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 חברי ועדה
 יו"ר הועדה. –דודי אוחנונה, מ"מ וסגן רה"ע 

 חבר ועדה. –פרץ איצוקביץ נציג משטרת ערד 
 .חבר ועדה –קצין בטיחות בתעבורה, עיריית ערד מוקי דור 

 חבר ועדה -דורון אורגיל
 סיוון כהן אביטן, חברת ועדה.

 אברהם ארנריך, חבר ועדה 
 

 מוזמנים 
 משה רגב וישראל נאדל

 
   1סעיף  

  820מבצע לוט    בקשה להתקנת תמרור רחוב 
 הבקשה אושרה –החלטה 
  רחוב מבצע לוט  12071437ת.ז.  –המבקש 

 2סעיף 
מוותיקי העיר מעלה בקשה לפתרון מצוקת חניה הפרעה לתנועה ועומס ברחוב גלעד פינת אחווה עד מבצע  –משה רגב 

לוט, תושבים חונים משני צדי הדרך אינם משתמשים בחנייה המותקנת בשטח ביתם בסופי שבוע, המצוקה גוברת עקב 
 איסור חניה. 818ו/או תמרו  627חניה ואורחי הצמרים במקום, מבקש להתקין תמרור מבקרים 

שני אוטובוסים לא הצליחו לתמרן למעבר ברחוב, שמח על הצימרים ואינו רוצה לפגוע בפרנסתם, תמרור  –מקרה שארע 
 שהותקן בכניסה לחניית ביתי צר)לבדיקת מוקי( מבקש לא לקנוס האורחים. 820

שב שצריך תמרור זה הרי יגדיל שטח הכביש במטר ויפגע חדרי אירוח אין חובת היתר, מדוע אתה חו 4עד   –דודי 
 בהולכי רגל.

 שתלמידים ורוכבי אופניים יגיעו בעזרתם לבית הספר.  –סיוון 
 הבעיה קיימת גם ברחוב מבצע לוט.  –דורון 
 מה רוחב הכביש של רחוב גלעד.  –איצה 
 מטר. 5.5 -כ -מוקי 
 מודה למשה על דבריו .יש לבדוק החניות למול מחלקת הנדסה,   -דודי 

 באם בפינת  818ממליץ להתקין תמרור  627, דודי לא רואה צורך בהתקנת תמרור 818מאושר התקנת תמרור  –החלטה 
 .כמו כן יש לבדוק במחלקת הנדסה סגירת חניות לצורך שימושים אחרים 432מבצע לוט הגלעד מותקן תמרור 

 ()המבקש זומן לוועדה
 גלעדרחוב  -  6394258ת.ז.  –המבקש 

 
  3סעיף 

 .811בקשה להתקנת מעבר חציה בצומת אשד הקנאים תמרור 
 אושרה.הבקשה   –החלטה 
  רחוב ברקן 57926909ת.ז.  – תהמבקש

 
  4סעיף 

 71בקשת התקנת חניית נכים רחוב יהודה 
 לדברי הוועד גם חניות נכים נרשמו לדיירים. –בבירור מול ועדי הבתים ומחלקת הנדסה  -דודי   
 יש לבטל חניות טאבו נכים. -איצה 

 נחזור עם תשובה לוועדה לאחר בירור הנושא. –דודי   –החלטה 
 רחוב יהודה  201039252ת.ז.  – תהמבקש
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  5 סעיף
 בעירייה לחניון עליון בצמוד לחניית נכה. העברת חניית יועץ משפטי מחניית ביניים שאלר

 439 תמרור במוצ במקום, רכבים 30 -ל הינו והצורך חניה מקומות 20 יש התחתון בחניון ארנרייך, הוועדה חבר לשאלת
   .הבקשה אושרה  –החלטה 
 מוקי דור .  –המבקש 

 
  6סעיף 

 למוקד עירייה )במקום חניית היוהמ"ש(רישום חניית רכב בטחון חניון עירייה חניית ביניים שאלר, צמוד 
  הבקשה אושרה  –החלטה 
 מוקי דור. – המבקש

 
 7סעיף 

בבקשות תושבים לוועדה וכן בתכניות מוקי הציג מחקר בנושא מעברי חציה בתחום הדרך של הרלב"ד והנושא עולה 
 חדשות שמוגשות ע"י מתכנני תנועה

 רגל במעבר חצייה לא יסומנו מעברי חציה בתחום הדרך.הבקשה אושרה עקב כמות נפגעי הולכי  –החלטה  
 מוקי דור –המבקש 

 
 8סעיף 

ישראל נאדל מעלה נושא של רכב שיתופי בעקבות הקורונה, תושבים הקטינו את מספרי הרכבים בבעלותם ונוצרה 
 עה או יותר.רכבים לערד לניסיון הסיבר את שיטת ההפעלה, השכרה לפי ש 2מצוקה, פנה לחברת סיטיקאר שהביאו 

 עלויות דרכי קבלה ושימוש יש צורך בחניון מרכזי) לא בתשלום( לשימוש המבקשים הכול נעשה דרך אפליקציית
   החברה.

 חדש לי הנושא מבקש הבהרות כיצד מדווח המשתמש על תאונות דוחות נזק וכד'. -איצקוביץ 
 מסר הסבר.  -ישראל  

 מדוע העירייה מתערבת.   -דורון 
 הנושא חדשי לידיעה הכרה וניסיון לקדמו.  -מוקי 
 ונחליט בהמשך. מהמחלקה האסטרטגיתנושא נמצא בבדיקה למול אור   -דודי 

 
 9סעיף 

  02.09.2019מתאריך בקשה חוזרת שלא אושרה בוועדה  73בקשה לחניית נכה רחוב יהודה 
 צמודה לדירה. הבקשה נדחית המבקש אינו עומד בקריטריון שנקבע, אחוזי נכות וחניה -החלטה 
 76401710ת.ז.  –המבקש 

 
 

 שותף
 מוקי דיווח 

ברבעון הקרוב תעשה פעילות למניעת תאונות רכב דו גלגלי/חשמלי/גלגינוע , הפעילות בשיתוף לשכת תנועה ערד ומטה 
 זהב בבתי הספר התיכוניים והיסודיים תכלול הסברה, שי למשתמש ואכיפה.

 
 
 
 
  

 
 די אוחנונהדו

 העירסגן ומ"מ ראש 
 ויו"ר הוועדה                                              
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