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מינה כהן ,מגן
ניתנה סקירה על ידי ראש המועצה לגבי מכלול הפעולות שנעשות כרגע מול משרדי הממשלה
לקידום הטיפול בכביש  .232השיח הוא עם משרד רוה"מ ,משרד הביטחון ,משרד התחבורה,
נתיבי ישראל ,מנהלת המעברים ומשטרת התנועה.
הוצגו הדרישות המרכזיות של המועצה בנושא הכביש וניתנה תמונת מצב לגבי כל אחד
מהסעיפים:
 פתיחת מעבר סחורות צפוני נוסף לעזה ('ארז'' ,קרני') – ממתינים להתייחסות משרד
הבטחון .מתוכננת פגישה ב 16.3-עם ראש רשות המעברים
 הסרת חסמים בירוקרטיים אשר מעכבים את הרחבת הכביש – נת"י טוענים שפועלים
למיניי מתכננים בזמן המיידי על אף החסם הבירוקרטי
 הפעלה מידית של צו משרד התחבורה להגבלת תנועת המשאיות – הפעלת הצו
מתעכבת בשל התנגדות משרד הביטחון
 תיקון וריבוד משמעותי של הכביש בקטעים הרעועים -לפני ביצוע ההרחבה – השבוע
יועלה לאישור בקשה לתקצוב מיוחד לריבוד הכביש בקטעים מסוימים על אף ההרחבה
 פתיחת מעבר בשעות הלילה הגברת האכיפה המשטרתית בכביש – ראש אגף
התנועה ביקר באשכול והוחלט על הגברה מידיית של האכיפה המשטרתית ו
במידה שלא תהיה התקדמות אמיתית ונראה צעדים אופרטיביים עד אמצע מרץ ,יוגברו צעדי
המאבק ,שיהיו בשלבים .מוסכם על דעת המשתתפים כי פעולות המחאה צריכות להיעשות
בטווח הזמן הקרוב ,כדי שיסייעו בשיח מול מקבלי החלטות.

מתווה ראשוני לפעילות המטה
 .1להקים את מטה מאבק מיסודות של פורום הנהגות בישובים בראשותו של ראש המועצה
(התכנסות ראשונה ב)21.3-
 .2להכין את השטח לגבי התגבשות המטה ודרכי הפעולה.
 .3לפעול מול כל המדיה התקשורתית כדי להעלות על סדר היום הלאומי את המצוקה
והצורך במתן פתרונות.
 .4חבירה עם מועצת מרחבים
 .5מסרים אחידים .לשקול לחבר את הקבוצה השנייה שהתגבשה (תנועה במהירות איטית
על הכביש ללא אישור המשטרה).
 .6שיתוף הציבור על ידי ההנהגות בישובים ,או אגרת ראש המועצה
 .7לייצר צעדי מחאה ופעולות שיצליחו לרתום את כלי התקשורת למאבק
 .8הקמת קבוצת ווטס-אפ
 .9פייסבוק
 .11לשקול להעסיק לוביסטים למרות העלויות הגדולות.
המלצות ראשונות לפעולות מחאה אפשריות:
 .1חסימת כניסת המשאיות למעבר – אחת לשבוע
 .2סגירת הכביש קרוב למחסום עם אישור המשטרה כהפגנה מועצתית לאחר כינוס מפגש
ראשון של הנגות הישובים ב.21/3-
 .3גיוס תלמידי התיכון למאבק בתיווך הצוות החינוכי/רכזי הנוער

הצפת משרדי הממשלה במכתבים בתלונות על ידי הציבור נקבע דיון המשך ליום חמישי,
ה 10/3/2016-בשעה  18:00בחדר הישיבות במועצה
רשמה יפעת ליפנר ון-חרבנברוק

