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פרוטוקול ועדת תמרור מס'  01/2020מיום 25.02.2020
חברי ועדה
דודי אוחנונה ,מ"מ וסגן רה"ע – יו"ר הועדה.
פרץ איצוקביץ נציג משטרת ערד – חבר ועדה.
מוקי דור קצין בטיחות בתעבורה ,עיריית ערד – חבר ועדה.
דורון אורגיל – חבר ועדה.

סעיף .1
בקשת נכה להתקנת תמרור 437
החלטה – הבקשה אושרה ,עומדת בקריטריונים
המבקשת  -ת.ז - 028847416 .רחוב מואב 63
סעיף .2
מבקש התקנת מעבר חצייה רחוב אחווה – צבר – צורפה מפה
החלטה – הבקשה אושרה
המבקש – ת.ז – 31284073 .רחוב עיינות 6
סעיף .3
בקשה להתקין פסי האטה ברחוב אודם ,בחלק מהרחוב מותקנים פסי האטה
החלטה – הבקשה לא אושרה – כיום מדיניות משרד התחבורה והמשטרה לא להתקין פסי האטה מטעמי בטיחות +
כמות כלי הרכב העובדים במקום קטנה.
המבקשת – ת.ז – 056709157 .רחוב אודם
סעיף .4
מבקשת כנציגת ציבור נגישות בעיר התקנת חניית נכה ברחוב ירושלים
החלטה – הבקשה לא אושרה -במרכז העיר ישנם חניות נכים בהתאם לתקן ,בסיור שנערך נמצאו  2חניות פנויות.
המבקשת – ת.ז – 004473146 .רחוב מגשימים 12
סעיף .5
בקשת הסדרת שטח תפעולי במפעל ערד הארץ ,במגרש  A54הוגשו תוכניות לאישור ,בהתאם להוראות ,חובת התייעצות
ואישור בוועדת תמרור מקומית ,לבקשת איצ'ה ,נציג משטרת ערד ,יש לקיים התייעצות נוספת עם מהנדס תנועה מחוז
נגב משטרת ישראל ,אריאל כהן.
איצ'ה ומוקי באם לא יהיו השגות /הערות – יאושר.
החלטה – ממתין לאישור מהנדס משטרת ישראל
המבקש – ערד הארץ תעשיות בע"מ רחוב החשמל 67
סעיף .6
בקשת ביטול תחנת מוניות ברחוב יהודה
החלטה –לא אושרה  -תחנה זו מיועדת לאיסוף נוסעי הטרמינל ,בחניית הטרמינל הוקצתה חניית מונית אחד בלבד.
יש להוסיף  2תמרורים  439עם מסר להעלאה והורדת נוסעים ,מתחת לתמרור תחנת מוניות ומתחת לתמרור 432
מותרת העלאה והורדת נוסעים .
מבקש – ת.ז – 057926909 .רחוב ברקן.
בברכה,
דודי אוחנונה
סגן ומ"מ ראש העיר
ויו"ר הוועדה
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