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פרוטוקול ועדת תנועה מס'  04/2021מיום 26.12.21

26.12.21

חברי ועדה
דודי אוחנונה ,מ"מ וסגן רה"ע – יו"ר הועדה.
דורון אורגיל -חבר ועדה
דודי שי ,חבר ועדה
רס"ר אריאל קרפין –חבר ועדה (משטרה
מוקי דור קצין בטיחות בתעבורה ,עיריית ערד – חבר ועדה.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

בפתח הישיבה ברכות להצטרפותו לוועדה וליום הולדתו.
דורון אורגיל  -בקש הבהרה לגבי הוועדה הקודמת ,האם הגיע מהנדס תנועה לרחוב מבצע לוט ,בהתאם
לפרוטוקול.
דודי – הועבר למחלקת הנדסה למוטי פריד ,מהנדס תנועה בנוסף לעוד מספר נושאים הקשורים לוועדות,
ספציפית לגבי רחוב מבצע לוט – ממתין למדידה.
סעיף 1
בקשה להתקנת תמרור  306ו811 -
החלטה –אושר – התקנת תמרורים – מקום מעבר חציה ומעבר חציה
המבקש – ת.ז27486794 .
סעיף 2
בקשה להסיר תמרור  432ברחוב ערבה
החלטה  -מאושר – אושרה תוכנית תנועה
המבקש – עירייה.
סעיף 3
בקשה לחניית נכה בחניון העירייה העליון
החלטה – מאושר – אושרה תוכנית מגרש מספר 1
המבקש – ת.ז22422752 .
סעיף 4
התקנת תמרור  432ו 439 -רחוב שאול המלך – גני ילדים גור
החלטה – מאושר -לפי שעות ימים א-ה 13:30-14:30 , 07:30-08:30
שישי וערבי חג 11:30-12:00 08:30- 07:30

המבקש – ת.ז203184395 .
סעיף 5
בקשת חנית נכה תמרור  437רחוב שיזף 19/4
החלטה – מאושר – בהתאם לקריטריונים
המבקש – ת.ז307172296 .
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שוטף
דורון אורגיל – מבקש לדעת על רחוב יהודה אגם ,הסדר תנועה.
מוקי דור – קיים תכנון של מעגל תנועה אליפסי ,מאושר על ידי משרד התחבורה ,ממתין לתקציב וביצוע.
דודי אוחנונה -ישנם מספר פרויקטים שהוגשו בקשות לביצוע ,ממתין לאישור משרד התחבורה.
דודו שי – מבקש להתקין תמרור הגבלת מהירות ,שכונת רננים  -נהגים נוסעים במהירויות גבוהות ,ייבדק לאחר
פגישה עם יועץ התנועה.
מוקי דור – לאחר הוועדה  ,אברהם ארנרייך ,חבר ועדה הגיע בשעה  17:40לאחר שהישיבה הסתיימה – קבלת
מידע ממוקי על כלל הסעיפים שאושרו ושאל לגבי התחבורה הציבורית בערד ,תכנון ושינויים.
הוסבר לו שיש חברת יעוץ של משרד התחבורה שמתחללת ומתכננת את השינויים בקווים כולל הוספת קווים
בתאום עם הנהלת העירייה.

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