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  "ד אב תשע"הכ                                                                                                             לכבוד

  2015אוגוסט  09                                                              (רט"ג) -  שרית פלצ'י מיארהעמי לזר, 
  (ר"י) -  , אלדד מילמןדודו פרץ

  (ראז חקלאות)  –אבי אזולאי 

  
  לכריתה ופיצוי נופי רכבת ישראל - רט"ג סיכום :הנדון

   אפק תלבגן לאומי 
  
  

  ,רב שלום
  

  לכריתה, נטיעה והשקיה בגן הלאומי אפק:רט"ג -להלן סיכום מעודכן לגבי תכנית ר"י
  
  

רכבת ישראל תכרות את אותם עצי אקליפטוס אשר מסכנים את הרכבת. היא תיטע בשטח בו הם  .1

 נכרתו, עצים חדשים ממיני הבר ותתקין שם מערכת השקיה עבור העצים. 
 

 גזעי העצים הכרותים יגורדמו ויורעלו. .2
  

החדשים ומעל צינורות הטפטוף, אלה אם כן יורה אחרת על הגזם ייגרס ויפוזר במקום סביב העצים  .3

 ידי שרית.
  

 מועדי הביצוע יתואמו מראש מול שרית. .4
  

מ')  X 9מ'  9(מ"ר  80-בצפיפות של ככולל סמוכות וקשירה,  7יינטעו בשטח הכריתה עצים גודל  .5
 עצים. 64בסה"כ  .לכל עץ

  
מקומי, מסנן, וסת לחץ, קווים מובילים  תוקם מערכת השקיה ממוחשבת כולל חיבור לקו קיים, בקר .6

 וטבעות השקיה לכל עץ.
  

, 7 -, פיקוס השקמה6 - , מילה סורית7 -, אלה אטלנטית32 - אלון התבור רשימת העצים לנטיעה: .7
  .6 -וחרוב מצוי 6 -שיזף מצוי

  
  מהלך העבודה המתוכנן:

  
  מטר ולרוחב  350- עצי איקליפטוס המקור, לאורך כ 67סה"כ  – סומנו בשטח העצים לכריתה .1

 אדום ברור מכיוון הרכבת. Xמ'. הסימון הוא  15- מ' 10 -כ
 

 .)מצורף( סקיצה לעבודת הנטיעה מצורפת .2
 

 .(רט"ג) היתר כריתה באחריות עמי ושרית יונפק .3
 

 .באחריות ר"י עבודות כריתה, גרדום, ריסוק .4
  

 .באחריות ר"י ביצוע חיבור למקור המים ובניית מערכת השקיה כולל ראש המערכת .5
  

 .באחריות ר"י הספקה ונטיעה של עצים .6
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 .לאחר מסירת העבודה באחריות רט"גהעצים  תהשקיית ותחזוק .7
  

 אחריות לקליטת העצים לשלושה חודשים (מותנה בהשקייתם ואחזקתם) על ידי ר"י. .8
  
  

  בר"י.יש להדגיש כי המהלך המתואר לעיל יבוצע בכפוף לאישור וועדה ברשות סמנכ"ל התשתיות 
  
  יכם,ס
  חנוך בורגר אגרונומים – דב גולדוין 
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  אפקסקיצה לעבודות נטיעה בגן לאומי תל 

 1:1,750קנה מידה מקורב 

  
  

  מקרא

        


