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פרוטוקול ועדת תנועה מס'  01/2022מיום 22.03.2022
חברי ועדה
דודי אוחנונה ,מ"מ וסגן רה"ע – יו"ר הועדה.
דורון אורגיל -חבר ועדה
דודי שי ,חבר ועדה
אברהם ארנרייך ,חבר ועדה
רס"ר אריאל קרפין –חבר ועדה (משטרה
מוקי דור קצין בטיחות בתעבורה ,עיריית ערד – חבר ועדה.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------לאחר המתנה של  10דקות היגע לועדה חזן לאוניד -עיריית ערד
סעיף 1
במגרש חניה של יחי' חילוץ ישנו מחסן בו חונים רכבי הצלה יש לסמן איסור חניה בכניסה /יציאה מהמחסן ו 4מ' מצד
ימין
רחוב רענן 9
החלטה –אושר – התקנת תמרור  818בכניסה למחסן ומצד ימין  4מטר ממגרש החניה ברחוב רענן 9
המבקש – ת.ז27712959 .
סעיף 2
התקנת חניית נכה ברחוב יאשיהו לכלל הציבור .מציע להתקין חניה נוספת בחניון התחתון בין בנין מס'  1-3ליד בית
הכנסת הספרדי .
החלטה  -בקשה עולה שוב בצורת בקשה לכלל הציבור ,המבקש אינו עומד בקריטריון שנקבע ,הועלה פתרון – התקנת
חניה נוספת נגישה בחניון בן יאיר  8בית הכנסת הספרדי – קיימת נגישות לתושבי יאשיהו 3-7
החלופה מאושרת
המבקש – ת.ז41313388 .
סעיף 3
סימון תמרור  820הרחבת מפרץ תחנה קיים בעוד  4מטר .עקב חסימת כניסה לחניה מוסדרת של המבקשת.
החלטה – מאושר – פתרון התקנת תמרור  820בקצה מפרץ תחנה רחוב רקפת
המבקש – ת.ז24482804 .
סעיף 4
בקשת חנית נכה .הגישה בקשה חריגה אינה עומדת בקריטריון שנקבע מעל  90%קיימת  86%נכות +חניה צמודה.
החלטה – לא מאושר – אינה עומדת בקריטריון שנקבע.
המבקש – ת.ז54521604 .
סעיף 5
הרחבת מפרץ תחנת אוטובוס מ 12 -מטר ל 25 -מטר תמרור  511להורדת תלמידים בבטחה (גור בנות) רחוב תפוח
החלטה – מאושר
המבקש – מטיילי ים המלח.
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סעיף 6
בקשה להתקנת תמרור  818בסמוך לפח אשפה חניון פרק יהושפט וביטל  2חניות בחניון ברחוב שאול המלך.
החלטה – מאושר
המבקש – הרב דרוק -דרום הר חברון
סעיף 7
בקשה להעברת מיקום קרטוניה בחניון מלון עינבר למדרכה וסימון תמרור  818בסמוך לפח אשפה – רכב חונה ומפריע
לפינוי אשפה – ביטול חניה בתשלום והוספת  2חניות ע"ח קרטוניה.
החלטה – מאושר
המבקש – עיריית ערד
סעיף 8
בקשה לסימון תמרור  818בצומת רחובות ערבה צבר בפינת ערבה מותקן תמרור ובתחום הצומת של רחוב צבר – שביל
לגני שובו – רכבים חונים בתחום הצומת וילדים חוצים בין הרכבים –  12מטר תחום צומת.
החלטה – מאושר
המבקש – ת.ז 206880312
סעיף 9
בקשה מוועדה מספר  3/2020התקנת פסי האטה רחוב מבצע לוט
לאחר סיור עם יועץ תנועה ברחוב מבצע לוט הוגשה המלצה לוועדה – סוכם לא יותקנו פסי האטה – יובא להצעה נוספת
למיתון התנועה ברחוב.
סעיף 10
התקנת תחנת הסעה לעובדי מפעלים ברחוב סלעית פינת יסעור -סימון תמרור  511באנטי מפרץ והתקנת תחנה מונגשת
לטובת התושבים.
החלטה – מאושר
המבקש  -עיריית ערד
רשם  :מוקי דור
בברכה,
דודי אוחנונה
סגן ומ"מ ראש העיר
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