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פרוטוקול ועדת תנועה מס'  03/2020מיום 13.09.2020
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.
סיוון כהן אביטן ,חברת ועדה.
אברהם ארנריך ,חבר ועדה

סעיף 1
רחוב יסעור  34במקום מוצבים  4תמרורים  432מצפון לדרום שאינם נראים לנהג הנכנס לרחוב ,יש לשנות לתמרור .818
המשטרה העירה הערותיה  -החלטה מאושרת
המבקש – דודי אוחנונה ,יו"ר הועדה וסגן ומ"מ ראש העיר
סעיף 2
בקשה להתקין תמרור איסור חניה ברח' מזרח ורענן .רכבים חונים משני ציידי הרכב.
החלטה – ייבדק רחוב מזרח רענן באם יש צורך יותקן תמרור  - 818לאחר בדיקה – במקום מסומן  818צומת רענן
מזרח אין צורך בתוספת.
(המבקש זומן לוועדה)
המבקש – ת.ז - 057926909 .רחוב ברקן
סעיף 3
בקשה להתקנת תמרור 820.
החלטה – הבקשה אושרה.
המבקשת – ת.ז  –054677216רחוב מבצע לוט
סעיף 4
בקשה להוספת תמרור איסור פרסה בצומת יהודה המכבים ממערב למזרח .במקום אין מפרץ לפנייה שמאלה.
החלטה – מאושרת.
המבקשת – מוקי דור ,קצין בטיחות בתעבורה.
סעיף 5
בקשה להוספת תמרור איסור פניה שמאלה לתחנת דלק דור אלון.
החלטה –
איצ'ה – אין כל צורך והצדקה להתקין תמרור נוסף למותקן  – 401אין כניסה ו – 439-זהירות מחסום דוקרנים.
אין מצבים תמרור במרחק של  60מטר בהתאם לתקנות התעבורה.
(המבקש זומן לוועדה ולא הגיע)
המבקש – ת.ז 015305253 .רחוב אגם.
סעיף 6
בקשה להתקנת תמרור .820
החלטה – מאושרת
המבקש – ת.ז - 005809322 .רחוב הסיירים.
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סעיף 7
המבקש נכה מוגבל בתנועתו עם הליכון צרף אישורים רפואיים המסכמים את מגבלותיו מתקרב לגיל .70
החלטה – החומר יועבר ללשכה המשפטית לחוות דעת
המבקש – ת.ז - 067570986 .רחוב זרזיר.
סעיף 8
בקשה להתקנת תמרור .820
החלטה – הבקשה אושרה.
המבקש – ת.ז  –006394258רחוב גלעד.
סעיף 9
בקשה להתקנת תמרור .820
החלטה – הבקשה אושרה.
המבקשת ת.ז –328604244 .רחוב גלעד.
סעיף 10
בקשה להתקנת תמרור .820
החלטה – הבקשה אושרה.
המבקש ת.ז –062198783 .רחוב גלעד.
סעיף 11
בקשת נכה (בשם האימא) סימון חניה ,צורפו מסמכים נדרשים
החלטה – הבקשה אושרה.
המבקשת – ת.ז - 335701173 .רחוב יהודה.

עדכונים:
מוקי
תקציב רלב"ד הגיע רק  ,30%נוצל לפתיחת שנת הלימודים ויתרה לשבוע בטיחות.
סימון וחידוש תמרור לכשיגיע התקציב יקודם הנושא בהתאם לתכנית עבודה רב שנתית.
העירייה תשתתף בתחרות עיר בטוחה הכולל את כלל נושאי בטיחות בדרכים ,חינוך ,הסברה ,הדרכה ,תמרור וכד' בעיר.

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