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 :משתתפים

 .יו"ר וועדת תנועהו ראש המועצה -        גדי ירקוני 

 נת"י. מנהל אזור - שמשון חנוך     

 אופקים.רמ"ט משטרת  -  סמי ביטון

 .תנועהיועץ  -  ניר שלף      

 .שלומית –חבר מליאת המועצה  -  רביבוקובי 

 .מהנדס המועצה - בוריס נמירובסקי

 .הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים -         מיכל שמשי 

 .נת"י 232 -הפרויקט ב מפקח -  נאור כלב

 .קצין בטיחות בתעבורה ומרכז הוועדה -         ויקטור עזרא 

 

 גדי

 

 .השלמת הכביש יש ויכוח עם האוצר והתחבורה לגבי,לפי התוכניתם מתקד 232

 יש להרחיבו הכביש מהווה עורק ראשי לשימוש תושבי המועצה ושכננו. 241

 אני מקווה שיתחילו לתכננו לאחר שנים רבות של בקשות חוזרות ונישנות. 23

  .פגישה עם מפקד מתנ"אדחופה ע"י מתנ"א,יש לתאם -232-חסרה אכיפה מוגברת בכביש

לזרז את ביצוע הפרויקטים: צומת אבשלום וכן הסדרה של צומת מרומזרת או כל פתרון יש 

 אחר בצומת המועצה לקראת שנת הלימודים תש"פ.

 

 232נאור מפקח 

 

בן ארי  אליקים-העבודה על קטע הכביש מתבצעת לפי התכנון, החברה מבצעת את העבודה 

חות זה המקסימום שאפשר להרחיב את עם ניסיון רב בביצוע תשתיות.לגבי הזזת מעקות הבטי

על צרכי הפרויקט, יש לאכוף את מהירות הנסיעה  הדרישות שעונותכל בהכביש זה עומד 

כל שאלה או ב. עומד לרשות המועצה 5/2020 -הפרויקט אמור להסתיים ב,בקטעים הנ"ל

 . 052-3866142בקשה בטלפון 

 

 נת"י-שמשון

נפתח לתנועה יש בשלבים סופיים של התכנון לקראת ביצוע,כביש שלומית צומת אבשלום 

אחר ביקור מהנדס ללהשלים שילוט בצומת וכן סלילת השול. צומת יח"מ לקראת הרחבה 

תוכנן ריבוד של הכביש נכון לעכשיו יתבצעו תיקונים  241תנועה ראשי של נת"י, לגבי כביש 

אחד המשקים במושב עמיעוז למעבר  ו"צפר" 2310בלבד עד להקצאת התקציב. בכביש 

אני מבקש מהמועצה לשתף פעולה עם נת"י ולטפל במפגע. כמו ,המסכן את המשתמשים בדרך

 .  29בק"מ  232מפוסט הממוקם מערבית לכביש וכן  לטפל באתר הק

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 משטרה –סמי 

 

בפרט ו בכל הישובים לאכיפה, תימרור געיםיש שיתוף פעולה עם המועצה בכל התחומים הנו

אכיפה על הכביש בהוראה מלמעלה כמעט ולא עוסק ב מש"ת המועצה 232בבתי הספר. לגבי 

 –מציע לזמן ישיבה עם שלומית ,אכיפה של מתנ"א על הכבישכמעט יתרה מזאת אין גם 

 על שאר כבישי המועצה. באכיפה 300%ממונה על שי ומפקד מתנ"א.יש עליה של 

 

 סקירה -מיכל 

 

מ.א אשכול מתקצבת את מטה הבטיחות גבוה יותר מרשויות אחרות. מספר ההרוגים השנה 

( נפצעו פחות 26) 2018הרוגים לגבי הפצועים ב  5. 2017מקביל לשנה הקודמת  2018

 . 35 – 2017משנת 

 

 סיכום- גדי

 

לפחות עד צומת מגן. לגבי המפגע בכביש  232אני מקווה שיהיה תקציב להמשיך את כביש 

)פתיחת מעבר לעמיעוז( ויקטור יטפל בנושא בתאום עם נת"י וכן לגבי מתחם הקמפוס  2310

.מביע את מורת רוחי על כך שנציג מתנ"א לא הגיע ולכן לא קיבלנו 29-ק"מ 232על כביש 

לתאם פגישה עם מפקד מתנ"א לגבי  נתונים מלאים ולא יכולנו ללמוד כלום מהם!! מבקש

  .בפרט- 232 -י המועצה בכלל וכבישכבישעל אכיפה הגברת ה

 

 

 

 :רשימת התוכניות המאושרת ע"י הוועדה
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 חניון לשטח בנייני ציבור - מבטחים .2

 חניה מרה"פ -  מועצה .3

 שכונה קהילתית החלפת אבן שפה -  צוחר .4

  504/3מגרש  - ניר יצחק .5

 מרכז יום מוגננת - מ.א. אשכול .6

 הסדרי תנועה זמניים באתר העבודה - אשכולמ.א.  .7
          

 

 

 

 ,בכבוד רב

 

 גדי ירקוני           

 ראש המועצה                

  יו"ר ו' תנועה                


