09/06/2022
הנדון :פרוטוקול וועדת תנועה מס' 3/2022
מישיבת וועדת תנועה שהתקיימה בתאריך  13/6/2022בשעה  ,14:00בחדר ישיבות מנהל הנדסה
חברים :
הרב שלמה עזרן
מר יורם נחמן
גב' תמר קלצ'ה
גב' ליטל פטיטו
נציגים :
גב' פולינה פוקס
מר שולי

יו"ר הועדה.
מנכ"ל העירייה
מ"מ תובעת עירונית
מזכירת הועדה
חברת מועצה
ראש משרד תנועה  ,תחנת משטרה אופקים

נעדרו:
דר' מרט גנדלר
מר סעדיה אילוז
מר שמעון ביתן
מר אורי עזרן
מר מיכאל בלוגורודסקי

חבר מועצה
מנהל מרחב ארגון הנכים בישראל.
נציג מורי בתי הספר לנהיגה
נציג תחנות המוניות בעיר
מרכז הוועדה

דר' מרט גנדלר מר סעדיה אילוז מר שמעון ביתן מר אורי עזרן מר מיכאל בלוגורודסקיחבר מועצה מנהל מרחב ארגון הנכים בישראל .נציג מורי בתי הספר לנהיגה נציג תחנות המוניות בעיר מרכז הוועדהנעדרו:גב' פולינה פוקס מר שוליחברת מועצה ראש משרד תנועה  ,תחנת משטרה אופקיםנציגים ":יו""ר הועדה .מנכ""ל העירייה מ""מ תובעת עירונית מזכירת הועדה"חברים  :הרב שלמה עזרן מר יורם נחמן גב' תמר קלצ'ה גב' ליטל פטיטומישיבת וועדת תנועה שהתקיימה בתאריך  13/6/2022בשעה  ,14:00בחדר ישיבות מנהל הנדסההנדון :פרוטוקול וועדת תנועה מס' 09/06/20223/2022

 .1בקשה שהוגשה ע"י מר שגיא שדה אתרוג  – 19שכונת רמת שקד
מהות הבקשה  :אישור ליציאת חירום מבית מגורים כתובת אתרוג  19שכונת רמת שקד
מיקי :שלום לכל חברי הועדה  ,שלום שגיא  ,אני מעלה את הנושא לדיון לאחר שהוגשה
בקשה להיתר להסדרת שינויים בנכס ואנו נדרשים לאשר את ההחלטות גם כאן .
בעקבות המצב הבריאותי המורכב של שגיא נוצר מצב בו רכב חירום לפינוי מידי לא יוכל
להגיע אל שגיא טכנית אל שגיא עקב גישה מוגבלת לנכס מתוך הרחוב הפנימי הצר  ,לכן
נדרשנו לאפשר את הגישה ליציאת חירום ולא לחסום את הכניסה לבית.
החלטה  :תסומן מעטפה בכניסה לבית המגורים  ,על מנת שלא תיחסם הגישה.
תוסדר " יציאת חירום" למעבר רגלי בסמוך לנכס בהתאם להוראות מפורטות של
מר מיקי קפון מהנדס העיר ,ומר מיכאל בלוגורדסקי .
ההחלטה התקבלה פה אחד .
 .2אישור עקרוני להקצאת מקומות חנייה למוניות – הצבת תמרור
מהות הבקשה  :בקשה לאישור עקרוני להקצאת מקומות חנייה באמצעות תמרור ,במרכז
העיר ובשולי העיר  ,בתמורה עפ"י הפירוט הבא:
*דמי שימוש ראויים לחנייה אחת במרכז העיר (מתחם חנייה ברחוב יהדות דרום אפריקה
הסמוך לרצועה המסחרית) –  ₪ 300לחודש
* דמי שימוש ראויים לחנייה אחת בשולי העיר –  ₪ 250לחודש (מיקום ייקבע ע"י חברי
הועדה בהתאם)
החלטה :
הועדה מאשרת הקצאת מקומות חנייה למוניות באמצעות הצבת תמרור במרכז העיר
ובשולי העיר  ,עפ"י הפירוט הבא:
*דמי שימוש ראויים לחנייה אחת במרכז העיר (מתחם חנייה ברחוב יהדות דרום אפריקה
בחזית האחורית של הרצועה המסחרית)  -בעלות  ₪ 300לחודש
* דמי שימוש ראויים לחנייה אחת בשולי העיר – (מתחם האצטדיון העירוני שכונת
שפירא) – בעלות  ₪ 250לחודש.
*בזמן אירועים עירוניים החניות ישמשו את כלל התושבים.
ההחלטה התקבלה פה אחד .
 .3בקשה שהוגשה ע"י מר שעיה אור – מנהל מתקנים ורכש – מרכז הטניס בישראל
מהות הבקשה :הוספת חניית נכים בסמוך למרכז הטניס – מצ"ב הבקשה.
החלטה  :תסומן חניית נכים בכפוף לסיור והתאם לתקן חניות נים במתחם החניות הנ"ל.
ההחלטה התקבלה פה אחד .
 .4בקשה שהוגשה ע"י ישראל כהן
מהות הבקשה  :הוספת פסי האטה ברח' אלעזר אבוחצירא – מצ"ב הבקשה
החלטה :הבקשה תיבדק ע"י יועץ תנועה ויתקיים סיור עם יו"ר הועדה ומר מיכאל
בלוגורדסקי .
ההחלטה התקבלה פה אחד .

ההחלטה התקבלה פה אחד ".החלטה :הבקשה תיבדק ע""י יועץ תנועה ויתקיים סיור עם יו""ר הועדה ומר מיכאל בלוגורדסקי "".מהות הבקשה  :הוספת פסי האטה ברח' אלעזר אבוחצירא – מצ""ב הבקשה"" . 4בקשה שהוגשה ע""י ישראל כהן"ההחלטה התקבלה פה אחד ".מהות הבקשה :הוספת חניית נכים בסמוך למרכז הטניס – מצ""ב הבקשה .החלטה  :תסומן חניית נכים בכפוף לסיור והתאם לתקן חניות נים במתחם החניות הנ""ל . 3"".בקשה שהוגשה ע""י מר שעיה אור – מנהל מתקנים ורכש – מרכז הטניס בישראל"ההחלטה התקבלה פה אחד *.בזמן אירועים עירוניים החניות ישמשו את כלל התושבים  *.דמי שימוש ראויים לחנייה אחת בשולי העיר – (מתחם האצטדיון העירוני שכונת * דמי שימוש ראויים לחנייה אחת במרכז העיר (מתחם חנייה ברחוב יהדות דרום אפריקה "הועדה מאשרת הקצאת מקומות חנייה למוניות באמצעות הצבת תמרור במרכז העיר ובשולי העיר  ,עפ""י הפירוט הבא":החלטה :הועדה בהתאם)"* דמי שימוש ראויים לחנייה אחת בשולי העיר –  ₪ 250לחודש (מיקום ייקבע ע""י חברי" * דמי שימוש ראויים לחנייה אחת במרכז העיר (מתחם חנייה ברחוב יהדות דרום אפריקה "מהות הבקשה  :בקשה לאישור עקרוני להקצאת מקומות חנייה באמצעות תמרור ,במרכז העיר ובשולי העיר  ,בתמורה עפ""י הפירוט הבא . 2":אישור עקרוני להקצאת מקומות חנייה למוניות – הצבת תמרורההחלטה התקבלה פה אחד ".תוסדר "" יציאת חירום"" למעבר רגלי בסמוך לנכס בהתאם להוראות מפורטות של מר מיקי קפון מהנדס העיר ,ומר מיכאל בלוגורדסקי ".החלטה  :תסומן מעטפה בכניסה לבית המגורים  ,על מנת שלא תיחסם הגישה.בקשה להיתר להסדרת שינ ויים בנכס ואנו נדרשים לאשר את ההחלטות גם כאן  .בעקבות המצב הבריאותי המורכב של שגיא נוצר מצב בו רכב חירום לפינוי מידי לא יוכל להגיע אל שגיא טכנית אל שגיא עקב גישה מוגבלת לנכס מתוך הרחוב הפנימי הצר  ,לכן נדרשנו לאפשר את הגישה ליציאת חירום ולא לחסום את הכניסה לבית.מיקי :שלום לכל חברי הועדה  ,שלום שגיא  ,אני מעלה את הנושא לדיון לאחר שהוגשהמהות הבקשה  :אישור ליציאת חירום מבית מגורים כתובת אתרוג  19שכונת רמת שקד" . 1בקשה שהוגשה ע""י מר שגיא שדה אתרוג  – 19שכונת רמת שקד"

בקשות לסימון חניות נכים
 .1בקשה לסימון חניית נכים ע"ש שררה יוסף -רש"י 6
מהות הבקשה :בקשה לסימון חניית נכים כולל הצבת תמרור בסמוך לבית מגוריו.
מחזיק בתעודת נכה בצירוף אישור מביטוח לאומי על מוגבלות בניידות בשיעור של .88%
החלטה :סימון החנייה לרבות הצבת תמרור מאושר בכפוף לסיור שיערך במקום.
ההחלטה התקבלה פה אחד
 .2בקשה לסימון חניית נכים ע"ש סבג יעקב -הרב רפאל אלנקווה 44/41
מהות הבקשה :בקשה לסימון חניית נכים כולל הצבת תמרור בסמוך לבית מגוריו.
מחזיק בתעודת נכה בצירוף אישור מביטוח לאומי על מוגבלות בניידות בשיעור של .60%
החלטה :הבקשה תיבחן בוועדה הבאה לאחר שייערך סיור במקום עם יו"ר הועדה ומר
מיכאל בלוגורדסקי .
 .3בקשה לסימון חניית נכים ע"ש אווזנה תמר -הרצוג 1117/1
מהות הבקשה :סימון חניית נכים כולל הצבת תמרור ,בסמוך לבית
המגורים  ,עקב מצב בריאותי מורכב .מצורפים אישורים רפואיים.
החלטה :לאור העובדה כי הבקשה אינה עומדת בתנאי הסף שקבעה הועדה ,הבקשה נדחית.
ההחלטה התקבלה פה אחד.
 .4בקשה לסימון חניית נכים ע"ש נורני שרון – דרך הטייסים  1554/30שכונת בן גוריון
מהות הבקשה :בקשה לסימון חניית נכים כולל הצבת תמרור ,בסמוך לבית
המגורים .המבקש מחזיק בתעודת נכה לצמיתות (קטוע כף רגל)
החלטה :מאושר סימון החנייה לרבות הצבת תמרור ,בכפוף לסיור שיערך במקום.
ההחלטה התקבלה פה אחד.

בכבוד רב
הרב שלמה עזרן
יו"ר ועדת התנועה

העתק :נוכחים

העתק :נוכחים"הרב שלמה עזרן יו""ר ועדת התנועה"בכבוד רבההחלטה התקבלה פה אחד.החלטה :מאושר סימון החנייה לרבות הצבת תמרור ,בכפוף לסיור שיערך במקום.מהות הבקשה :בקשה לסימון חניית נכים כולל הצבת תמרור ,בסמוך לבית המגורים .המבקש מחזיק בתעודת נכה לצמיתות (קטוע כף רגל)" . 4בקשה לסימון חניית נכים ע""ש נורני שרון – דרך הטייסים  1554/30שכונת בן גוריון"ההחלטה התקבלה פה אחד.מהות הבקשה :סימון חניית נכים כולל הצבת תמרור ,בסמוך לבית המגורים  ,עקב מצב בריאותי מורכב .מצורפים אישורים רפואיים .החלטה :לאור העובדה כי הבקשה אינה עומדת בתנאי הסף שקבעה הועדה ,הבקשה נדחית . 3".בקשה לסימון חניית נכים ע""ש אווזנה תמר -הרצוג ""1117/1מחזיק בתעודת נכה בצירוף אישור מביטוח לאומי על מוגבלות בניידות בשיעור של  .60%החלטה :הבקשה תיבחן בוועדה הבאה לאחר שייערך סיור במקום עם יו""ר הועדה ומר מיכאל בלוגורדסקי ".מהות הבקשה :בקשה לסימון חניית נכים כולל הצבת תמרור בסמוך לבית מגוריו . 2".בקשה לסימון חניית נכים ע""ש סבג יעקב -הרב רפאל אלנקווה "44/41ההחלטה התקבלה פה אחדהחלטה :סימון החנייה לרבות הצבת תמרור מאושר בכפוף לסיור שיערך במקום.מחזיק בתעודת נכה בצירוף אישור מביטוח לאומי על מוגבלות בניידות בשיעור של .88%מהות הבקשה :בקשה לסימון חניית נכים כולל הצבת תמרור בסמוך לבית מגוריו . 1".בקשה לסימון חניית נכים ע""ש שררה יוסף -רש""י "6בקשות לסימון חניות נכים

