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 ט"תשע ' אלולי  

  10/9/19 

 3056-19-0055מספר בקשה: 

 לכבוד

 

 גברת נכבדה,

 

 "0055-19-3056החלטה מספר " הנדון:

 מעלה באזור הרכבת לקבלת המידע בעניין "תוואי 13/8/19שבחנו את בקשתך מיום  לאחר 

 להלן התייחסותינו:עירון", 

פרוטוקול מלא מכל דיון, ישיבה או היוועצות שהתקיימו בחמש בנוגע לבקשתך לקבלת " .1

רינו לעדכנך כי כל המידע המצוי ברשותינו " השנים האחרונות בועדה לתשתיות תחבורה...

 בקישורים הרצ"ב: ו ה לאתר האינטרנט של מינהל התכנון , וניתן לאתרהועל

  מסילת מנשה מקטע דרומי –/ א' 18/ 23תמ"א/ 

 מסילת מנשה מקטע צפוני –/ ב' 81/ 23תמ"א 

טרם נפתרה, ייתכן ולא כל המידע זמין באתר האינטרנט ולכן לעת עתה בשל בעיה טכנית ש 

. קישור זה יהיה זמין להורדה למשך שבעת הימים זהלנוחיותך קישור לחומר צרפנו 

 הקרובים.

ת היגוי של הוועדה קישור זה כולל פרוטוקולים, מצגות, סדרי יום ומידע נוסף מארבע ועדו 

 המשותפת לתחבורה יבשתית, שהתקיימו בתאריכים הבאים:

30.7.14 ,  2.12.15 ,   16.3.16 ,   23.1.19 . 

 הרשום מעלה.הרצוי ה יתיקיהתאריך  על להצגת החומר, יש ללחוץ        

נוסח מחייב של כל החלטות וועדה, שר או כל החלטת ממשלה בנוגע לבקשתך לקבלת " .2

החלטות של הוועדה  " הרינו להשיבך כישהתקבלה בנושא התוואי המתוכנן והחלופות

החלטת ו/או ת שר ידינו לא מצויה החלטבלעיל, אך  1בורה יבשתית כלולות בסעיף לתח

 נושא זה.ממשלה ב

http://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&mp_id=6vCdEltSxBWxJ1SBvqzwbq9ad1%2bjKNSEQoVGSVjS0W34YlpFvN5B2pSS8pWWXBTJ3MkErtgBVZWIS6zT%2bO7SguRCy7l4rEjpB%2fTD2lp6Tw8%3d
http://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&mp_id=6vCdEltSxBWxJ1SBvqzwbuZRFhP2bOufnZ1D12xSlnPB9xetj5gjZsnNWBnViyeTfrUNbqn5vQCPtZtFcvKJuwaxu6oiC9VXV1kvU21XiQ4%3d
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המידע אינו מצוי "( לחוק: 3)8בהתאם לסעיף  חלקית בקשתך נדחית בעניין זהלפיכך, 

 ..."ברשותה.

כל הנתונים, חוות הדעת, עמדות גופי ציבור, מסמכי רקע... בנוגע לבקשתך לקבלת " .3

ולמסור לך חלקי באופן חלטנו לקבל את בקשתך " השהוצגו או נמסרו במסגרת דיונים...

 .1, כפי שמופיע בקישור בסעיף מס' מידעאת ה

  .מינהל התכנוןמסמכים שהוכנו עבור המידע שנמסר הינו חלקי שכן כולל את ה 

עלייך  . בעניינםלמינהל התכנון גופים חיצונייםהוכנו ע"י חוו"ד ש המידע שנמסר אינו כולל  

 החומר מסירתלאפשרות ה המפורטים מטה, אשר הם המוסמכים לבחון אתגופים לפנות ל

  .על ידםשנוצר 

 :אפשר לפנות אליהם  הידועים לנו, להלן פירוט הגורמים 

 אגף בכיר תכנון תחבורתי  – משרד התחבורה .א

         02-6663390טלפון:              

 אגף התכנון – משרד הבטחון .ב

  03-608-4525טלפון:       

  מועצה אזורית מנשה .ג

 04-6177300טלפון:  

  חברת כביש חוצה ישראל .ד

   03-6255888 : טלפון 

                                     

( לחוק: "המידע נוצר בידי 5)8לפיכך, לנושא זה בקשתך נדחית באופן חלקי בהתאם לסעיף  

 רשות אחרת".

 

תחבורה תכנית עדכנית המציגה את התכנון הנוכחי לתשתיות "בנוגע לבקשתך לקבלת  .4

" הרינו להשיבך יבשתית באזור מעלה עירון ולוחות זמנים משוערים לקידומה של התכנית

 כדלקמן:
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על עריכת תסקיר השפעה על  הנושא נדון במועצה הארצית והוחלט 23.7.19בתאריך  

  . התכניות שאמורות להתחיל את ההליך התכנוני 2 -ל הסביבה

בלחיצה על כל מספר יות הן כמפורט להלן. כך שי מספרי התכנלנוחיותך, הרינו לעדכנך כ 

תכנית ניתן לעקוב אחר התקדמות הטיפול בה ומסמכים נלווים כפי שמופיעים באתר 

 האינטרנט של מינהל התכנון:

  מסילת מנשה מקטע דרומי –/ א' 18/ 23תמ"א/ 

 מסילת מנשה מקטע צפוני –/ ב' 18/ 23תמ"א 

על  בימים אלו אנו ממתינים לקבלת הנחיות להכנת תסקיר השפעהבנוסף, נבקש להבהיר כי  

אלו  הנחיותהסביבה מהמשרד להגנת הסביבה לצורך קידום התכנון בשתי תכניות אלו. 

ת. לוחות זמנים משוערים ויובאו לאישור המועצה הארצית ולאחר מכן יוחל בהכנת התכני

 ת יוכלו להימסר רק לאחר שיוחל בהכנת תסקיר ההשפעה על הסביבה.ולקידום התכני

ת. אלה יוכנו רק לאחר סיום הכנת תסקיר ולאור האמור, אין בידינו בשלב זה מסמכי תכני  

 תו במועצה הארצית ואימוץ המלצותיו.ההשפעה על הסביבה, הצג

 המידע אינו מצוי ברשותה"."  :( לחוק3)8לנושא זה נדחית בהתאם לסעיף  לפיכך, בקשתך 

 

 בכבוד רב,

 

 חיים  קדמי רמה

 הממונה על העמדת מידע לציבור

 התכנון מינהל

 

 :העתק

 עו"ד ליטל הילמן, הלשכה המשפטית, מינהל התכנון

 תכנון נושאי, מינהל התכנוןל)תחבורה(, אגף בכיר  'אילנה שפרן, מנהלת אגף א
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