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2010אפריל   26שני  יום        

 י"ב אייר תש"ע         

  

   15.4.10פרוטוקול ישיבת ועדת תנועה מיום  

 

 

 נוכחים: 

 מע"צ,   –ס/ראש המועצה, שמעון בן לולו  –ראש המועצה, אלי אהרון  –חיים ילין 

 ס"מ,  י –מהנדס משטרה, סמי ביטון  –מהנדס/יועץ, אריאל כהן  –ג'ק טובול 

  –מהנדס מועצה, ויקטור עזרא   –שוטר קהילתי, מוטי לבאן  –ליאון בן ארויה 

 מרכז הועדה. 

 

 ראש המועצה   –חיים ילין    -סקירה 

 

 השנה ראינו נוכחות של מע"צ ושיפור בכבישי המועצה. .1

 . 2410יש להשלים את כביש הפרסה  .2

 )הרחבה או הוספת נתיבים( לפי הנחיות.  232טיפול בכביש  .3

 ת קטעי כביש שבהם בוטלה העקיפה. בדיק .4

 הקמת נקודת מתנ"א באשכול תשפר את נושא האכיפה בעיקר בנושא  .5

 טרקטורונים ואופנועים הנהוגים ע"י נערים וכן עובדים זרים..  ועוד. 

 . המצב כיום בלתי נסבל. 2211-2200הרחבה וריבוד כבישי הפיתחה  .6

לה )מטופל אישית לגבי צומת דקל הנושא הועבר לטיפול במשרד ראש הממש .7

 ע"י חיים(. 

 

 מנהל איזור דרום מע"צ  –בן לולו   -סקירה  

 

)פיתחה( והמשך שילוט לפי  2200בסוף חודש אפריל נכנסים להרחבת כביש  .1

 תכנון.

 )פיתחה(.  2211עד סוף השנה יורחב וירובד כביש  .2

 )מבטחים(. 2310השלמת כביש  .3

 

 לטפל בכבישי המועצה בכפוף לתקציבים שיוקצו. מע"צ תמשיך 

 

 

 יס"מ משטרת אופקים    -סמי ביטון   –סקירה 

 

 שיתוף הפעולה עם המועצה הוא טוב.  .1

 אין בעיות מיוחדות בכבישי המועצה.  .2

נקודת מתנ"א שתקום במועצה תשפר לאין ערוך את נושא האכיפה בשיתוף   .3

 השוטר הקהילתי והיס"מ. 
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 אישור תוכניות  

 

 ת איזור התעשייהתוכני  

 

להוסיף נתיבי   2211בדיקה עם מע"צ לגבי הרחבת צומת אבשלום בכביש  .1

 פנייה. 

 הפחתת כמות מעברי החצייה ולהשאירם רק בכבישים החוצים  .2

 גדולים. – 36הצבת תמרורי ב'  .3

 הגדלת נתיבי הפניה והשוואתם לנתיב הנגדי בגלל הרדיוס. .4

 .1 –הצבת תמרורי חניה ג'  .5

 

 פוס תוכנית עוקף קמ 

 

)עירוני( לקצה דרך חיבור לכביש פרסה. ההצבה בשני  24 –הצבת תמרור ב'  .1

 הנתיבים. 

 יוצבו בשני הנתיבים.  20 –תמרורי מהירות ב'  .2

 

 תוכנית תלמי אליהו  

 

 ללא הערות. 

 

 מרכז הועדה.  –רשם: ויקטור עזרא 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ב ב ר כ ה ,          

 חיים ילין            

 מועצה ראש ה         

 העתקים: למשתתפים. 

 
           

 
 

 


