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 2020/60/01 - פרוטוקול ישיבת ועדת תנועה מיום 
 

 משתתפים 
 יו"ר ועדת תנועה -  ראש המועצה - גדי ירקוני        

 יבי ישראל נת תנציג -       קרול פיטוסי 
 שלומית  – חבר מליאת המועצה  -  קובי רביבו 
 יתד    -מועצה חבר מליאת ה -          קובי אלון  

 משטרת אופקים ש"ק ק -  צידון אבי 
 אופקים רמ"ט משטרת  -  סמי ביטון 

 מש"ת אשכול  -  סידקי שי 
 מהנדס המועצה - בוריס נמירובסקי 

 יועץ תנועה  -  ניר שלף       
 נת"י  232  -כבישב מפקח -  נאור כלב 

 קצין בטיחות בתעבורה ומרכז הוועדה -          ויקטור עזרא  
 

 גדי
 

לא   232אמנם , מכרם שלום לניר יצחק עומד לפני סיום 232הראשון של הקטע 
  דולים אבל הוא אחד הכבישים המסוכנים ואנו עושים מאמצים ג  דום" א" נחשב לכביש  

נמצא בשלבים   –להמשך הרחבת הכביש. התכנון השני ניר יצחק מבטחים 
הכביש    קצוב מלא של כלית  בטחתהמתקדמים. אנו לא נרפה מהאוצר ומהתחבורה ל

 ! עד סעד 
 23כביש 

אשר יחבר בין ישובי   23יעד מרכזי בתכנית הפיתוח שלנו הוא קידום סלילת כביש 
 חלופי בעיתות חרום. חבל שלום למטרופולין באר שבע וישמש ציר  

 צאלים גשר 
ובטיחותם של התושבים   יים שגרת הח- גשר צאלים  – הקמת גשר על נחל הבשור 

כיום יש זרימה קבועה בנחל הגורמת  , נפגעת בגין ההצפות החוזרות ונשנות 
 טע העשוי מבטון. כביש בקלהתפרקות ה

 צמתים 
  י פגע בטיחותירה להסדרת צמתים המהווים מבו בקשות לנת"י ומשרד התח גשנוה
צומת מבטחים  / תנועה בצמתי קריית החינוך/ מועצה גליהסדרת רמזורים/ מע ןוכ

 וחבל מעון. 
 

 נת"י  – קרול 
 

עבודה בצומת  מתחילים את הטובה  , בשעה  241ו  242סיימנו ריבוד לכביש 
קיות  ורויות הלא חב המועצה עדיין לא מצאה פתרון להתח,  -2211אבשלום על כביש  

ניסה לחניון משאיות  והכ 232הקומפוסט על כביש  ר את ,222"עצמונה" על כביש 
 אני מבקשת לטפל במפגעים הנ"ל בדחיפות. אנו עושים   2310עוז על כביש יבעמ
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ם דרך המוקד  י ונעשה כל שנדרש מאיתנו לטפל במפגעים בתחומי המועצה המגיע

 . מנהל האזור * או 2120
 

 232עבודה   קחמפ - נאור כלב 
  מידע. ייפתח בסוף חודש יוני, לגבי המשך הכביש אין לי  232הקטע הראשון של 

מאפשר  הק"מ    8.5  - כ  שאורכו ת של המשטרה על הקטע החדש.  יללא אכיפה מסיב
-052 מאור כלב 'יהיו במקום תאונות . טלללא אכיפה , תהו לפתח מהירויות גבו

3866142   
 

 משטרה יס"מ   –סמי 
דת  ימג"ב צורפו לאכיפת משאיות בנוסף לשוטרי מתנ"א ונישוטרי ,אכיפה  לגבי

בעזרת  המש"ת המקומי מראה נוכחות ולעיתים  המש"ת של המועצה. יס"מ אופקים  
במקרה קיצון, שיתוף הפעולה עם המועצה והתושבים הוא   בתוך הישוביםאוכפים 

 טוב על כל המשתמע! 
 

 מש"ת אשכול  –סידקי שי  
הגברנו את   .אחריםמשאיות  אנו רואים גם עברייני הם נהגי  "ניםיהעברי"לא כל 

.  בכלל ועל המשאיות שלא נוסעות בשעות המותרות בפרט האכיפה על המשאיות 
. אשמח אם יהיה פרסום מטעם המועצה  מתנדבים  44אשכול  מש"ת  נכון להיום יש ב

 לגיוס חברים חדשים, התושבים צריכים לדעת שהמש"ת הוא שלהם ובשבילם!!  
 

 קש"ק משטרה  - אבי צידון 
,  יש מקום להגביר את האכיפה בעזרת מתנ"א רוב התאונות הם ברכבים פרטיים 

 . לכן יש להגביר הסברה בקהילה בנושא נהיגה נכונה בתוך הישוב ומחוצה לו 
 

 חבר הנהלה   –רביבו 
, הייתי רוצה יותר  נושאים בעיות ולפי הסקירות שאני שומע אנו דנים כל שנה באותם  

 שעלו בשנה שעברה!  בעיותלשמוע פתרונות ל
 

 נת"י  – קרול 
על התקדמות הבקשות   בלת דו"ח לקשתרצו אפשר לקבוע איתנו פגישה בכל זמן 

 העליתםש
 !עומד או לפחות איפה זה 

 
 חבר הנהלה  –  קובי

הייתי רוצה לקבל יותר פרטים על התוכניות שהמועצה מגישה לנת"י ומשרד  
 התחבורה. 

 
 הוועדהמרכז  – ויקטור 

כל שנה תוכניות עבודה בתחום "בטיחות בדרכים"    ןמכי בטיחות  של המועצה  המטה  
לאור  , ולמשרד התחבורה רלב"ד אותה ל ומגיש לשנה הקרובה ולשנים הבאות

 לחלק עותק מתוכנית העבודה לכל חבר הנהלה.  גדי ביקש   הערתך,
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 מהנדס המועצה   – בוריס 

 כבישים ללא אבא. האנו זקוקים לתקציבים נוספים לסלילת שביל אופניים וכל 
 

 רלב"ד – מיכל 
שנת  בפרט.    2019מצגת על נתוני ת"ד בחמש השנים האחרונות ובשנת  עם  סקירה  

היו מעורבים בה תושבי  שכמו כן היו נתונים על תאונות    !! קטלנית  לא הייתה  9201  -
 בארץ. כל מקום בהמועצה 

הנתון הזה משקף בדיוק את הצורך  ( !28ם )תייש עליה מדאיגה בתאונות בצמ
 קירה של ראש המועצה!!  בהסדרת הצמתים במועצה, כפי שעלה מהס

 
 י סיכום דג

לאורך כל   המועצה עם על שיתוף הפעולה שהשתתפתם בישיבה חשובה זו ותודה 
 השנה.

 
 

 רשימת התוכניות המאושרת ע"י הוועדה 
 201800124-1בקשה להיתר  -   ניר יצחק .1
 12 -ו  2כביש  -  אורים  .2
 תחנת תדלוק סולר לטרקטורים  - ניר יצחק  .3
 מתחם גד"ש אור"ה -  אורים  .4
 מפעל בטון   - א.ת.אבשלום  .5
 503מגרש  -  חולית  .6
 הסדרי תנועה   -  דקל .7
 כרם שלום גן ילדים  – מ.א. אשכול   .8
 מעון יום ממוגן תלת כיתתי  –  ניר עוז   .9

 מעון יום דו כיתתי  – סופים  כ .10
          

 
 
 
 
 
 

 , בכבוד רב
 
            

 גדי ירקוני  
 ראש המועצה
   יו"ר ו' תנועה
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