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 3.3.11פרוטוקול ישיבת ועדת תנועה מיום  
   

 
 ס/ראש המועצה,  –ראש המועצה, אלי אהרון   –חיים ילין   השתתפו:

 מפקד משטרת אופקים,   –מהנדס המועצה, אריק   –מוטי לבאן                  
           מהנדס   –קצין אגף תנועה במרחב הנגב, אריאל כהן  –יוסי פרג'ון        

        -מע"צ, ליאון בן –מהנדס יועץ מועצה, בן לולו  –ג'ק טובול  משטרה,                 
 קצין בטיחות במועצה.   –שוטר קהילתי, ויקטור עזרא  - ארויה                 

 
 
 ראש המועצה:  –ילין   סקירה מפי חיים.  1
 

 א.  מעגל תנועה בצומת יבול בשלבים סופיים, יציאה לביצוע.)?(       
 מ"ש.  250כ –התקדמות משמעותית בתכנון, התקציב  – 232ב.        
 נדרשת  אכיפה מוגברת בנושא המשאיות, עניין של זמן עד שתהיה  –ג.  אכיפה       

 לנו מזל !! תאונה קטלנית, עד היום היה           
 ד.   שיתוף הפעולה עם מע"צ טוב וכמובן יש הרבה מה לעשות, כביש אורים,      

 פרסה, פיתחה ועוד, כפי שאובטח מאורגנת פעילות עם העובדים הזרים.             
      

 אריק:   –.  סקירה מפי מפקד משטרת אופקים 2
 

 לה מלא עם השוטר   אכיפה במסגרת כוח האדם העומד לרשותי,יש שיתוף פעו     
 הקהילתי, לגבי משאיות, יש לפנות למתנ"א זה באחריותם.      
 אני מקווה לשלוח ניידת יס"מ מדי פעם לבתי הספר של המועצה במסגרת סבב       
 שמטפל גם במועצות אחרות.  בסה"כ המצב טוב ויש מקום לשיפור.      

 
 מע"צ מנהל איזור:   –סקירה מפי בן לולו .  3
 

 לא תוקצב 2200שודרג כפי שהובטח אולם לצערי כביש  2211ריבוד כביש      
 )פרסה( המשך תיקון ליד   2410ונעשה מאמצים לשלבו בתקציב השנה, כביש     
 השלושה ושיפור פני הכביש, עדיין אין תקציב לשדרוג מלא.  -עין     
 ל הושלם  תאורה בצמתי  החלוציות, עדיין מחכים לחיבור של חברת חשמל, הכ    
 לפי התכנון.    
 טופלו מקומות שניקוו בהם מים )ליד בסיס רעים( בסה"כ נעשית פעילות עניפה      
 בכבישי המועצה.      

 
 שוטר קהילתי:  –סקירה מפי ליאון .  4
 

 בענייני תעבורה ותנועה, ממשיכים בנושא  75%-תלונות תושבים כ 100%מתוך      
 אכיפה  טרקטורונים, תאילנדים,מחסומים ובדיקת רישיונות, בדיקות רכב ואנשים      
 חשודים, בנושא בעלי חיים )בדרך כלל חמורים( יש קושי למצוא את הבעלים     
 ולכן המועצה מתקשה בטיפול בבעיה.     

 



 
 
 
 
 תנועה מרחב הנגב:  –סקירה מפי רפ"ק יוסי פרג'ון .  5
 

 במפגעי בעלי חיים משוטטים לא צריכה להיות בעיה. מניסיוני הרב,       
 מחלקת התברואה/וטרינריה אמונים על הטיפול בבעיה, כמו בכל רשות אחרת.      
 עומד לרשות המועצה לעזרה ולהכוונה,לפתור את בעיית בעלי החיים המשוטטים     
 בתחומי המועצה)ברשויות שכנות זה עובד טוב(.      

 
 ישיבה בהקדם בהשתתפות כל הנוגעים: אליעזר, וטרינרית, חיים: מבקש לזמן   

 רפ"ק יוסי או נציגו. –שוטר קהילתי, עם מפקד אגף התנועה                        
 
 

 אישור תוכנית:      
 

 מאושרת.   -תוכנית קיבוץ אורים         
 להרחבה.  -א.  יש לבדוק כביש צמוד לחניה      

 
 מאושרת.    -תוכנית מושב יתד       
 א.  בדיקת נושא ניקוז בצומת.      

 
 עוז   -תוכנית קיבוץ  ניר    
 א.  להגדיר את סוג הכלים הנוסעים בכביש )מכליות + אוטובוסים וכו'(     
 ( . 2410אזורי) –ב.   התייחסות מע"צ לחיבור כביש      
 ג.   מיקום שלטים ) הפוכים(.    
 ד.  בדיקת רדיוסים.     

 
 מאושרת.   -עין השלושה  תוכנית    

  
 מאושרת )הארכת מפרץ(.   -תוכנית ישוב נווה     
 התוכנית המקורית מאושרת.     

 
 

   
 

           
 : רשם                                   

 ויקטור עזרא        
 קצין בטיחות בתעבורה                               
 מרכז הועדה                                     

 
 

   העתקים:
 ם למשתתפי
 תיק  ועדה 

 
 
  

 
 


