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 : משתתפים

 . יו"ר וועדת תנועה-ראש המועצה   -        גדי ירקוני 

 . סגן ראש המועצה   -        מאיר יפרח  

 . מהנדס המועצה     -        מוטי לבאן 

 . תנועהיועץ    -ניר שלף                

 דקל.  -נציג התושבים     -        משה טל  

 כרם שלום. -נציג התושבים   -  קסטרשטייןאברהם 

 .נציג נת"י   -          שמשון חנוך

 . הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים   -        מיכל שמשי  

 . קצין בטיחות בתעבורה ומרכז הוועדה   -        ויקטור עזרא  

 

 גדי

 מקווה לגיוס תקציב והמשך העבודה , שיתוף פעולה  232עיכובים בהמשך הטיפול בכביש 

 לא כל בקשותינו נענו אבל בסה"כ יש שיתוף פעולה חיובי.עם נת"י היה טוב,

 

 שמשון 

 היה סיור קבלנים, מקווה להתקדמות מהירה תוך מספר חודשים אם הכל  232לגבי כביש 

 ילך כשורה. 

 בהם תאונות. מהכביש ושיפור המקומות שהיו ריבוד חלק גדול   – 234

 שאר הקטעים מגייסים תקציב.)מצומת מעון עד כמעט פארק הבשור(ל 0-4ירובד קטע  -241

                          היתה ועדת חריגים והכביש יבוצע לפי סיכום הישיבה שהתקיימה בנת"י בנוכחות  –שלומית 

 המועצה.  ציגי נונציג הישוב המתכנן,

 התוכנית הוצגה לנציגי המועצה. -להרחבה  וןננמצא בתכ –צומת אבשלום  

   יים( היה סיור במקום עם נחלה שאקר וסוכם על הרחבת הצומת.האזור )המפעל'–צומת יח"מ 

 

 בקשת המועצה למעגלי תנועה צומת מגן )מעון( צומת המועצה וצומת מבטחים )צוחר( 

   2200טיפול אישי של ראש המועצה מול משרד התחבורה כולל המשך תאורה בכביש 

 הגדר.  וכביש מושב דקל לאחר העתקת  תלמי יוסף( .כביש שדה ניצן )מצומת אוהד( –)יבול  

 

 משה טל 

   .232 -במספר קטעים  בכביש הפרדה רציפיםבדיקת ביטול קוי 

 . 2211-נכון להיום יש רק על כביש-2200-המשך הצבת תחנות הסעה ציבוריות על כביש

 

 שמשון 

 לגבי ביטול הקו הרציף יש לסייר במקום עם מהנדס של נת"י,לבדיקה מחודשת.

 .להצבהלגבי הוספת תחנות הסעה יש לבדוק עם משרד התחבורה ולקבל אישור  

 שמשון יעדכן את ויקטור ומהנדס המועצה בזמן סביר.

 

 



 

 

 

 

 דמיכל מרלב"

המצב בכבישי המועצה במצב סביר ביותר יחסית למועצות אחרות וסקירה כללית על מצב 

        .יםהתאונות בכביש

  מוטי

שטח תפעולי יאושר ע"י המועצה קרי ועדת תנועה אם יעמוד בקריטריונים של משרד 

 נושא.ס תנועה בקי בהתחבורה ותוכניות מאושרות ע"י מהנד 

 גדי

 מקווה להמשך שיתוף פעולה עם כל השותפים.יכום הישיבה,ס

 

 : רשימת התוכניות המאושרת ע"י הוועדה

 חניוני גני ילדים  -בני נצרים  .1

 בריכת שחיה –בני נצרים  .2

 כבישים בקיבוץ  –כיסופים  .3

 תמרור למושב  –אוהד  .4

 הסדרת מסוף אוטובוסים קיים  –נופי הבשור  .5

 תכנית תנועה משרד השיכון  –כרם שלום   .6

 יח"ד  53 –חולית   .7

 יח"ד  22יח"ד +   6 –עין השלושה  .8

 איגום כלים  –דקל  .9

 חדר אוכל  –נירים  .10

 חניון בתי כנסת   –בני נצרים  .11

 פאב   –גבולות  .12

 הרחבה  –כיסופים  .13

 רפת   –גבולות  .14

 בית כנסת  –נווה   .15

 הבית אריז  –מח"ע   .16

 מרה"פ   –מ.א. אשכול  .17

 חניון ביה"ס  –נווה   .18

 חניה מרכז  –אבשלום  .19

 תכנית לפסי האטה –עין הבשור  .20

 מבנה חקלאי  –חוות שלח  .21

 מכינה קדם צבאית  –צוחר  .22

 הסדרי תנועה –א.ת אבשלום  .23

 חווה סולארית  –צאלים  .24

 יח"ד 54תכנון מפורט   –דקל  .25
   

 , בכבוד רב         

 

 גדי ירקוני           

 ראש המועצה                 

   יו"ר ו' תנועה                


