקב תכנון לקוי וסיכון עוברי דרך 

 תמוקם ברחוב חברון  –בקשה לחניית נכה  37/97שמעון  ספקטור מרדכי 93
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 פרוט החלטות הוועדה   

 
 /סעיף 
 . איסור תמרור להצבת הצדק ואין נבדק במקום סיור בוצע 82 ח"פלמ' רח משאיות חניית איסור

 . אושרה לא החלטה
 

 8סעיף 
  הצמוד ימין בצד חניה מעל המיועד במקום תקינים המסמכים כל לנכה חנייה בקשת יוסף ליבנה
 . לגדר

  .אושר החלטה
 

 3סעיף 
 .בוועדה שלישית פעם זו לה המבקשת נוף ברחוב האטה פסי התקנת בקשת

  2.11 רוחב מהירויות שיפוע שונות בדיקות לה הובטח' הרח מדיירי הסכמה 21% שבידה הסבירהדיון : אורלין 
 כמעט רכב. )ונזק  נפגע אירועי  שני כמעט 7102,מרכב נפגעה 7108. המבוקש הקטע 'מ 011 – כ ואורך 'מ

 במקומות אלא האטה פסי התקנת להפסקת הנחייה שישנה לה הובהר המשטרה נציג עם שוחחה(. התהפך
 פס להסיט גם מבקשים   .רגל הולכי מרובי תנועה עורקי, קניות מרכזי, ספר בתי, חצייה למעברי סמיכות: אלו

 .מגומי האטה פסי לחילופין או נוסף פס ולהוסיף  העקומה לאחר האטה
 .הנחיות בחוברת שהוצגו כפי הנחיותיו פ"ע ופועלים ד"הרלב למול עובדים אנו -  ודיד 

 רכב כלי 71-מ פחות נמוכה במקום המינוע רמת ואחרות כאלו בשעות פעמים' מס במקום הייתי  - מוקי
 האטה פסי להתקנת הצדקה ואין מהירות לבדוק אמצעים העירייה בידי שאין ןילאורל הוסבר. העומס בשעות

 . תאונות כמות, רגל הולכי, תנועה נפח מבחינת ישראל ומשטרת התחבורהשרד מ הנחיות פ"ע
: לא אושרה התקנת פסי האטה, הוועדה מבקשת ממשטרת ישראל לבצע אכיפה ברחובות אלו בגין  החלטה

 קצין בטיחות בדרכים ימשיך מעקב ברחובות אלו . –מהירות וחניות במקום אסור 
 

  1סעיף 
 . פרטית לחניה בכניסות חנייה איסור תמרור התקנת תושבים בקשת
 בשטח פרטי.העירייה לא מבצעת פעולות העירייה,  לביצוע  פעולה זו ע"י הצדקה איןדיון : 

 .לחסום לא נא פרטית חנייה ,שלט להתקין החנייה לא מאושר, מומלץ לבעל :  החלטה
 

 2סעיף 
 .לוט מבצע' רח עטר חיים האטה פסי התקנת בקשת
 סקר לערוך מבקש. לוועדה ויוזמן ההצדק שאין לתושב הוסבר מוקי י"ע ונבדק במקום סיור נערך דיון : 

 . בטיחותי מפגע היא לוטמבצע  ברחוב החנייה כי ירעמ, בערד בדרכים בטיחות לנושא תושבים רצון שביעות
 011. למוקד להתקשר יש עבירה בוצע עת מקום לכל נשלחת ניידת ה'איצ

 בגין אלו ברחובות אכיפה לבצע ישראל ממשטרת מבקשת הוועדה, האטה פסי התקנת אושר לא :החלטה
 קצין בטיחות בדרכים ימשיך במעקב ברחובות אלו.  -אסור במקום וחניות מהירות

 
 
 
 
 

/..3 
 

file:///D:/Nira/2017/12-2017/עיריית%20ערד/מהתחלה/www.arad.muni.il
mailto:orit@arad.muni.il


 
 

 www.arad.muni.il |  6611596-80טל.: |  , ערד 6הפלמ"ח | עיריית ערד  

 ראש העירסגן ומ"מ לשכת 

80-1159778טל.   

80-1159733פקס.   
 orit@arad.muni.ilדוא"ל: 

 
- 3 - 

 
 6סעיף 
 . טון 6 מעל לרכב כניסה איסור דוכיפת רחוב
 כמו כן , משתלבת אבן של שקיעה עקב' הרח בקצה כבדים רכבים ע"י  ₪  61,111 -של כ נזקיםנגרמו  דיון: 
 .דרך עובריומסכן את  להסתובב מנת על לאחור לנסוע נאלץ הנהג
 .במקום סיור נערך

  .ס"בה ילדי עבור הסעות במיניבוס אוטובוס החלפת ההסעות חברת למול ארנרייך משה י"ע ייבדק
 ללא החלטת הועדה למרות שגם בוועדה יש רוב להחלטה. התמרור להתקין בסמכותי רתמרו רשות ר"כיו

בדיקת חבר המועצה  ארנרייך מול לתאריך ההצבה לאחר להציב תמרור כמבוקש , אנחנו נמתין  (0) :החלטה
 חב' ההסעות .

 . 01.12.02 -התקבלה תשובת חבר המועצה ארנרייך שניתן להחליף את סוג הרכב רק לאחר הלאחר הישיבה 
 00.12.02התמרור יוצב ביום ( 7)החלטה : 

 
 
 7עיף ס 

 .חדה ועקומה צפיפות עקב סטרי לחד דוכיפת' רח הפיכת דור יוסף תושב  קשתב
 ומסכן מסוכן הדבר מהנתיב סטייה יש פניה וכל חיכוך של מצב נוצר בעקומה רכב כלי שני מעבר בעת דיון : 

 ואת המגיעים לגני הילדים . הדרך עוברי את
 בכל , שכונהה דייריכל  על הגבלה  להטיל מומלץ לא המקום לבחינת ומוקי אלי דודי י"ע במקום סיור נערך

 . לביתםויציאה  כניסה
פתרון   הבטיחות להגדלת קמורה מראה התקנת תיבדק , סטרי חד' רח לקביעת הבקשה אושרה לא:  החלטה

  .הבעיה בעקומה
 
 

 2סעיף 
 . במקום העקומה עקב. פלג' מרח ביציאה קמורה מראה להתקנת בקשה

 .ומוקי אלי דודי של נוסף לסיור בכפוף מאושר: החלטה

 

 9סעיף 
 . ומוקי אלי דודי י"ע נבדק הסעה תחנת מיקום ושינוי חציה מעברי התקנת
 . התחנה מיקום שינוילא אושר  :החלטה

 
 

    ./סעיף 
 וחוסמים ילדים מסכנים במקום נוסעים מורידים הסעה ורכבי אוטובוסים 00-06 סלעית' רח היימס יעל

 .רכבים
 .לא וחלקם נענו חלקם החברות בעלי עם שיחות ערך מוקי 

 033' מס וחנייה עצירה יסורא תמרור התקנת :החלטה
 
 

 //סעיף 
 אי ומדיניות הכביש רוחב , במקום המתוכננים השינויים בגין הסברקיבל  פלג אברהם- חצייה מעברי התקנת
 .התחבורה משרד של חצייה מעברי התקנת

 החלטה : הסעיף ירד מסדר היום .
/..0 

file:///D:/Nira/2017/12-2017/עיריית%20ערד/מהתחלה/www.arad.muni.il
mailto:orit@arad.muni.il


 
 

 www.arad.muni.il |  6611596-80טל.: |  , ערד 6הפלמ"ח | עיריית ערד  

 ראש העירסגן ומ"מ לשכת 

80-1159778טל.   

80-1159733פקס.   
 orit@arad.muni.ilדוא"ל: 

 
- 0 - 

 
 

   8/סעיף 
 . שבפנייה הסיכון עקב גורף ובאופן התעשייה' ברח שמאלה פניות ביטול  -צביקה אלינסקי 

 . תנועה מהנדס י"ע ואושר נבדק המקום, אושרה לא: החלטה
 
 

 3/סעיף 
 .  תקינים המסמכים  ח"הפלמ' ברח לנכה חנייהבקשת   32/02 שמעון מרחוב מרדכי ספקטור
 .הבקשה האושר : החלטה

 
 

 
 

 דודי אוחנונה
 

 סגן ומ"מ ראש העיר
 ועדהוויו"ר ה
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