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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.

 

 
   1סעיף  

סימון חניות בתשלום מפינת רחוב רימון ועד רחוב אודם עקב עומס של מבקרים ואורחי מלונות  44-55תושבי מואב 
 ברחוב מואב, הסימון מצפון בחניה אלכסונית 

  אושר לתכנון מהנדס תנועה –החלטה 
  44-55דיירים רחוב מואב 

 2סעיף 
בצד דרומי הסמוך לבנק הפועלים מרכז  5חניות במקום  4התברר כי סומנו  3102-1לאחר בדיקת תכנית תנועה מספר 

 מסחרי ערד.
 שאינו מסומן, יש לשנותו לתמרור חנייה בתשלום כמסומן בחניון. 820בצד הצפוני קיים תמרור 

 .יטופל במסגרת סימון מחדשה החלט
 ועדת תנועה ותמרור –מוקי דור  –המבקש 

 
  3סעיף 

ואחה"צ  07:30-08:00רימון בין השעות וגן  תמר, גן בקשת הסדרת חניה להורדת ילדי גנים מוגבלים בסמוך לגן הדס
16:30-17:00 

 ממחלקת החינוך והגננות להורי הילדים.יצא מכתב  –אושר  –החלטה 
 החינוך הקדם יסודי יפית ארבל מנהלת  תהמבקש

 
  4סעיף 

 בהתאם להוראת צו נגישות יש להסדיר חניית רכב נכה גבוה עם הנגשה בהתאם לחניות קיימות רחוב הפלמ"ח 
 יוצא לתכנון מחדש של מהנדס תנועה.  –החלטה 
 גרי עמל, מנכ"ל העירייה –המבקש 

 
  5 סעיף

 10רחוב הצבי  820התקנת תמרור 
   .הבקשה אושרה  –החלטה 
 6806750ת.ז.    –המבקש 

 
  6סעיף 

 בהתאם לדרישות כ.ב.א 818בחניון בתשלום מלון ענבר בחלק דרומי במקביל לתמרור  820התקנת תמרור 
   820 -, לא יותקן תמרור נוסף התקף כאיסור חניה 818לפי המשטרה קיים תמרור  –לא אושרה  –החלטה 
 מלון ענבר. – המבקש
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 7סעיף 
 עד –דרישות חוק הנגישות התקנת חניית נכה בבית גיל 

 הבקשה אושרה –החלטה  
 עוזרת מנכ"ל העירייה -יערה חסארה  –המבקש 

 
 8סעיף 

 9עיוור/ליקוי ראייה המטופל ע"י בן משפחה רחוב בן יאיר  –בקשה לחנית נכה 
 הבקשה אושרה – החלטה
 50683036ת.ז.  – המבקש

 9סעיף 
 התקנת מראה קמורה עקב שדה ראיה מוגבל מיציאת חנית אכסניית הנוער רחוב אטד 

 אושרה הבקשה  -החלטה 
 אכסניית הנוער  –המבקש 

 
 10סעיף 

 רחוב יסעור 820בקשה להתקנת תמרור 
 הבקשה אושרה –החלטה 
 37194966ת.ז  –המבקש 

 
 11סעיף 

 2רחוב נתיב הגפן  הבקשה לחניית נכ
 הבקשה אושרה  –החלטה 
 306629551ת.ז.  –המבקש 

 
 

 שותף
 מוקי דיווח 

 
 מנהל מטה זה"ב –דיווחים מוקי דור 

פעילות ברחבי  -גל גלנוע חשמלי בשיתוף משטרת ערד, בית הספר התיכון –התחלת פעילות הסברה ומניעה של דו גלגלי 
 העיר.

 גלגלי דו תאונות מניעת 31 כביש – תמר אזורית ומועצה ערד עיריית, משטרה,  ד"רלב של משותפת פעילות

 

 
 
 
  

 
 דודי אוחנונה

 
 סגן ומ"מ ראש העיר

 ויו"ר הוועדה                                              
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