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תשומת לב מיוחדת!!!!!
הערות לסיכום הישיבה יש לשלוח תוך  3ימים מיום הפצת הסיכום דרך פקס\ E-mailשל רושם הסיכום.
לא התקבלו הערות כנ"ל ,הסיכום ייחשב כמאושר ומוסכם ע"י כל הנוכחים ו\או המכותבים לצורך המשך תכנון וביצוע.

סיכום ישיבת תיאום תכנון
פרויקט :דרך מס'  3בקטע צומת סילבר – קריית מלאכי
מועד ומקום הישיבה:
סיכום נרשם ע"י:

 , 03.2.2011משרדי המושב ניר ישראל

ארקדי פרפליצקי

נוכחים:

מנדי שביט –
ניר ישראל –
ארקדי פרפליצקי –
מנה"פ –
שמואל שגל –
מתכננים –
צוות הפקעות – גילי לוי –
אביטל משולם –

נושאים והחלטות

מס'
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יו"ר ועד האגודה החקלאית
ניצן ענבר ניהול פרויקטים
מתכנן מוביל ,מהוד בע"מ
יועצת הפקעות ,בר טכנולוגיות
שמאית ,אחווה משולם

nir.israel.net@gmail.com
arkeng1@gmail.com
mahod@mahod.co.il
gili@bartech.co.il
a.m.avital@bezeqint.net

עיקרי הפרויקט

 .1.1מטרת הפגישה – תיאום התכנון הנדסי ומנגנון הפיצויים עם נציגי החקלאים.
 .1.2בוריס וארקדי הציגו את עיקרי הפרויקט:
 יזום – משרד התחבורה עם מעצ-החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ הרחבת הכביש לדו-נתיבי דו-מסלולי עם הפרדה מלאה בין כיווני הנסיעה ,התאמה למהירותתקן של  100קמ"ש ,לשיפור בטיחות ואיכות הנסיעה
 הסדרת צמתים ,הוספת רמזורים בחלקם ,הסדרת גישה להולכי הרגל הסדרת דרכים חקלאיים ,חסימת גישות בלתי מוסדרות מדרך חקלאית לכביש והסדרתכניסות/מעברים בטוחים
 .2צומת כניסה למושב
 .2.1בצומת המשותף )כניסה צפונה לניר ישראל ודרומה להודיה( מתבצע בימים אלה פרויקט בטיחותי של
מעצ – התקנת רמזורים.
במסגרת הרחבת הכביש – יישאר צומת מרומזר.
 .3שטחים חקלאיים
 .3.1כל החלקות החקלאיות של המושב ו/או של האגודה נמצאות בצד הצפוני של הכביש .הגישה לחלקות
מתבצעת אך ורק דרך צומת הכניסה למושב ,לא יהיה שינוי כלשהו במסגרת ההרחבה.
 .3.2דרכים חקלאיות .כל דרכי הגישה ו/או תמרון של החלקות הנ"ל – נמצאים בתוך תחום החלקות
עצמם ,כולם מצדם הצפוני של קווי מתח גבוה המפרידים בין הכביש למושב.
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נושאים והחלטות
הפקעות

 .4.1נכון להיום ,בקטע הכביש הגובל לשטחי המושב ,מתוכננת הרחבה לכיוון דרום בלבד ,זאת בשל קרבת
קווי מתח גבוה מצד צפוני.
לפיכך ,לא מתוכננות הפקעות כלשהן מחלקות המושב.
במידה ויחול שינוי בתכנון ויעלה צורך בהפקעות – תזומן פגישה עם נציגות המושב והאגודה.

בכבוד רב,

ארקדי פרפליצקי
מנהל פרויקט
ניצן-ענבר ניהול פרויקטים
) (1992בע"מ

תפוצה:
נוכחים,
אדולפו ורוביוב
ויקטור מוקי
שרון איצקוביץ
אסא יהושפט
ז'ק טבול
בוריס פרשטיידינקר

–
–
–
–
–
–

מנהל אגף הנדסה וסביבה ,מעצ
מנהל אגף מקרקעין ,מעצ
קואורדינטור ,מעצ
מנהל מח' סטטוטוריקה ,מעצ
מתכננן מוביל ,אמי מתום
מתכננן מוביל ,מהוד הנדסה
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