8/3/2016

מטה המאבק על כביש 232
סיכום מפגש שני מיום 10.3.2016
משתתפים:
גדי ירקוני ,מורדי ביטון ,בועז קרצ'מר ,יפעת ליפנר ,תמרה כהן ,איל דבורי ,בארי ,ליטו חנציס,
מינה כהן ,מגן ,שמעון קיש ,פליקס ווקרט ,תומר סאלם
חסרים
מאיר יפרח ,מיכל עוזיהו ,נדב נחמני ,אלי אהרון ,גליל נחום
ניתנה סקירה על ידי ראש המועצה לגבי מצב הדברים בכל אחת מסוגיות הטיפול בכביש:
 ריבוד הכביש – 'נתיבי ישראל' החלו בביצוע עבודות ריבוד הכביש בקטעים נרחבים,
כולל על תיקוני הבורות שנעשו לאחרונה בחופזה.
 הרחבה הכביש – המועצה עודכנה כי נתיבי ישראל מינו מתכננים לתכנון הכביש
והוחתמו חוזים .עד סוף השנה יסתיים התכנון ובשנה הבאה יחל ביצוע עבודה בפועל.
 משטרת התנועה – בימים אלה מתקיים מבצע אכיפה מוגבר בכביש  232ובמעבר נגד
תנועת המשאיות.
 פתיחת מעבר נוסף – עדיין לא קיבלנו פתרונות לצמצום מידי של תנועת המשאיות
הכבדה על הכביש .המאמצים בטיפול בכביש מתרכזים כרגע מול משרד הביטחון .גדי
ייפגש השבוע עם ראש מנהלת המעברים ויצא מכתב משותף בנושא עם ראש מועצת
מרחבים לשר הביטחון.
גדי :חלק מהנושאים שהצבנו כמטרות ויעדים מול הרשויות ,הושגו .מירב המאמצים של
המועצה מופנים כרגע לפתיחת מעבר צפוני נוסף והפעלת הצו של משרד התחבורה להגבלת
תנועת המשאיות .במידה שלא נקבל מענים בשתי סוגיות אלה עד ה 21.3-נצא להפגנה.
הקרב על הכביש – גדי התייחס לקבוצת המחאה האזרחית של תושבים שפועלת במקביל.
מבחינת המועצה ,ניתנת רוח גבית לפעילות מחאה עצמאית של תושבים ,כל עוד הדברים

נעשים כחוק ובמסגרת גבולות מחאה לגיטימיים והמסרים מתואמים .מתוכננת לגדי פגישה עם
חברי הקבוצה.
סיכום:
 .1ממשכים לפעול מול רשויות להשגת המטרות שלנו לצמצום מיידי של כמות המשאיות
בכביש.
 .2תצא אגרת ייעודית של ראש המועצה לתושבים על המאבק בכביש  .232יפתח מקום
ייעודי באתר המועצה.
 .3גדי ויפעת יבדקו אשפרות השכרת שירותי לוביסטים או יחצ"נים בנושא הכביש.
 .4חלוקת עבודה לתת צוותים – יפעת וליטו ירכזו ויגישו המלצות לפגישה הבאה.
 .5יעוץ משפטי  -גד יבדוק עם היועץ המשפטי צעדי מחאה מועצתיים לגיטימיים

נקבע דיון המשך ליום רביעי ,ה 16/3/2016-בשעה  17:00בחדר הישיבות במועצה

רשמה:
יפעת ליפנר ון-חרבנברוק

