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 : משתתפים

 ראש המועצה  -גדי ירקוני

 .ר"סגן ראש המועצה יו  -מאיר יפרח

 .מהנדס המועצה  -מוטי לבאן' אדר

 .נציג התושבים  -משה טל 

 .נציג התושבים - אברהם קסטרשטיין

 .שוטר קהילתי  -שוקי מורד

 .םת תחנת אופקי"מ רמ"רס  -סמי ביטון 

 .וועדהיועץ ה/מהנדס תנועה -          ערן רייספלד

 .עדהוומרכז הו בתעבורה קצין בטיחות  -ויקטור עזרא

 הרשות הלאומי לבטיחות בדרכים  -מיכל שימשי 

 ת אשכול"מפקד מש  -בילי בן שטרית 

 

 

 :בילי בן שטרית

 . בפרט-232-בכלל וב מבצע אכיפה למשאיות,אדום-דרום,ת לכל תקופת"ליווי של המש

 (.הליכים משפטיים)גבלת תנועת משאיות בשעות העומסנסיון לה

 .בעקבות עתירה,של משרד התחבורה נדחתה עד לפסיקת בית המשפטהתקנה , נכון לרגע זה

 

 :מאיר יפרח

 .מול ישי טלאורלבין משאיות לכרם שלום אזור הפועלות ביש לבדוק אפשרות להבדלת משאיות 

 

 :שמשון בן לולו

 .כולל תאורה ומדרכה בהתאם למה שסוכם פרויקט, וטף עזה הסדרת כבישי גישהפרויקט ע

 .מבוצע ניסיון להסיט תקציבים לטובת הנושא. אן תקציב נכון לרגע זה –תחנות הסעים 

 .ממשיכים בעבודות הריבוד

 

 :מוטי לבאן

 .יש לתאם את הפעולות מול הישובים, תוכניות הפרויקט לא הגיעו לידי המועצה

 

 ן בן לולושמשו

 .ויחזור עם תשובה, יבדוק מול מנהל הפרויקט היכן זה עומד

 

 :סמי ביטון

 .ים מעל שנה בארץדתאילנ, וןייש בעיות של נהגים ללא ריש, כאמור מדובר במועצה מסודרת

 .הנחה שכל תחנה קובעת לעצמה בהתאם לצרכי המקום ,ל החדש"המפכ, שונו 2102עד 

 ,נהיגה ללא רישיון, הסקירה באשכול העלתה את נושא הבריונות. נועההפרעות לת, זכות קדימה, חניות

 .א אשכול"פ מתנ"ישנם מבצעים מיוחדים בשת. 'טרקטורונים וכו

 ( טרקטורונים ואופנועים)נעצרו  נערים 01, ת עוקץ למניעת טרקטורוניםפעילו( החבלים)בגשר הבשור 

 .מאז אין ארועים, מעורבים גם בפריצות

 .פעילות מול תלמידי תיכון

 ל.פ עם ב"פעילות בש –לקראת יציאה לחופשה 

 232רכבים עומדים בכביש 

 (?)ענבי טל – 232כניסה ויציאה לכביש 

 שמשון העביר צו להפסקת עבודה

 



 

 

 

 :גדי ירקוני

 לכמה רבדים 232המועצה לקחה את מצב 

 י המשטרה"אכיפה ע .0

 .בישהענות גבוהה לשדרוג ראשוני של הכ -י  "נת .2

 

 

 

 

 :שאושרו בועדהתוכניות רשימת 

 סופר רביבו –אבשלום . ת.א .0

 מרכז מסחרי אשכול –אבשלום . ת.א .2

 מעלה הבשור –אשכול . א.מ .3

 שכונה חדשה –נירים  .4

  2'תכנון כביש מס –שדה ניצן  .1

 נספח תנועה עין הבשור –באר רבובה  .2

 רפת –ניר יצחק  .7

 ס יובלי הבשור"מרכז צוחר ביה –אשכול  .8

 שבילים ומדרכות, שיקום כבישים –נירים  .9

 27,24,08הרחבה כבישים  -ישע .01

 21,21,09הרחבה כבישים  –ישע  .00

 מערכת סולארית –צאלים  .02

 בית אריזה –מ "יח .03

 

 

 בברכה                                                                                                                   

 גדי ירקוני                                                                                                                  

 ראש המועצה                                                                                                                

 תנועה' ר ו"יו                                                                                                                

 

 

 

 

 


