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פרוטוקול ועדת תמרור מס'  04/2019מיום 08.12.19
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.
נוכחים:
דורון אורגיל – חבר ועדה.
סיוון כהן אביטן – חברת ועדה.
רחל לנצנר – מנהלת מחלקת החינוך.

סעיף .1
בקשה לתמרור נכה רחוב שיזף
החלטה – הבקשה מאושרת עומד בקריטריונים
המבקש  -ת.ז - 317361475 .רחוב שיזף .19
סעיף .2
בכניסה לקניון ובצמתים ברחבי העיר חונים משאיות ואוטובוסים חוסמים שדה ראייה לשאר משתמשי הדרך.
בחלק מהצמתים אין סימון איסור חנייה.
החלטה – הבקשה אושרה – יטופל בהתאם לתקציב ובהתאם לחוק  12מטר תמרור . 18
המבקש – ת.ז – 050189646 .רחוב עין התכלת .28
סעיף .3
בקשה להתקנת תמרור נכה ,המבקש בשם הבן  -רחוב אתרוג
החלטה – הבקשה מאושרת עומד בקריטריונים
המבקש – ת.ז – 319232062 .רחוב אתרוג 34.
סעיף .4
מבקש להתקין תמרור נוסף ברחוב משולב בהמשך לרחוב העיט.
הוסבר למבקש שאין כל הצדקה מהטעם שהתקנות נקבעו עד לצומת ו/או תמרור מבטל.
החלטה – הבקשה לא מאושרת – אין הצדק בהתאם לתקנות.
המבקש – ת.ז – 324409994 .רחוב עיט.
סעיף .5
מבקשת להתיר על פי החוק חנית רכבים בסמוך לגן ילדים עבור עובדי הגן.
המבקשת הופיע ובנוסף גננת הגן
עובדת כ 5-שנים מבקשת פתרון חניה לעובדי הגן.
קבלה דוח בגין הפרעה לתנועה
מציין שאין כל תמרור האוסר חניה במקום
הייתה אצל מפקד תחנת ערד ותתמודד בבית משפט.
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פרץ איצוקביץ  -מאחר והדוח יגיע לדיון בבית משפט – לא התייחס לאירוע – האירוע תועד במצלמת גוף
ובדוח.
רחל לנצ'נר – נשאל היכן צוות הגן כן יכול להחנות ,יש צורך לתת מענה.
דודי אוחנונה  -קיימות מספיק חניות באזור ,רחוב אודם ,צבעוני וגם מואב -חובה לחנות בהתאם לחוק.
החלטה – לא מאושר העירייה לא יכולה לתת פתרון לכל מבקש במקום עבודתו.
מבקשת – ת.ז – 301570552 .רחוב ניגונים.
סעיף .6
הסדרת תנאי בטיחות נאותים להורדה ואיסוף תלמידי בית הספר חלמיש
החלטה –מאושרת בהחלטת ועד ההורים הבית ספרי והנהלת בית הספר ,העירייה מצאה תקציב
פגישה תואמה לתאריך  10.12.19לנושא -מוקי דור יהיה נוכח.
מבקשת – ת.ז – 0379635430 .רחוב שיזף 20.
סעיף .7
בקשה להתקנת תמרור  -818רכבים חונים בסמוך לצמתים ומסתירים שדה ראיה ליוצאים מחניונים
דוגמת בן יאיר 24
החלטה – לא מאושרת העירייה אינה נוהגת להציב תמרורים במגרשי חניה.
מבקש – ת.ז - 030463566 .רחוב שוהם.
סעיף .8
מבקשת להתקין תמרור  627לאורך רחוב ורד
רכבים חונים וגורמים להפרעה – במקום אירעו מספר תאונות דרכים.
המבקשת הופיעה לוועדה.
החלטה – הבקשה לא מאושרת -יטופל במסגרת חניון משאיות ואוטובוסים לכשיוקם בעתיד.
יצאה הנחיה למח' פיקוח והנדסה לבצע פיקוח בתחום החניה הפרטית.
המבקשת – ת.ז - 041332639 .רחוב ורד.
סעיף .9
ירד מסדר היום.
סעיף .10
בקשה לתמרור נכה ברחוב צאלים
הגיש מכתב מרופא בדבר  95%נכות ,קבל אחוזי נכות ממשרד הביטחון 72%
החלטה  -לא מאושרת  -קיימת חנייה בתחום הבית – לא עומד בקריטריונים שנקבע בחוק.
מבקש – ת.ז  310025788רחוב צאלים.
סעיף .11
בקשה למחיקת תמרור  818רחוב עירית
החלטה – הבקשה לא מאושרת -יצאה הנחיה למח' פיקוח והנדסה לבצע פיקוח בתחום החניה הפרטית
ופינוי רכבים ישנים העומדים בתחום הדרך הציבורית.
בברכה,
דודי אוחנונה
סגן ומ"מ ראש העיר
ויו"ר הוועדה
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