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 .))ע"פ בקשת חבר המועצה אריה סוד -מרא ים ברמת מיליקויים תעבורת - 2סע' 

 חבר המועצה אריה סוד ביקש לדחות את הדיון בנושאל ישיבה הבאה.לאור השעה  .1

 

 ערוב-בדגש על צומת העוקפים והכיכר החדשה באל 60תי נסבלים בציר לפקקי התנועה הב - 3' סע

 )ע"פ בקשת חבר המועצה אליעזר רודריג(.

 

 פתח בדברים אודות הפקקים הבלתי נסבלים בצירי התנועה מהישוב ואליו.אליעזר  .1

הרחיב אודות העבודות אשר מבוצעות ללא תיאום והזכיר את הכיכרות החדשות שנבנו בין לילה ללא  .2

 התייעצות ותיאום עם המועצה.

 מזה וחובת המועצה לפעול בעניין שכן התושבים כבני ערובה.אליעזר ציין כי אין אפשרות להתעלם  .3

ראש המועצה סקר את פעילות המועצה בעניין, ציין כי הוא והתוות המקצועי נמצאים בקשר רציף עם  .4

כלל הגורמים הן הבטחוניים צבא, משטרה וכו' וכן עם גורמי התכנון בהם נתיבי ישראל והמנהל 

 האזרחי.

הוא שבתוך מס' חודשים תורגש הקלה הן בעקבות פתיחת עוקף "לב  ראש המועצה ציין כי הצפי .5

 יהודה" והן לאור השלמת הרמזורים בצומת בית ענות ובצומת העוקפים.

אליעזר ציין כי ראוי להביא לישיבת מועצה  את קמ"ט תחבורה מר ישראל אפריאט ולדרוש ממנו  .6

 תשובות.

 קרובה את קמ"ט תחבורה. הוסכם כי המועצה תפעל להביא לעשעבה .7
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