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 . הקדמהא
עריכת  ת(, מקדמיזםלהלן: ה) שות מינהל מקרקעי ישראל ואחריםר -מ"יבשיתוף ר רמת השרוןית יעיר

בשטח  ,(כניתו/או הת ב"עלהלן: הת) 0190975-355 -תכנית מס'  1010רש/ כניתת -תכנית מפורטת
שטח מערב למ, עם רמת השרון גבול העיר תל אביבב 'תל ברוך'שכונת -ו "נוה גן"לשכונת ן מצפוהמצוי 

  .'5ארצי מס' לכביש  םדרומ, "נתיבי איילון" -20כביש מס' מזרח לתוואי מבית העלמין 'קריית שאול', 
 1/763רש/מס'  תכנית המתאר םתחווהם מצויים ב, דונם 1,366 -כעל  יםתכנית משתרעה ישטח
 .(התכנית המתארית :להלן) רצועת הנופש""תכנית  -מוכרת בשםה ,ושרתהמא

חד  -דולי שדהיגלהמשמשים , יםאקסטנסיבי -פתוחיםות חקלאשטחי ם נהשטחי התכנית מרבית 
  .פתוחים ובלתי מעובדים יםשטחכו/או  מוזנחיםו נטושים פרדסיםמטעים/ כשטחי   ו/או שנתיים

 ,שאיבה לביובבריכת מים, מתקן תקשורת, ת אנטנ: ובכללם יתתשת מס' מתקני פזוריםשטח רחבי הב

  כיו"ב. עוד ונתיבי איילון רעש מכביש ממיגון סוללה אקוסטית ל, חקלאיותם כידר תעלות ניקוז,
בשטחים נמוכים שנחפרו , 'שלוליות חורף'/ מלאכותיות בריכות 2מצויות  התכנית יטחש מערבב

דרום מצויה מאחת שלולית חורף . ואחריםהסמוך  הירוק נשי הכפרע"י אחות מטופהטופוגרפית, 
 .'5מס' כביש עבר ל 20מס' כביש בין שלרמפה  יתזרחמ -יותר הצפונלמתקן השאיבה לביוב והשנייה 

 

  .'תל ברוך צפון' -ו 'נווה גן'שכונת בתי ל 'דופן'צמידות -ביבנו המוצעת  תכניתבשטחי הבנייה 
 ,בבנייה רוויה -מגוריםבתי מציעה , ו1/763רש/תכנית הוראות ל ההותאמבתב"ע ייעודי הקרקע פריסת 
 . הקיימת ת נווה גןשכונלותשתיות ועוד, ברצף בינוי ים פתוח יםשטחדרכים, , מסחר, וסדותממבני 

 ."רצועת הנופש"-כחלק מים פתוח יםטחשישתרעו  ,תכניתבהבנייה שטחי מצפון ל
תוך התייחסות לקיומן של  ,אזוריתטבעית הוז המערכת הניקו תנאי הטופוגרפיההותאמה להתב"ע 
כלל הניתן, את במאמץ לשמר , במערב השטח 'ׂ  Wet Land' -והשטחים הלחים 'החורףת ושלוליערכי '
 .כיו"בו חלק משטחי המטעים הנטושיםלטפח את שמור וותוך רצון ל הבוגרים עציםהו/או  טבעהערכי 

 

זאת בעקבות  29/12/14-וב 07/07/2014 -בהג"ס  ילנציגשהוגש עדכון לדו"ח מהווה חוו"ד המצ"ב 
  שינויים בתכנית ובכלל זה שינוי בקו הכחול ושינוי מסויים בבינוי.

כולל  היבטים סביבתייםפרקים ומגוון מתייחסת לחוות הדעת  .נספח מנחה לתכנית -כנערכה  חוו"ד
כביש מס' רעש התנועה באל בחינת פוטנצי, ראשוני סקר עצים בוגרים, סקר טבע עירוני: (סדר)ללא 

קווי ת רסק ,היבט זיהום אווירבחינת  ,)ממזרח( כביש עוקף מערבי -ו )ממערב( נתיבי איילון -20
 קרקעהפוטנציאל זהום , הארכיאולוגי ,רגישות מי התהום הערכת, פתוחיםהשטחים איפיון ה ,דלקה
המלצות  ,יבה במהלך הבצועסבפגעי מת עמני, נספח מנחה לבניה ירוקה, (היסטורי -שלב א'סקר )

   .כיו"ב ועוד להוראות תכנית
משרד בת"א מתכננת מחוז  -טל בן דבהגב' עם ות עבודה פגישו מס' ערכנהמוגשת עריכת חוו"ד לצורך 
  , דיונים בממצאים והערות להשלמת חוו"ד. "דחוועריכת להנחיות הקבלת צורך ל ,הג"ס

 .ואחרים המשרד להג"סנציגי שנתקבלו מרות ענחיות ולהלהמיטבי מענה מפרט הדו"ח המצ"ב 

מהכפר  מר רוני שושן,  פרופ' אביטל גזיתבנוסף נתקבלו הערות ונערך תאום בנוגע לערכי טבע עם  
   ואחרים. פקיד היערות המחוזייעקב ארק , מר ונציגי החברה להגנת הטבע גב' יעל זילברשטיין הירוק,

 על הסיוע, הארגון והדחיפה., א. אברגילמהנדס -ו בן נון .אאדר' תודה מיוחדת למנהלת הפרוייקט 
  .אפשטיין אדריכלים -קולקר -קולקרממשרד  -ת. איזנברג -ו ע. קולקראדר'  -אדריכלי התב"עודה לת

 סטודיו אורבנוף, על שיתוף הפעולה. – רנ. מיל -ל. לוינגר ו אדר' שרד דגש,ממ -א. אגאימהנדס לתודה 
ל. בן  גב'ה מ. נעמתי אדר', דותן. א, ד"ר ת. אורגדגב' מ. ארד,  : מרשימהצוות משרדנו ששקד על המ

 .מהח" -ו ניסים פינס 'אגר, מתתיהו
 אנו תקווה כי ממצאי חוו"ד המצ"ב יהיו ברורים ומובנים ויסייעו בקידום התכנית.

 בכבוד רב,
 ד"ר י. סוקר
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 רשימת תשריטים 1ב.

 מפת התמצאות כללית לשטח התכנית. -1.1תשריט מס' 

 תצלום אוויר של שטח התכנית והסביבה. -1.2תשריט מס' 

 מבחר צילומים נבחרים משטח התוכנית. -1.3תשריט מס' 

 הבינוי המוצע. -2.1 'תשריט מס

 מיקום קווי הדלק וסימון גבול התוכנית על רקע תוכנית מדידה. -7.5תשריט מס' 

 .קרקע במחוז ת"א מפת מפתח המציגה את האזורים החשודים להימצאות מזהמי -8.1תשריט מס' 

 שושנת הרוחות בתחנת שדה דב. -9.4תשריט מס' 

 מיקרון. 10מפת ריכוזים בממוצע שנתי של חלקיקים קטנים מ  -10.1תשריט מס' 

 מפת ריכוזים בממוצע שנתי של אוזון. -10.2תשריט מס' 

 מפת ריכוזים בממוצע שנתי של גופרית דו חמצנית. -10.3תשריט מס' 

 מפת ריכוזים בממוצע שנתי של תחמוצות חנקן. -10.4תשריט מס' 

 .מיקום נקודות מדידת רעש -11.1תשריט מס' 

 .מנתיבי אילון מיקום נקודות הייחוס )קולטים( לחיזוי רעש -11.2תשריט מס' 

 .וןנתיבי אייל -מערך המיגון האקוסטי המוצע  -11.3תשריט מס' 

 .הכביש העוקף המערבימ מיקום נקודות הייחוס )קולטים( לחיזוי רעש -11.4תשריט מס' 

 כביש העוקף המערבי. -מערך המיגון האקוסטי המוצע  -11.5תשריט מס' 

 

 רשימת נספחים 2ב.
 .הוראות התוכנית(-)תשריט, נספח בינוי ו מסמכי התכניות -1נספח מס' 

  .פיתוחנספח  -2נספח מס' 

 .נספח ניקוז -3נספח מס' 

 .אישור רשות העתיקות -4נספח מס' 

  .קמ"ד-התייחסות חב' תש"ן -5נספח מס' 

 .התייחסות חב' קצא"א -6נספח מס' 

 .תוואי קווי הדלק בציר הנופש -7נספח מס' 

 . סקר עצים בוגרים -8נספח מס' 

 .נספח מנחה לבניה ירוקה-9 נספח מס'
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  ג. עיקרי ממצאים:
והתייחסות ממצאי בחינה מפרטת והיא נספח מנחה לתכנית,  -כנערכה מצ"ב החוות הדעת הסביבתית 

לשכת התכנון המשרד להג"ס ו ינציגנחיות י ה"פעהכל , סביבההכות אימתחומי רחבה היבטים שורת ב

 .במחוז ת"א המחוזית

 : , כוללעדיפות(ללא ) יבטים סביבתייםהבמבחר פרטים ממצאים, מסקנות והמלצות מ "דחוופרקי 

פוטנציאל  ה שלחינב, פתוחיםשטחים הה לשאפיון , גריםסקר עצים בו, ר טבע עירוניסקממצאי פרק 

הערכת פוטנציאל  )ממזרח(, העתידי 'עוקף מערבי'וכביש )ממערב(  '20 -נתיבי איילוןכביש מרעש ה

ערכי , בסביבה רגישות מי התהוםל ההערכ, התכנית שטחב דלקהווי קת סקיר ויר,אוהזיהום 

פירוט , לבניה ירוקהנספח מנחה , (שלב א'-היסטוריסקר ) פוטנציאל זהום קרקעהערכת , הארכיאולוגי

   ועוד כיו"ב. תכניתההוראות מלצות לפירוט ה ,ביצוע התכניתסביבה במהלך פגעי ממלצות למניעת ה

 -המצ"בחוו"ד הסביבתית והמלצות מסקנות  ,ממצאיאת עיקרי  להלן נפרט
 

 . כללי:1ג.

 .תכניתת של הביבתיאת פוטנציאל ההשפעה הסלבחון ולהעריך מטרה נערכה בהמצ"ב חוות הדעת 

 . , והיא נגזרת ממנה1/763רש/ -מס' תכנית המתאר ישטחתחום חלה ב 1010תכנית רש/

 מדרום.ש"תל ברוך"  -ודופן לשכונת 'נווה גן'  תצמוד -השחדת שכונת מגורים בניימציעה התוכנית 
 

 . תיאור התוכנית המוצעת:2ג.

מבחינת , במקום החלהתכנית המתאר מסגרת מ הנגזרתכנית שטח ההבנייה ב יתה לתכנפרוגרמה

 .עודו שטחים פתוחיםמערך , דרכים מערכתבנייה, קיבולת 

 ת בחינ ,ותעמיקקיפות וממ דיקותבו ניםדיול כלשושיטתי ארוך  תהליךנערכה בגובשה והתוכנית 

, היגויהצוות  במספר דיוניקבלת הערות ותגובות , ותונשת יוצפיפובה פריסבינוי ובנייה, לחלופות 

הנהלת ו נציגי מחלקת מהנדס העיר הנחייתתחת הכל  ,צוות התכנוןו מספר פורומיםהדדיות בדיקות ב

 .ואחרים בשטח, נציגי ממ"י, נציגי בעלים פרטיים העיר

 תאי שטח עיקריים:  2 -מהתכנית ככלל מורכבת 

      -ו ,בשטח זה מתוכננת בנייה רמת השרוןתחומי ב 'נווה גן'צמוד דופן לשכונת  -תא שטח דרומי -  

 .וערכי טבע עם מספר תשתיות שחלקו יוכשר כפארק שטחים פתוחלול שיכ -תא שטח צפוני -  

 ישטחיכלול הוא , צמוד דופן לשכונות קיימות ובלבדדרומי ח השטתא הבבשטחי התכנית מוצע  הבינוי

קאנטרי  כמו גם ,מתנ"ס ,בתי ספר, גנים -ציבורומבני , מסחר, מוסדות (בניה רוויה) מגוריםבנייה ל

 .כיו"בעוד ו צ"פיםמערך שדרכים,  ךקלאב שכונתי, מער

 

 ערכי טבע:ת שמיר. 3.ג

' ערכי טבע-סקר טבע עירוני'סיורים וסקרים, כולל  כו מספרערנהמצ"ב חוות הדעת עריכת במסגרת 

סקירת  נציגי הכפר הירוק,עם עבודה  פגישותצילומים, תצפיות, , סיוריםו שכלל ,בסיוע אקולוג מומחה

  . וחקירות התייעצויותספרות, 
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 כי:יתן לסכם, להעריך ולקבוע נוההתייעצויות,  הבדיקותהשטח,  סקרי ממצאיל סמך ע

 .תאקסטנסיבי ותחקלא ישטח -כ שחלקם משמש יםפתוח יםשטחהנם התכנית  ישטח .א

בצמחיית "באשה"  המכוס םמרביתפני השטח משתפלים במתינות לכיוון כללי מערב ו .ב

 שימור.לאו מיוחדים ללא ערכי טבע  -)מעזבות(

 . טרם התחלת עבודות העפר -הדברהסילוק/ל צתמומלעשירה ה צמחיית פולשיםניכרת שטח ב .ג

 מעשה ידי אדם.  -והנוף בשטח, נוצרו ברובם החי, הצומחמרבית ערכי  .ד

זוהו בחלקם . "Wet Land" -שטחי הצפה -טופוגרפית כיםנמומצויים שטחים במערב השטח  .ה

 . נדיריםגנים ומוצמחים  -חיים ו-ערכי דו -גם ,בין היתר, אותרוו

. מדרום סביבתםנמוכים משטחי הצפה  משתרעים ,הנמוך טופוגרפישל השטח הי מערבבצד ה .ו

גדר תיל במגודר שטח השלולית . מלאכותית "חורףשלולית " מצויה, לביוב שאיבהתחנת ה -ל

וניברסיטת אחוקרי בסיוע  נחפרה ע"י אנשי הכפר הירוקזו חורף שלולית נמוכה ומשולטת. 

 דו חייםערכי יצירת בית גידול לעידוד ותוך  ,חורףעונת הב נגר מיוהשהיית איגום רכי ת"א, לצ

 .ב"עתבוצעים מבנייה הה ישטחם מתחוזו רחוקה חורף שלולית . צומח מוגנים /אוו

, מסגרת עריכת נספח הניקוז והספח תכנית הפיתוח לשטחים שמצפון לאזורי הבנייה בתב"עב .ז

בריכות איגום,  , תעלות,תוואיםערכת שיפועים,  -כולל ,אמצעיםפיתוח ותוכננה מערכת 

תוואים הטבעיים תוך התבססות על העתידיים, העילי הלהשהיה, שיקוע וחלחול של מי הנגר 

שאיפה ת לכביש נתיבי איילון, מתוך חמתהקיים ר מובל הניקוז האזורי י התכנית,  לעבבשטח

מניעת כמו גם הקיימים, בתי הגידול הלחים על שטחי ההצפה ו ,ככל הניתןולהתבסס, שמור ל

 שטח הפתוח.במערב הים וחשוב יםטבע רגיש יכמוקד ,ת החורףופגיעה בשלולי

לצורך כך הושקעה מחשבה ועבודה רבה, תוך התייעצות עם נציגי לשכת התכנון המחוזית, נציגי 

  המשרד להג"ס, נציגי הכפר הירוק ומומחים לאקולוגיה וטבע עירוני.

עירונית המערכת הניקוז בין  ,וניתוקפיזית המאמץ התכנוני המיוחד הבשיל לתכנית להפרדה 

המשני, המזין  -הטבעייקוות אגן ההלבין מערכת , התכנית שטח מתוכננת בדרוםשכונה השל ה

  .רחבותנהצפות פגיעה של הרגישה ל ,שלולית החורףאת 

כללי מדרום וממזרח בכיוון מי נגר,  לשתבטיח תנאי ניקוז עירונית המוצעת מערכת הניקוז ה

לזרימת מי השהייה מיתון ו מובלים ובריכותשיפועים, צפון מערב, במערכת  -מערב ולכיוון 

  .מערבה -הנגר, לעבר מערכת הניקוז האזורית, הממשיכה מתחת לכביש נתיבי איילון

, , באגן ההיקוות הטבעי והבלתי מופרמצומצמת -מערכת ניקוז משניתעפ"י התכנון תיווצר 

  במצבה הטבעי.עם מינימום פגיעה שלולית החורף, להזנת 

, '5כביש עבר ל '20מס' מכביש יוצאת רמפה הסמוך לתוואי ה ,בצפון מערב שטח התכניתועוד,  .ח

שטחי ישמרו באזור מרוחק ומנותק מבחינה הידרולוגית משטחי הבנייה שבדרום התכנית, 

צמחים נדירים, לצד לשימור צמחי בר ופארק  שטחיכ ,המשמשים בשנים האחרונות ,בורה

  נשי הכפר הירוק.ע"י א יםומתוחזק ים, נלמדיםהמטופחבריכת חורף שנייה, 

הצפונית מבין השתיים, ימצאו מחוץ  -גדולההחורף הבריכת וצמחי בר לשימור הפארק  שטחי

  . מכל סוג לתחום שטחי הבנייה
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, המלצות להוראות תכניתסדרת ובו , הוראות תכניתפרק המלצות למכילה המצ"ב דעת החוות  .ט

מניעת פגיעה המלצות לית, ' בשטחי התכנעצים בוגרים' תשמירה/ העתקהמלצות ל :כולל

 ., ועוד כיו"בהבנייהלת עבודות יטרם תח פיתוחהו נייהבה יים בשטחיגיאופיטפרטי העתקת ו

 

 . סקר עצים בוגרים4ג.

בסיוע  ,מלא ומקיף 'סקר עצים' נערךריכת חוו"ד זו, כמו גם עהתב"ע ועריכת תכנון הליכי כחלק מ

  . תכנן הכבישים וצוות התכנון, מהתכניתלבשיתוף אדר' הנוף , אגרונום מומחה

 .סקר העצים אושר ע"י פקיד היערות. בהמשך נוסיף ונפרט

   

 :. ניקוז5ג.

תנאי הטופוגרפיה, ל ,תשומת לב מרובהמחשבה והושקעה התכנית מסמכי כחלק מעריכת 

 ניהול מיצרכי ניתוח, חיזוי והערכת כולל  ,י התכניתטחשל ש תהטבעי הניקוז מערכתהמורפולוגיה, ו

 :תובנות, המלצות ואמצעים שאומצומס' להלן פירוט של . בשטח העילייםהנגר 

  .נויביללא  -פתוחיםכשטחים התכנית  ימשטח 70% -כתותיר  בדרום, הבינוי והפיתוחהתכנית  .1

 מגרשיסביבת ב ,הובלהוחלחול פיזור, עבר שטחי ל וופניבדרום, שטח הבנוי אזור הממי הנגר  .2

 נגר בלבד.העודפי את  שמשת ,תקוז העירוניהנימערכת אמצעי . הבנייה

פחות מגובה  ס"מ 20 -בגובה כלבנייה, המגרשים פני ע"י תכנון  , בין היתר,צב זה יתאפשרמ .3

, הפניית מרזבים יםהמגרש ימשטח 20%מעל בהיקף של פתוחים הותרת שטחי חלחול תם, סביב

 לשטחים מחלחלים וכו'. 

ניצול של תוואי  חילהבטטרה יוון כללי צפון ולמערב, במעודפי מי נגר משטחי הבנייה, יזרמו לכ .4

עבר  לאבתכנית, ייה הבנאזורי מ ,מי הנגרשל ה גרוויטציונית זרימהטופוגרפייה הטבעית ו

 -רימה טבעיתזב ניקוז הטבעיושיקוע, והמשך ה השהיהחלחול, פיזור, אזורי כ -השטחים הפתוחים

  .גרוויטציונית

מי הנגר בשטחי ההצפה הנמוכים, יבטיחו מפני זרימות מוגברות, אמצעי איגום והשהיית עודפי  .5

 יעודדו חלחול למי התהום, ושימור תנאי הרקע האקולוגי שהתפתחו בקרקע הלחה במערב השטח.

 שיפועי קרקעמערכת ביזרמו  ,בעיתות שיא התכניתשטח הבנייה בדרום  יאזורמ נגרהמי עודפי  .6

 ,הקטנה החורףעקוף את בריכת תעלת הטיה שתר לעבאיגום, / שהיההדרך אמצעי מובלים, ו

 -ת"קהעבר מובל הניקוז  לא', 20כביש עבר מערכת הניקוז של ל, לכיוון צפוןניקוז באמצעות מובל 

   . מערבהמוליך ה 'אחיה'עבר נחל מתחת לכביש נתיבי איילון, להמרכזי, הקיים 

 

 רקע ארכיאולוגי. 6ג. 

 רשות העתיקות. נציגי פניה ל שכלל גם, רותינערך סקר ספחוו"ד זו במסגרת עריכת 

 -וכר בשם, המאתר עתיקות מוכרזמצויים בתחום התכנית  ישטחכי הבדיקות נמצא  ממצאיעפ"י 

  . "חר' אל ע'ורה"

 . ואין חשש לפגיעה בו תכניתהמוצעים ב בנייהשטחי החוץ למם האתר מצוי מיקו
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נציגי רשות העתיקות,  התקבלה דרישת, תרשות העתיקות לתכנים נציגי עתאום פעולת הבמסגרת 

 : הבאים לתנאיםהתכנית בכפוף לאשר 

כל עבודה בתחום השטח המוגדר כעתיקות, תתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות  .1

 .1978-העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות, התשל"ח

ימות )פיקוח; חיתוכי בדיקה; במידה ויידרש על ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקד .2

 חפירות הצלה(, יבצען היזם במימונו כפי שנקבע בדין ועל פי תנאי רשות העתיקות.

וחוק  1978-המידה ויתגלו עתיקות המצדיקות שימור בהתאם להוראות חוק העתיקות, התשל"ח .3

, ייעשו על ידי היזם ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות 1989-רשות העתיקות, התשמ"ט

 מהצורך לשמר עתיקות.

 

 . סקר קווי דלק7ג.

 דלק בסביבה. הקווי הובלה/ לאתר פי גלילות, נבדקו פרוזדורי  םתירבקהתכנית ו יעל רקע מיקום שטח

פנייה . כן נערכה "קצא"א"-ו "קמ"ד", "תש"ן" -הדלק רותלנציגי חב יהפניכחלק מפעולתנו נערכה 

מתכנני קווי  – "מהנדסים בע"מ הרנס קוגניבסקי"רד מש. כמו כן נערכה פנייה ללחב' נתיבי איילון

  . סביבהדלק ב

 :וללכ ,רצועות קווי דלק 2אסף, נתקבלה תמונת מצב לפיה בסביבה מצויות פי המידע שנ לע

שבמזרח.  ', לעבר בית העלמין5צפון, מכיוון כביש כיוון מגיע מציר ה  -דלק קיימתקווי רצועת  .א

 .מהתחומחוצה לה, מבלי לעבור ב -כניתזרח לשטח התמכאן שרצועת הדלק הזו עוברת ממ

דרך דרך רצועת ', 'צומת גלילות' סביבתמרצועה זו מתוכננת ציר  –דלק מתוכננתקווי רצועת  .ב

קווי דלק זו תעבור בתחום רצועה  קרית שאול.את בית העלמין  םהדרך התוח' לעבר תווי הנופש

 .שטחי התכנית באזור השטח הפתוח

 
 
 

 ל זיהום קרקע. פוטנציא8ג.

  זהום.פוטנציאל בעלת  ית/ מסחריתיתפעילות  תעשי, ללא כל קלאיאזור חשטח התוכנית מצוי בלב 

פי נתוני מסמך "מתווה סביבתי לטיפול בזהום קרקע וגזי קרקע במסגרת הליכי תכנון ובניה במחוז על 

מי קרקע במחוז ", כולל מפת האזורים החשודים למזה2009ת"א, המשרד להגנת הסביבה, דצמבר 

 שטח התכנית לא נכלל בשטח החשוד בזיהום קרקע וגז קרקע .          -נמצא כית"א, 

 

 

 . רקע אקלימי9ג. 

שדה דוב, של תחנה המטאורולוגית הידועים ברקע האקלימי שטחי התכנית אופייניים לתנאי ה

 תכנית.שטח המערבית ל מיתק"מ דרו 3 -כ המצויה במרחק
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    ר. איכות אווי10ג.

 מצב קיים -איכות אוויר (א

 . '5 מס' כביש -ו ן: כביש נתיבי איילובולטים מקורות זיהום אוויר 2קיימים התכנית י שטחבסביבת ( 1

לשטח  הסמוכהשטח התכנית, נבחנו נתוני תחנת הניטור בת האוויר אפיון תנאי איכולצורך ( 2

לשטח  )מדרום מערב סיטת תל אביבאוניברקמפוס לצפון המצוייה מ", "יד אבנרתחנת  -התכנית

  .(תכנית

ניטור איכות אוויר  -2008שנת לדו"ח שנתי "-נלקחו מאשר שימשו לחוו"ד זו, תחנה זו  נתוני( 3

 , המשרד להג"ס."בישראל

  :כי נמצאהשנתי הנ"ל דו"ח ה נתונימעיון ב( 4

  . (PM10) חלקיקים נשימתיים   -ימים בשנה של 12נרשמו חריגות במשך  2008בשנת  א(

 .תקןמותר בהן נמוך מ    -בתחנה זו ושנמדדשל ריכוזי המזהמים הממוצע השנתי ב( 

   ,אוזון,  גופרית דו חמצנית ולל:כ) בתחנההמזהמים שנמדדו יתר כל לג( 

 .ריגותח לא נרשמו כל   -פחמן חד חמצני -ו חנקן דו חמצני ,כל תחמוצות החנקן  

   -כייכך ניתן להעריך ולקבוע לפ ד(

 .תל אביבושכונות רמת אביב באלו ל יםואופייני יםסבירהנם התכנית שטחי איכות האוויר בתנאי 

 

 מצב עתידי -איכות אווירב( 

את  חוצה בחלקהה ",דרך הנופש"לתכנית תסקיר השפעה על הסביבה ואושר הוגש נערך אחרונה ב( 1

חוק לתקנות הקבוע בפ"י ע נערךהוכן ו. התסקיר (להלן התסקיר) ממזרח למערב -שטחי התב"ע

 ."סמשרד להגה -יועץ הסביבתיהנחיות העל בסיס התו"ב 

מכלל  זיהום האווירחשש סוגיית ן היבט איכות האוויר ונבחלתכנית דרך הנופש,  תסקירהבמסגרת ( 2

  . מפורטמקיף ובאופן  ,מקורות הכבישים במרחב כולו

מערכת הדרכים בגין תנועת כלי רכב בר פוטנציאל זהום אווינבחנו בתסקיר תחזיות בין היתר 

כביש "דרך  -" ומערביהעוקף "הכביש ', 5, כביש מס' איילון( תיבי)נ 20כביש מס' בכולל  ,באזור

 תכנית. הצמודים/ סמוכים לשטחי ההנופש" העתידיים, 

       .שטח התכניתמזהמי האוויר בריכוזי ריגות בלא צפויות כל ח -נמצא כיי ממצאי התסקיר פ לע( 3

 

 

 . רעש סביבתי11ג.

 .)ממזרח( 'עוקף מערבי' -לתוואי עתידי מערב( ו)מנתיבי איילון  צירל וך( שטחי התכנית מצויים בסמ1

במטרה רעש, תחזיות , כולל ממצאי חוו"ד זושפורטו ב מדידות ותחזיות רעשלפיכך נערכו מס' ( 2

  . מוצעים בתכניתהמבנים הל כבישים עלרעש את פוטנציאל החשיפה  ,אפיין ולהעריךבחון, לל

 .2.5גרסה  TNMנערך באמצעות תוכנת חיזוי הרעש מכבישים  כבישיםמרעש החיזוי תחשיבי 

  -יהרעש נמצא כתחשיבי עפ"י ממצאי ( 3

למפלסי רעש יחשפו בחלקם בשטחי התכנית,  מוצעיםה , מבני הציבור והמוסדותי המגוריםבת

מומלץ ע"י הוועדה הבנמשרדית לתקני , כיגון אקוסטילמהמומלץ הקריטריון שיחרגו מן גבוהים 

  .(2/1999 נמשרדיתיועדה בלהלן: ) 1999פברואר  -רעש מתנועת כלי רכב
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   -כביש נתיבי איילוןמרעש פוטנציאל ( 4

 ממערב לשטח התכנית, ,האקוסטית הקיימתת המיגון את סוללוסיף ולהאריך ומלץ להמ 4.1

  נתיבי האיילון.  בגבול רצועתמ',  250 -כ לאורךאקוסטי, קיר או סוללה ו/באמצעות        

  הסמוך. הכביש ביחס לפנימ'  7.5 -ככאמור, יגיע לגובה שיא המיגון האקוסטי  4.2

 ומבני הציבורהדירות פתחי כל ל 'מיגון אקוסטי דירתי'ולבצע ש להבטיח דרילנ"ל  בנוסף 4.3

 בשטחי 306, 305, 302, 22, 16, 10, 4 -מס'שטח הי תאמגרשים/ ב ,איילוןתיבי ההפונים לעבר נ      

  .2/1999 נמשרדיתיהועדה הבדו"ח עקרונות  סעל בסי, תכניתה     

 אקוסטי בשילוב אמצעי מיגוןפיזי מיגון אמצעי בדיקות רגישות נמצא כי בניית ל בסיס ע 4.4

  רד להג"ס. תנאי חשיפה סבירים כפי המלצות המש ובטיח, יכאמור לעיל דירתיאקוסטי   

   בהמשך. פירוט נוסף ראה/י   

   -""עוקף מערבי -רעש מכבישפוטנציאל ( 5

 המוצע , 'עוקף מערבי' -המוצע העתידי כבישתוואי הבגין בדק פוטנציאל הרעש נכאמור  5.1

  .ת שאוליבית העלמין קרי 'ןדופ'אורך לממזרח לשטח התכנית,   

 מבני ציבורמספר חשיפת דיירי גרום ליזה כביש נמצא כי תוואי שערכנו בדיקות עפ"י  5.2

 ( למפלסי רעש חריגים. 30דירות מגורים )תא שטח ו/או ( 303, 301, 300שטח תאי ומוסדות )  

  4-כובה גיתנשא לאשר  ,סוללה/ קיר סיכוך/ אמצעי משולב: מתרס רעשלבנות מוצע לפיכך  5.3

 כפיבתכנית,  303, 301, 300מס'  יםטחשהתאי בול , לאורך גביחס לפני הכביש העתידי מ'  

  שיפורט בהמשך.   

 שיבנו לאורך מבניםבלקומות העליונות  ,דירתיאקוסטי מיגון להוסיף אמצעי כאן ידרש  כן 5.4

 .   כביש זה    

 

 . שטחים פתוחים12ג.

 -יםוצירים ירוק שצ"פיםשל  ,ברמות שונות ,מגווןמערך להבטיח מתוך מחשבה התכנית נערכה כאמור 

ישתרע ש ,הגדולהשטחים הפתוחים  גמארעבר אל , וחיבורם תכניתאזורי הבנייה ב תוךב ,רצופים

 . בתכניתוהפיתוח המוצעים  הבנייה יאזורל ץמחו -מצפון

המשך קיומה  ,טבע עירוניתנאי טפח הבטיח ולבמטרה ללשטחים הפתוחים נערכה הפיתוח ית תכנ

במיוחד  צמחיה קיימתערכי מירה על שהחורף שמצפונה, כמו גם בריכת  ותפקודה של שלולית החורף

  בתכנית נייהשמצפון לאזור הבהפתוחים בשטחים 
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  הסביבהתאור . 1

 .קרית שאולת העלמין , ממערב לביברמת השרון "נווה גן"לשכונת מצפון כאמור מצוי שטח התוכנית 

 מפת התמצאות כללית לשטח התכנית. מציג 1.1תשריט מס' 

 

 :גובל בשימושי הקרקע הבאים שטח התכנית

 מפותח.באופן שיצור רצף בינוי עירוני רמת השרון,  -גובלת התכנית בשכונת נווה גן – בדרום

 '.5כביש המהיר מס' התכנית בשטחים חקלאיים פתוחים, שמדרום ל תגובל– בצפון

   .(בדרום)ל "קק מחלףו ציר נתיבי איילון, בקטע שבין מחלף גלילות מזרחבהתכנית  תגובל -במערב

 .פתוחים -בשטחים חקלאייםו "שאולהעלמין "קרית בבית  התכניתת גובל – במזרח

 סביבה.המציג תצלום אוויר של שטח התכנית ו 1.2תשריט מס' 

 

 . 1/763רש/ -מס' התכנית המתאריתחלה תכנית על שטח ה

ומגדלי הבנייה של  לחצרות ,דופןזרת מתכנית המתאר ומציעה אזור בנייה צמוד נגוצעת מההתוכנית 

 '.נווה גן'שכונת 

 
 לשטח התכניתשמדרום  נווה גן'שכונת צילום מצפון מערב לכיוון דרום מזרח, לעבר 

 

 -ת העלמיןן שטחי ביבילמערב( מנתיבי איילון ) -20כביש  תוואיבין משתרע הקלאי חהשטח המרבית 

 .יםעובדבלתי מו ים/ מוזנחיםנטוש -ית שאול )במזרח(יקר

מ'  33 -כמוחלט , מגובה מערבכללי צפון ים במתינות לכיוון שתפלמויחסית  יםמישוריכאן  טחשהפני 

 .(מערבצפון ב)' מ.פ.ה מ 20 -כל , עד(מזרחב)מ.ע.פ.ה  40 -כאו ו/( מזרח-וםבדר) על פני היםמ

 בשולי השטח עובר נחל 'אחיה', בכיוון ממזרח למערב, בחלק הצפוני של שטח התוכנית. 
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   רמת השרון 1010/רש' תכנית מס: 1.1' תשריט מס  
 מפת התמצאות כללית                              

 

 צ

 מיקום התכנית
 www.ymap.co.il -אתר המפות: מקור
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 בטון, הנצפית היטב לסביבה כולה.ממצוייה בריכת מים גדולה המוצע,  זור הבנייהמצפון לא

 השטח זרוע צמחייה פרא המכסה את השטח החקלאי הנטוש. 

 

 , מבט מכיוון דרום.במרכז שטח התכנית בריכת המים
 

בשטח נמצאו מס' ריכוזי ערמות עפר, תעלות ניקוז, מתקן שאיבה לשפכים אנטנת תקשורת, דרכי 

 ישה וכיו"ב.ג

 
 )מבט מערבה( התוכנית אזור המוצע לבנייה בדרום שטחתעלת ניקוז ב

 
פני לעבר מי הנגר נסמכת על אמצעי הטייה והובלה של  ,התכנית יבשטחהקיימת מערכת הניקוז 

 מערב. -, בכיוון כללי מזרחמעשה ידי אדםמספר תעלות ניקוז השטח הנמוכים, באמצעות 

תיבי נ לציר מזרחהעובר מ לעבר המאסף המערביאת מי הנגר ח, מנקזת שטבהניקוז ערכת תעלות מ

, לעבר סביבת בריכת החורף ומתקן השאיבה/ נהצפוהמוטים מנקז את מי הנגר זה אסף מ. איילון

  סניקה לשפכים, המצויים בצפון מערב שטח התכנית.

לציר נחל אחיה החוצה את  עד, צפון לאורך נתיבי אילוןוון ממשיכים עודפי מי הנגר לזרום לכימכאן 

 וממשיך לזרום מערבה. תוואי נתיבי האיילון
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 :הבאה צירים, מתבססת על תשתית ה)ברגל וברכב(בשטח התכנית  הקיימיםתנועה והדרכי הגישה 

 א. ציר תחנת השאיבה

שכונת נווה ת מבתי יוצאהדרך החורף. בריכת ו מהווה דרך גישה לתחנת השאיבההסלול באספלט ציר 

שטח  מערב צפוןב שפכים,סניקת לתחנת השאיבה ל, עד ילוןיאהנתיבי תוואי ל במקבילרום, בדגן 

 התכנית.

 
 מבט מכיוון צפון -תחנת השאיבהכביש הגישה ל

 

 דרום לצפוןמבט מכיוון  -תחנת השאיבה

 

 ת שאוליב. ציר קרי

דרך ה טח התכנית.ובל בש, הג'ית שאוליקר'בית העלמין שטח ממערב לסלולה שההעיקרית דרך הגישה 

  ומשמשת כיום את באי בית העלמין. הינה ללא מוצא
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 . דרכים חקלאיותג

     מכוון הכפר הירוק. – , בעיקר ממזרח ומצפוןאל שטח התכניתספר דרכים חקלאיות מובילות מ

 

 
 דרך חקלאית בשטח התכנית, )סמוך לבריכת המים(

 

 .שטח התוכניתמלומים נבחרים צימבחר – 1.3תשריט מס'  לפירוט נוסף ראה/י
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 מבט פנורמי על שטח הפרויקט לכוון דרום מזרח         

   רמת השרון 1010/רש' תכנית מס: 1.3' תשריט מס
 צילומים נבחרים של שטח התוכנית וסביבתה                          

 שטח

 הפרויקט

   

 מבט פנורמי על שטח הפרויקט לכוון צפון מזרח

 שטח

 הפרויקט

   

איילון  

 דרום

   

איילון  

 דרום
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  התכניתתאור . 2

 רצועת הנופש. - 1/763רש/תכנית מס'  – תכאמור מתכנית המתארי ההנדונה נגזרהתכנית 

שטחים מערך דרכים ומערכת בנייה, נית המוצעת נקבעו על בסיס הגדרות לכמות הבנייה בתכהיקפי 

 .פתוחים

, במספר וכה שכללה עשרות חלופות בינוי ופריסהה מעמיקה וארהתכנית הממוצעת גובשה לאחר בחינ

 והנהלת העירייה.מחלקת מהנדס העיר הנחיית נציגי ב ,צוות התכנוןשל רב של סבבי תכנון ובחינה 

זכויות הבנייה שנקבעו מטרה למכסם את ב ,הומלצה להפקדהלבסוף גובשה ונדונה, התכנית המוצגת 

של בנייה ירוקה, להבטיח יסוד ח עקרונות ולטפ מתוך שאיפה להבטיחבהוראות התכנית המתארית, 

  , לרווחת האוכלוסייה העירונית העתידית כאן.ואדריכלי פרמטרים לתכנון עירונישל סטנדרטים גבוהים 

 .חלופת הבינוי הנבחרתאת עיקרי מאפייני בהמשך נוסיף ונפרט 

 

 מטרות התכנית: 2.1

 בהוראות התכנית: ות התכנית כפי שהוגדרומטר

 נמצאים וסביבתו הפארק כאשר ,הנופש לפארק מדרום השרון ברמת חדשה מגורים שכונת תכנון "...

 אשר בתמהיל מבנים וטיפוסי קרקע שימושי בשילוב תאופיין החדשה השכונה. התכנון במרכז תפיסת

 פיתוח עקרונותמשולבים  בתכנית .ונופש פנאי ,ציבור ושרותי מסחר  ,למגורים על הביקוש יענה

 ...".לדייריה וידידותית איכותית מגורים סביבתיצירת ל ,ירוקהשכונה  לש אמות מידה םהתואמי

 

 פריסת ייעודי הקרקע 2.2

 מתבסס כאמור על התכנית המתארית. ,פריסת ייעודי הקרקע בתכניתהבסיס ל

 דונם. 824 -על כשטח התכנית הנדונה עומד 

, כולל דרכי גישה דופן לשכונת נווה גן הקיימתצמודת בנייה , מוצע אזור התכניתשטח חלק הדרומי של ב

 . וחיבור בין הבינוי הקיים לזה המוצע 

 . 5עד לכביש מס' ן צפון ומצפון לאזור הבינוי תיוותר רצועת שטחים פתוחים שתשתרע בכיו

 כולל:חלקיות, דרכים קטעי  2 השטח: במרכזשנקבעו בתכנית המתארית כוללות התכנית  ותגבול

לאורך הדופן המערבית , דרום -צפוןכללי בכוון מתוכנן זה קטע  -עוקף מערביקי של החלתוואי קטע מ

' ועד 5מאזור 'צומת הפיל' )בדרום( וממשיכה צפונה עד לדרך מס'  ת. קטע דרך זו יוצאשל בית העלמין

 .בכלל )בצפון(

  מערב.-זרחבכוון מתוואי העוקף המערבי הנ"ל, את ציר  ההחוצ -דרך הנופשחלקי של מתוואי קטע 

 פי גלילות.מאזור מחלף מורשה ועד ל ',5מס' לכביש מדרום,  -מקבילמוצעת כדרך שתעבור בדרך הנופש 

חלקה העיקרי של דרך הנופש אינו נכלל בשטח התכנית, וסלילתה כפופה להגשת תכנית מפורטת ועריכת 

 . תסקיר השפעה על הסביבה

 הבינוי המוצע: 2.3

 :כולו בדרום שטח התכנית, צמוד לשכונת נווה גן הקיימת. הבינוי מציע תכנית מתרכזהבינוי המוצע ב

-יח"ד דיור מיוחד, וכ 400-, כקומות 5-16יח"ד בבנייה רוויה של בין  2,869 -כדונם,  280.9 -כ :מגורים

 יח"ד בדירות קטנות. 806
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 . בתי ספר, מתנ"ס, גני ילדים וכו'דונם,  60.4 -כ: מוסדותמבני ציבור ו

 . כולל חזיתות מסחריות ומבני מסחרדונם,  3.2 -כ: מסחר

  -לעיקריים נוספים כן תכלול התכנית ייעודי קרקע 

 דונם. 2197 -: כ)קיימות ומוצעות( דרכים -  דונם. 18.9 -: כחקלאות -

 דונם. 8.2 -: כספורט ונופש -  דונם. 275 -: כשצ"פ -

 ואחרים.   -

 ח בינוי מצ"בנספהוראות התכנית ולפירוט נוסף ראה/י 

 
 

 אזוריות דרכי גישה 2.4

 עיקריים: דרכים  צירי 3שטח התכנית יתבססו על  להעתידיות הגישה דרכי 

 בית העלמין.הקיימת לדרך הגישה , על תווי צומת הפילבר את השכונה לציר יח - מזרח גישה מדרוםא( 

 ר הכניסה לכפר הירוק שממזרח, בסביבת שערח' משה סנה תחבר לציר זה י :דרך הנופשגישה מב( 

 יעבור בכיוון כללי מזרח זה תוואי  (.20נתיבי אילון )כביש ומשם ימשיך ויפנה מערבה עד לתוואי      

 .הצפוני של שטח התוכנית הלאורך גבולמערב,      

 יגיע מצפון, יחצה את דרך הנופש ויתחבר עם תוואי העוקף , 5מס' כביש חיבור מ ירצ -צפוןגישה מג( 

 .המערבי    

 שכונת נווה גן לעבר  וחיבורגישה וכננו מס' דרכי מרכזיים אלה, ת םצירי 3 -בנוסף ל - גישה מדרוםד( 

 רח' הבאר. -רח' הגנים ו –הקיימת, באמצעות חיבור לרחובות הקיימים     

 
 

 ניקוז 2.5

 יימים, לכווןושיפועי הניקוז הק ,תוואי הטופוגרפיה הטבעית בשטחהותאם לתנאי ניקז שטח התכנית 

 מערב. כללי צפון

שהוקמה ע"י  ,הזרמת הנגר העילי לעבר "בריכת החורף" המלאכותיתתוכננה להבטיח מערכת הניקוז 

 אנשי הכפר הירוק מצפון מערב לאזור הבינוי המוצע בתכנית. 

ת סדירה בעונת החורף לעבר בריכהניקוז האספקת יבטיח את תנאי עבר אזור זה מי הנגר להפניית 

 .ע"מ לשמר כאן את בית הגידול הלח תחומה ורף והרחבתהח

נספח הניקוז והנספח הנופי לתכנית מציגים את הפתרונות המוצעים לשימור בריכת החורף והסדרת 

 הניקוז בסביבה.

 
 

 תשתיות 2.6

מערכות בהן 'תל ברוך צפון', -צמידות לשכונות המגורים החדשות: 'נווה גן' ושטח התכנית מצוי ב

 : מים, ביוב, חשמל, תקשורת וכו'.כולל מוצעת בתב"עאכלוס השכונה המלאה לירונית תשתית ע

 הבינוי המוצע. אתמציג  1.2תשריט מס 

 .מסמכי התוכנית -'1נספח מס  ראה/יט נוסף ולפיר
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 תשתית טבע עירוניסקר ערכי טבע ו. 3

 כללי 3.1

 . עבריו בכבישים מהירים 2 -מ , מוקףפתוחאקסטנסיבי  -חקלאישטח התכנית מצוי כאמור בלב שטח 

התכנית  יערכי טבע בשטחולזהות תשתיות של לאתר , סקר הטבע העירוני נערך במטרה לבחון

 וסביבתה, העשויים להוות בסיס לשימור וטיפוח. 

מטרה לאפיין, ככל הניתן את ב ,2014פברואר השלמות בחודש +  2011 אביבמהלך עונת ההסקר נערך ב

 -להלן נפרט עיקרי הממצאים התכנית וסביבתה. יבשטח ,מחחי וצו -טבעהערכי 

 
 ערכי צומח  3.2

 . בלבד תאקסטנסיבי ם. כיום נותרו כאן שטחי חקלאות חקלאי יםשטחכו בעבר שימששטח התוכנית 

ריכוזים בודדים של נותרו . בנוסף מערב לכפר הירוקעיקר השטחים בהם קיימים גידולי שדה מצויים מ

 . בלתי מטופלים, מוזנחים ופרדסיםו מטעי פקאן ישטח

 מהוויםה ,התוכנית ישטחדרום במזרח ו -שדרות עצי ברוש נטועיםבשטח הפתוח נותרו מעט שרידי 

 .שהיה כאן החקלאימרחב השטח ל ,ותחלק לשגבולות סימני שרידים ל

 פטוס. יעצי אקל תשורקיימת לאורך תעלת הניקוז בצפון התוכנית 

 .מצויים עצים שהתחדשו לאחר כריתה ,ומערבה( 18309/67097 -)נ.צ. יםת האקליפטוסשורממזרח ל

 ס"מ.  10 -רובם בעלי מספר גזעים קטנים בקוטר של כ

בעלי גזע  בוהים,עצים גפרטי מס' מצויים ומערבה(,  18297/67100)נ.צ.  ת האקליפטוסיםשורל ערבממ

 (.בהמשך 3.1 מס' ראה תמונה -למשלמטר ) 1 -כגדול של מבקוטר 

 

 

 18284/67101ס"מ נ"צ  120: אקליפטוס בקוטר 3.1תמונה 
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 (.18297/67107מעובדים )למשל ב נ.צ. השטחים הבתוך נמצאים בפיזור נוספים  יםעצי אקליפטוס

מהירות ד"כ בעץ זה מתחדש ב שטח התוכנית.ב 'שיזף מצויעצי 'פרטים בודדים של נמצאו מס' כמו כן 

 גידול מופרים. והוא נפוץ בבתי ,שריפהמצבי לאחר 

 

 . מוזנחים ונטושים והם אינם מעובדים)ובעיקר בדרומה( תכנית השטחי בהשטחים החקלאיים מרבית 

 18274/67090הברושים הממוקמים צפונית לבריכת המים )נ.צ. כי בין השאר, בשטח ניכר,  יםמסיור

 .ברושיםית להמצויים מערב 'שסק'עצי כך גם פול. ניבשים ונוטים ל ,וצפונה(

 נטוש.  -תות גדול למדימטע עצי בחלק הדרום מערבי של שטח התכנית, מצוי 

(, אין בישראל מטעי תות בהיקף 12כרך  1988, 1"החי והצומח של ארץ ישראל" )אלון אנציקלופדיתלפי 

 מאז תחילת המאה העשרים. ,מסחרי

 

 18274/67090: קצה דרומי של שורת ברושים ליד בריכת המים נ"צ 3.2תמונה 

 

 פולשים. מח צו התכנית מצויים פרטים רבים של מיני יבשטח

. שיחי לנטנה גדולים 'לנטנה הססגונית'ה -ו 'להחלחהכשיטה ' ה בעיקר אתכאן ניתן למצוא כך למשל 

 שטחי המטעים הנטושים. תוככי מצויים בעיקר ב

-ו 'קיקיון מצוי', 'תפרקיסוניה שיכוני', 'ויהצאיזדרכת מ'כאן: פולשים נוספים נפוצים צומח  מיני

 . 'שיטת המשוכות'

                                                           

ההוצאה -. מש' הבטחון12החי והצומח של א"י, כרך צמחים ובע"ח במשק האדם. : 1988אלון, ע.  1

 לאור והחברה להגנת הטבע.
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לצמח  יםנחשב, ה'אקליפטוס'עצי של  (,חוקכמוגדר ב)לא בוגרים  -פרטים קטניםמס' בשטח כן זוהו 

 (.2010, 2דרור-פולש באיזורים בהם מפלס מי התהום גבוה )דופור

יכים י, השנית מורכבת ברובה מצמחי שדות ומעזובות )צמחים סגטלים ורודולרים(ויה העשביהצמח

   .'חוח עקוד'ו 'ינבוט השדה'ברובם לחברת 

למישורים בהם הקרקעות כבדות ואלוביאליות. חברה זו היא בעלת מגוון מינים גבוה  תחברה זו אופייני

 בה מראש הנקרה ועד עזה. פוצה רחובעלת ת

חלמית ', 'אתוב-דורת ארם', 'גדילן מצוי'המינים הבולטים ביותר לעונת האביב בה נערך הסקר הם: 

שיבולת שועל ', 'פרג זיפני', 'עשנן קטן', 'סרפד צורב', 'ירבוז', 'חרצית עטורה', 'חרדל השדה', 'מצויה

 ומינים רבים נוספים.  'תלתן לביד', 'שלמון יפואי', 'נפוצה

 מין אנדמי ואדום.מין זה הוא  ,'פישטנית יפו'בשטח נמצאים גם פרטים של 

 

, ףוצ, היה משל התוכנית תמערבידרום שטח הרצועת החלק מצא כי נמ, י השטחעריכת סקרמהלך ב

 . מאיחודש לעד  -יחסית במשך זמן ממושך הצפה,נותרו במצב  ,כאן יםהשטחניכרים מלקים וח

 שנים האחרונות. ו בלא עובדי החקלאות כאן כי שטחקל להעריך נ

 ,'טיון דביק' )נדיר(, 'ן כוכבנידמסו' ,'גומא הפקעים' ;נפוצים גם, בנוסף לעצי התות הבולטים בשטח

 .'נרקיס מצוי'ו )מין פולש(, 'לכיד הנחלים' ,'לחך איזמלני' ,'לוף ירוק' )נדיר(, 'צפרדע איזמלנית כף'

)מוגן( ופרטים  'סחלב קדוש'עשרות פרטים של זוהו בשטחים שאינם מוצפים בדרום מערב התוכנית 

 ן. המהווה ערך טבע מוג 'עלים-רמוס צרות'רבים של  

 

המשמשים בשנים האחרונות  ,שטחי בורקיימים  ה,מזרחנתיבי האיילון לרמפה העולה מכביש בצמוד 

 לשימור מיני צמחים נדירים. פתוח פארק שטחי כ

. המרחבי הפיתוחעקב מהלכי אולם תפוצתם פחתה  ,היו נפוצים מאד באזור החוףצמחים אלו  מיני

 דול זה. רבים מהמינים הם נדירים ואנדמיים לבית גי

אנשי הכפר הירוק זרעו ושתלו צמחים שנאספו בבתי גידול טבעיים באזור. הם מתחזקים את השטח 

 באופן רצוף ואינטנסיבי ויצרו פארק עשיר המשמש מוקד לפעילות חינוכית ענפה. 

 .בהמשך 3.4, 3.3צילומים לפירוט נוסף ראה/י 

 

                                                           

 . העמותה לעידוד וקידום שמירת הטבע במזה"ת.הצמחים הפולשים בישראל: 2010דרור, ז'.מ., -דופור 2
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 פארק שיקום צמחי בר )שטח מזרחי(: 3.3תמונה 

 

 

 

 

 שילוט בפארק  – פארק שיקום צמחי בר: 4.3תמונה 
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 חי ערכי  3.3

 -להלן נבחין במספר קבוצות של ערכי חי

  דו חייםא( 

נחפרו ע"י אנשי הכפר הירוק אשר מלאכותיות )דרומית וצפונית( בריכות חורף  2מצויות בשטח התכנית 

 בחלק הדרום מערבי של שטח התכנית.ר בעיק -נמוכים טופוגרפית במצב הצפהשטחים כמו גם  ,ואחרים

ביוב, קיימים שטחים המוצפים מספר ל השאיבה, מדרום לתחנת התכניתשטח הדרום מערבי של אזור ב

 -בריכת חורף. מצפון להם, בסמוך לתחנת השאיבה לביוב, מצוייה החורף והאביבעונות חודשים במהלך 

  הנגר העילי מהסביבה.מי  יםנקזאליה מת ,)"הבריכה הדרומית"( שלולית חורף מלאכותית

נחפרה שימור צמחי בר כאמור לעיל, לפארק סביבת שטחי ה, בהתכניתשטח מערבי של  צפוןהאזור ב

היא ואעפ"כ בריכת חורף גדולה )"הבריכה הצפונית"(. הבריכה עדיין לא הגיעה לשיווי משקל אקולוגי 

 חיים. -מקיימת כבר מגוון עשיר של חסרי חוליות ודו

)עתידה  'אילנית מצויה'  -ובהםפרטים רבים מצויים במערב התוכנית ההצפה העונתית אשר  ישטחב

  )בסכנת הכחדה(. 'קרפדה ירוקה'-ו)בסכנת הכחדה חמורה(  'טריטון הפסים'בסכנה(, 

 .חשוב במיוחד להתייחס לטריטון שהיה נפוץ בכל האזור וכיום נעלם כמעט לגמרי

 .3-4צילומים לפירוט נוסף ראה/י 

 

ע"י אנשי הכפר הירוק , הוכשרו והן מטופלות באופן שוטף, , נחפרוכאמורשתי בריכות החורף יודגש כי 

טבעיים כחלק מאגן ניקוז טבעי כשטח הצפה , והן משמשות ואחריםבסיוע נציגי אוניברסיטת ת"א 

 .מקומי המזין אותן

פעילויות סביבן ב נערכות בעונת החורף והאבי. לטיםסביב, עליהם נתלו ש וגודר ותהבריכ ישטח

 )ראה/י צילומים בהמשך(.אקולוגיות 

בריכות חורף אלו. כך למשל הושקעה מחשבה רבה  2התכנית הנדונה נערכה והותאמה לקיומן של 

להבטחת מניעת פגיעה בבריכות חורף אלו ע"י תוספת מי הנגר שתיווצר בשטחי שכונת המגורים בדרום 

 .כפי שיפורט בהמשךשטח התכנית, 

לצורך כך הושקעה מחשבה רבה ובסיומה תוכננה מערכת של בריכות איגום להשהייה, חלחול, סינון 

ועצירה של זרמי מי הנגר, מאזורי הבנייה, ומניעת זרימה ישירה אל עבר בריכת החורף הדרומית, תוך 

שמירה על שמירה על הפרדת זרמי מי נגר, עקיפה של עודפי מי נגר את מוקד הבריכה הקטנה והרגישה, 

אגן היקוות מקומי קטן וטבעי להזנת מימי הבריכה הדרומית ובעיקר, שמירה על תוואי הקרקע ומערכת 

  הניקוז הטבעית באזור.

מרכיבי התכנון של מערכת הניקוז, שולבו בתכנית לפיתוח שטחי הבנייה של שכונת המגורים כמו גם של 

 ת המגורים.שטחי הפארק הפתוח, שמצפון לשכונ -השטחים הפתוחים

במסגרת ההתייחסות המעמיקה לתכנית הפיתוח של שטחי השכונה החדשה ובעיקר תכנית הפיתוח של 

הפארק הפתוח שמצפון לשכונה המוצעת בתכנית, נערכו פגישות, שיחות ודיונים רבים עם מומחים 

שטחי עילי לשטחי ההצפה בדרום מערב  נגר מיוגורמי טבע, להבטחת מירב התנאים להמשך אספקת 

מערכת האקולוגית להמשך קיום התכנית והפרדתם ממערכת ההזנה של בריכת החורף הדרומית, לצרכי 

        ומאידך למנוע הזרמת מזהמים לשטחים אלו. "בית גידול לח"() אזור זהמוקד זה, שהתפתחה סביב 
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  -זוחליםב(  

   :של םנהתוכנית השטחי נפוצים באזור אופיינים הזוחלים מיני 

 ,'מים משובץ -נחש' ,'נחושית עינונית', 'לטאה זריזה', 'חרדון מצוי', 'חמט פסים', 'עמן שחורז'

 .'קשקשים מצוי-תלום ','צפע ארץ ישראלי' ,)אשר עתידו בסכנה( 'צב יבשה מצוי', 'עינחש עדינה'

 

   :עופותג( 

   :נצפו בשטח בולטים בעיקרשהעופות מיני 

עורב ' ,'נקר סורי' ,'מגלן חום', 'חזה -לבן','כוס חרבות' ,'ירגזי מצוי', 'ינשוף עצים' ,'חגלה', 'בז מצוי'

 . 'תור מצוי'ו 'צוצלת', 'פשוש' ,'סיקסק' ,'אפור

את רגליהם של כמה מהמינים מין זה הוא מין פולש שדוחק , 'דררהה'תה יבולטת מאוד בשטח הי

 . המקומיים

, 'לבנית קטנה', 'ברכיה'ולטים במיוחד: בהבמשך החורף נפוצים בשטחים המוצפים עופות מים. 

 .'ת ביצותחרטומי' -וכן 'שרשיר'

מיני עופות מהם תשעה מינים  40נמצאו  ,(2009) 3לירון גורן -בשטח התכניתנערכו סקרים שעפ"י מס' 

 של עופות מים וששה מיני עופות "מנצלי עיר" או פולשים.  

)לא מופיע  דידהנות שחנו בשדה במהלך הנהסקר נראתה בשטח להקה גדולה של חסידות לבמהלך ב

 .ברשימה של גורן(

 

   יונקיםד( 

   :םנהתוכנית השטחי הנפוצים באזור היונקים מיני 

קיפוד ', 'מריון מצוי', 'חולדה מצויה', 'חולד' ,'חדף מצוי' ,'דרבן הודי', 'גירית מצויה', 'ארנבת השדה'

  . 'תן'-ו 'שועל מצוי', 'מצוי

 כלבים וחתולים משוטטים.מצויים בשטח כן 

, 'חולד'מהמזיקים: לבד ) ערכי טבע מוגנים רובםהמינים שהוזכרו הם בעלי תפוצה רחבה. מרבית 

  .('מריון'-ו 'חולדה'

, עקב מקומי -נקודתימעבר לנזק  - הללומינים פגיעה משמעותית בגרום לכלל יה ליצפואיננה התכנית 

 .בתי גידול שלהםפגיעה ב

 

 חיים' המצויים בשטחי התכנית, מצויים בסכנת הכחדה.חלק מערכי 'דו 

ת החורף הדרומית בריכלעבר מי נגר בטיח המשך אספקת התכנית הנדונה תכאן המקום להדגיש שוב כי 

 כאמור.גידול למיני דו חיים ההצפה סביבן כבית  אזוריוהצפון מערבית, תוך התייחסות ל

 

                                                           

  Bufo  הירוקה ) הקרפדה :עירוני במתחם חיים-דו אוכלוסיות של שרדותיה סיכויי: 2009גורן, ל.  3

viridis אוניברסיטה מוסמך" התואר לקראת גמר . עבודתכמודל חולון – הרישוי משרד ( באתר" 

 אביב.-תל באוניברסיטת אקולוגיה במסלול
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 עונת הקיץ, יבשה. - .כניתבדרום מערב שטח הת -הדרומית בריכת החורף 

 

 

 עונת האביב, מוצפת. –הדרומית בריכת החורף 
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 בעונת החורף, מוצפת. -הצפונית בריכת החורף 

 

 
 

 שילוט הסבר. -הצפונית בריכת החורף 
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 . נקודות תצפית בשטח התוכנית3.4

מ.פ.ה  מ' 40 -עם מדרון קל המשתפל ממזרח למערב מגובה של כ שטח התוכנית הינו מישורי ברובו

 מ' מ.פ.ה במערב.  19 -לכ בשטח "האצבע המזרחית" במזרח

, (18274/67085 )נ"צ מבוטנתוקמת בריכת מים במרכז התוכנית צפונית לשטח המיועד לבינוי ממ

  + מ' מ.פ.ה. 30 -וגובה כ נקודה זו מהווה נקודת ציון בולטת בשטח התכנית

 ה מישורית המשתפלת ממזרח למערב )לכוון הים(.סביבת הפרוייקט גם היא מאופיינת בטופוגרפי

 בניתוח שערכנו עולה כי שטח התכנית ניצפה מסביבתו הקרובה בלבד.

 נצפה שטח התכנית מכביש נתיבי איילון. - ממערב

 .םם מדרוינצפה שטח התכנית מבני המגורים הגבוהים הקיימ - מדרום

 .נצפה שטח התכנית מאזור בית העלמן קרית שאול - ממזרח

 מהשטחים הפתוחים שמצפון. נצפה שטח התכנית  - מצפון

 להלן מספר צילומים נבחרים מסביבת שטח התכנית.

 

 

 שטח התוכנית מבט לכיוון צפון מזרח

בריכת 
 המים 
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 דרום שטח התוכנית : מערבמבט לכיוון 

 

 מסקנות  סיכום ו 5.3

 . לות אדםופעעקב נוצרו הנוף, החי והצומח בשטח התוכנית וסביבתה הקרובה מרבית ערכי  .1

מכוסים  חקלאיים,שלחין שטחי משמשים כינם שאהשטחים הפתוחים בשטח התוכנית, מרבית  .2

 .לא מהווים ערך טבע  לשימורבצמחית באשה ועל כן 

הבטיח התנאים יש ללכן , ופי חוקלמוגנים אשר הינם פריטים , עצי הברוש, האקליפטוס והשיזף .3

 .ופיתוחבנייה באזורים המיועדים ל בנוגע לשימורם

נכללים ברשימת המינים המוגנים על פי אינם , כניתדרום מערב התשטחים בבעצי התות המצויים  .4

"מין שהפסיקו המהווים  התייחסות לעצים אלו כל דרךמוצע לשקול ב ,אעפ"כפקודת היערות. 

 ., בהתייעצות  עם פקיד היערות(4,2010לנטעו ויש חשיבות לשמרו" )פקיד היערות

חיים -דוערכי של  יםחשוב יםבהם ריכוזהצפה  שטחימצויים התכנית שטחי של בחלקה המערבי  .5

)מין  "טריטון הפסים"חי -פרטים רבים של הדוקיימים כאן בין השאר  .וצמחים נדירים ומוגנים

  בסכנת הכחדה חמורה(.

להרס מו גר יםהאינטנסיביוהבנייה הפיתוח תהליכי אולם וחורף היו בעבר נפוצות מאד  שלוליות .6

ת ומערכת אקולוגיבשל אוכלוסיות האורגניזמים הייחודיים  ולצמצום דרסטי בתי הגידול של 

  .אלו

                                                           

נספח ג' ב"הנחיות להכנת נספח עצים בוגרים הערכת סיווג עצים בוגרים. : 2010פקיד היערות,  4

 וח הכפר.לתוכנית." משרד החקלאות ופית
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ע"י שימור, להבטיח מפני  במוקדי בתי גידול ייחודיים אלו יעהפגכל מנוע ל מאוד חשובלפיכך 

של אגן  פתוחיםהשטחים הרצף הפניית זרמי מי נגר עודפים בגין תהליכי הבנייה, ושילובם ב

  שטחי "רצועת הנופש" המתוכננת מצפון לתכנית. וות המקומי שלהם, בסביבת ההיק

לאיסוף והולכה, בין היתר, של עודפי מי נגר , וזקינת ותעלקיימת התכנית שטח בחלק הדרומי של 

 WET -ההצפהשטחי והולכתם לעבר אזור , ()שכונת נווה גןמדרום כיום שהשטח הבנוי מסביבת 

LANDS  גידול לחים. בהם התפתחו בתי  

כדי תוך  ,ישירות לעבר שטחי ההצפה יםמי נגר עילימפני זרימות עודפי להבטיח ככל הניתן, חשוב 

אגני שיקוע/ בריכות באמצעות מערכת  ,איכות סבירהלתי מזוהמים ובבנגר  מיאספקת  תהבטח

חשוב מהווים ערך טבע שטחי ההצפה כאן  -בתי הגידול הלחיםחלחול, מיתון והשהייה, לעבר 

 ביותר ויש לדאוג לשימורם.

דולה ערכיות גי בעלמומלץ להבטיח מפני פגיעה בשטחים הלחים במערב שטחי התכנית שהם  .7

 Wet Lands -השטחים הלחיםבשטחי התכנית, יוגדרו  טרם כל תחילת עבודת בניה/ פיתוח. ביותר

 ויסומנו, כאמצעי להבטחת תנאי פגיעה בהם.

תושלם פעולת העתקה של ערכי או פיתוח השטחי התכנית, טרם תחילת כל עבודות בנייה   .8

איסוף והעתקת  -אלו יכללופעולות  .כאןגידול ההאופייניים לבית נדירים, צמחים גיאופיטים ו

 גיאופיטים והעתקת העצים הראויים לשימור.ערכי 

ם עיליבתכנית פיתוח מפורטת שתיערך טרם ביצוע, יובטחו מירב התנאים מפני הזרמת מי נגר  .9

 המשאבות.הדרומית, שמדרום למתקן  -קטנההבריכת החורף בנייה בתכנית, לעבר ה ישטחמ

, חלחול ושיקוע של מי הנגר העילי, בצורת השהיהבתכנית הפיתוח המפורטת יובטחו התנאים ל .10

 . , למיתון הזרימות, והפרדת זרמי מי הנגר במצבי שיאבשטחשיחפרו  ,גומיםיאבריכות/ סדרת 

ככל הניתן שטחי מפורטת כאמור, טרם תחילת ביצוע עבודות הפיתוח, ישמרו בתכנית פיתוח ה .11

 . השטחבתי גידול לחים ההצפה הנמוכים, לעידוד 

ביצוע עבודות הפיתוח בשטח תבוצע פעולת הדברה מתואמת כנגד תחילת יש להבטיח כי טרם  .12

בגין ופרים מהתפתחותם בשטחים למנוע העשירה בשטחי התכנית. זאת בכדי  פולשיםצמחיית ה

 מוגדרים כצמח פולש.קטנים, כי גם פרטי עצי אקליפטוס נציין . והפיתוח עבודות הבניה

פי תכנית הבינוי, מכיל  לע ,שימור, המיועד בחלקו למטע הפקאןתא שטח חלק המערבי של ה .13

, "לנטנה", "אזדרכת"מיני פולשים )מצויים  כאןבשטח  בעיקר עצים קטנים, במצב פיזיולוגי ירוד.

  . ראוי לכרתם ולהדבירם, אשר ("שיטה", "קיקיון"

לשקול נטיעות מיני עצים אחרים ובעיקר מינים מוצע שצ"פ,  -כ וחלט על תכנון שטח זהים ב

 וכד'.  "אלון תבור", "חרוב"מקומיים כמו 

לול התייחסות מפורטת של מערכת אמצעי כת, כאמור כי עריכת תכנית הפיתוח המפורטתמומלץ  .14

פעולות  היה, החלחול, הפיזור, השיפועים ואמצעי הובלה למי הנגר הטבעי ו/אוההולכה, ההש

לעצים ועוד כיו"ב, בסיוע  גיאופיטים, שמירה על עצים בוגרים, פעולות הדברהה של ערכי העתק

  מומחים מתחומי איכות הסביבה, טבע עירוני, אקולוגיה וערכי טבע.
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 בוגרים . סקר עצים4

נספח  עריכתל ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר הנחיותבפי הפורמט הנדרש  לעך ערנסקר עצים בוגרים 

 באתר האינטרנט של משרד החקלאות בכתובת הבאה:שהתפרסמו  ,עצים בוגרים

.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/hnchaiot_nispach_ezim_bogrim.htmhttp://www 

 הערות:

 מ' מעל לקרקע. 1.30קוטר הגזע נמדד בגובה      * 

 גזעים רבים )של אותו מין( שצומחים מהקרקע בסמוך זה לזה, נחשבים כפרט אחד.   ** 

 זדרכת מצויה, אילנתה בלוטית, פרקינסוניהאחר כריתה )*** מינים פולשים שעלולים להתחדש לא

  (, צריכים לעבור גם טיפול הדברה למניעת התחדשות ונביטה. שיכנית ושיטה כחלחלה       

 . 2010דרור, -לפי המיפרט של דופור     

 רט טכני לקבלן המבצע.דרכי טיפול בצמחים פולשים מעוצים לאורך תשתיות בישראל: מפ: 2010דרור, ז'.מ., -דופור      

 

 

 לסיכום,

נמצאו , (במטע נטוש)בעיקר עצי הפקאן , םחלק, פרטי עצים שונים מאותמספר מצויים התכנית שטחי ב

 במצב פיסי ירוד וחלקם הגדול אינו ראוי לשימור.

העצים המצויים באזורים המועדים לבנייה ופיתוח יועתקו או יכרתו לפי המלצת האגרונום בהתאם 

 פיסי אפשרות העתקה וכיו"ב.למצבם ה

ישמרו לפיכך . מיועדים לבינוי ולפיתוח לאמצויים בשטחים שומופו מהעצים שאותרו גדול כן, חלק כמו 

 .הקיים עצים אלו במצבם

רו מספר עצים הנחשבים כמינים פולשים, עצים אלו יש לכרות ולבצע תיודגש כי בתחומי התכנית או

  בהם טיפול למניעת התחדשותם.   
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 ניקוזהידרולוגיה ו. 5

עבריהם,  3 -מהכלואים  ,חקלאיים ושטחים פתוחים םשטחיים על פני התכנית הנדונה משתרעשטחי 

איילון הנתיבי ותוואי , (מזרח)מ, בין העלמין (דרום)משכונת נווה גן בשטחים מפותחים כולל: 

 .רבמע -' בכיוון כללי: מזרח5(. מצפון לשטח התכנית עובר כביש מס' במערב)

עפ"י  ," אזור א' –אזור פגיעות מי תהום גבוהה "  -תמוגדראשר רגישותו שטח התכנית מצוי באזור 

, החדרה, העשרה איגום מים עיליים -תוכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים) 4ב//34תמ"א 

  .(4ב/ 34תמ"א )להלן  2007 -שנתאשרה ב (והגנה על מי תהום

 : ה כפי הוראותי 4ב/34תמ"א /מטרות 

התהום, המשולבת עם שימור  -ליצור מסגרת תכנונית לאיגום מים, החדרה, העשרה והגנה על מי"...

 :ע"יפות וניצול מיטביים של מי הנגר העילי תוך הקטנת נזקי הצ

 ייעוד שטחים למפעלי החדרה ולאתרי החדרה ומתן הוראות לתכנונם, .1

 י נגר עילי,מתן הנחיות להקמת מאגרים להשהיה ולניצול ישיר של מ .2

 ניה המעשירה מי תהוםבקביעת הנחיות ל .3

 .."קביעת הנחיות להגנה מפני חדירת מזהמים למי התהום. .4

 

, מפרט בין השאר "ניצול מיטבי של מי נגר עילי והעשרת מי תהום" – הנ"ל 4ב/ 34מ"א פרק ד' בת

מפורט פ"י הכך למשל עהעשרת מי תהום בתוכניות מפורטות. דרכי בדבר והנחיות הוראות שורת 

  -שם, נקבע כי 23.1בסעיף 

משטח  ,, הכוללת שינוי ייעודי קרקע'2.... בתחום אזורים א' המסומנים במפה  תוכנית מפורטת "...

פתוח לשטחי בינוי ופיתוח, לרבות דרכים, או תוכנית מפורטת המשנה את מערך השטחים הפתוחים 

תכלול הוראות בדבר  ,22.3ות של סעיף והתכסית הבנויה בתחומה, או תוכנית שחלות בה הנסיב

 שימור וניצול מי נגר עלי, השהייתם והחדרתם לתת הקרקע להעשרת מי תהום..."

 -עוד נקבע שם

שטחים חדירי מים מתוך שטח המגרש  15%יוותרו לפחות  ,2כמסומן במפה באזור א' ,"...  .1

וחלחולם לתת הקרקע  הכולל, במגמה לאפשר קליטת כמות גדולה ככל הניתן של מי נגר עילי

 .בתחומי המגרש

שטחים חדירי מים במגרש אם יותקנו בתחומי המגרש  15%-ניתן יהיה להותיר פחות מ

מתקני החדרה כגון: בורות חלחול, תעלות חלחול, קידוחי החדרה, אשר יאפשרו קליטת מי 

 .."הנגר העילי בתחומי המגרש בהיקף הנדרש.

בע התוכנית הוראות להעברת מי הנגר העילי בתחומי , תק2, כמסומן במפה 1באזור א'"... .2

המגרשים והמבנים לשטחים ציבוריים פתוחים או למתקני החדרה סמוכים לצרכי השהייה, 

 ..".החדרה והעשרת מי תהום

תכנון שטחים פתוחים , לרבות שטחים מיוערים בתחום התוכנית, בכל האזורים, יבטיח  "... .3

של מי נגר עילי באמצעות שטחי חלחול ישירים, או  בין השאר קליטה, השהייה והחדרה
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מתקני החדרה. השטחים הקולטים את מי הנגר העילי בתחום שצ"פים יהיו נמוכים 

 ..."ם. כל זאת ללא פגיעה בתפקוד ובשימושים של שטחים אלה כשצ"פימסביבתם 

ים ויעשה בתכנון דרכים וחניות ישולבו רצועות של שטחים מגוננים סופגי מים וחדיר"...  .4

 ..."שימוש בחומרים נקבוביים חדירים

 

 :מוסד תכנון, בכפוף למספר תנאים כגוןמניתן יהיה לקבל פטור  המוצעת תוכניתעפ"י ה

 ה חדירהנבמקרה והקרקע אינ .1

 קרקע מזוהמת או מי נגר מזוהמים. עקבבמקרה וקיים חשש לזיהום מי תהום  .2

 מאפשרים השארת שטחים לחלחול. לאשקפים יבמקרה והאזור מכוון לבניה תת קרקעית, בה .3

 מי התהום בתחום התוכנית גבוהים וקיים חשש להצפות .4

 קיימים תנאים מקומיים לפיהם לא ניתן או לא רצוי להחדיר את מי הנגר העילי. .5

 

ב"ע התאחר וומ ,4/ב/34תמ"א הגדרות פי כ "אזור א'" -וגדרת גמ ,נדונהמוצעת התכנית האחר והמ

תמ"א הוראות ללהתייחס נדרש יש ואזי שטחים פתוחים, הווים המדרומה, במציעה בינוי בשטחים 

 לשימור מי הנגר.התנאים מלוא  תלהבטח '4ב/ 34

 

 כדלקמן: אמצעיםניהול מי הנגר במגוון תנאי לתוך התייחסות תכנית הנדונה הלפיכך נערכה 

, 12% =צ"פש, 37.6%= ללא כל בינוי )חקלאיוותרו י ב"עהת ימשטח 70% -ככי  מבטיחההתכנית  .1

   . (עודו, 19.5%= פארק

מי עודפי רב תנאי הזרימה וההטייה של ימתוך כוונה להבטיח מ כהתכנית נערלהפיתוח ית תכנ .2

בסיוע , מצפון וממערב -שטחים פתוחיםתכנית, לעבר אזורי בדרום ההבנייה סביבת שטחי הנגר, מ

 גרוויטציונית.  -זרימה טבעיתי , בתנאהשהיהבריכות אמצעי ניקוז, זרימה ופיזור, כולל מס' 

 יופנה לאזורי השהייה וחלחול בתוך תחומי המגרשים בשטחימהשטח הבנוי מי הנגר ניקוז  .3

 קווי הניקוז העירוניים ישמשו לניקוז עודפי נגר בלבד.ורק  השכונה הבנוייה,

יחס בס"מ פחות  20 -בגובה של כלבנייה המגרשים פני הקרקע של צב זה יתאפשר ע"י תכנון מ .4

משטח המגרש, הפניית  20%הותרת שטחי חלחול בהיקף של לפחות , שטחים התוחמים אותםל

 '. עוד כיו"במרזבים לשטחים מחלחלים ו

השהיית עודפי מי הנגר בשטחי ההצפה כאמור, תעודד חלחול איטי למי התהום, ובד בבד תעודד  .7

 ותשרת את תנאי הרקע האקולוגי שהתפתח במקום.

שיפועי קרקע,  -אמצעים כגוןבסיוע מערכת יתנקזו, הבנייה בדרום התכנית, י זוראממי הנגר עודפי  .5

, חלחול, שיקוע והשהיה. מכאן יתנקזו העודפים השהייהבריכות מובלים, לעבר שטחי ו תעלות

 לכוון צפון 20כביש שיעקוף את שלולית החורף, לעבר תוואי באמצעות מובל ניקוז בעתות שיא, 

באמצעות "מעביר  20עובר מתחת לכביש , מערבלמזרח הנע מנחל אחיה  תוואיאל עבר  ומערב,

  מים". 

שטחי עבר ל ,גרוויטציוניתתתבסס על זרימה , בתכניתיה הבנ ישטחבמי הנגר זאת וועוד, הזרמת  .6

 ת )שצ"פים(אזור הבנייה בתכניתוך ב -השהייהקליטה, חלחול ו
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הנמוכים  ההצפהשטחי ום, יתנקזו לעבר בכל מקרה יובטח כי עודפי מי הנגר משטחי הבנייה בדר .7

מבלי  לשימור ועידוד תנאי הקרקע הלחה החיוניים לבית הגידול כאן, במערב שטח התכנית,

  להציף ולפגוע בתנאי שלולית החורף הקטנה והרגישה.

עודפי נגר ככל שיווצרו, מעבר לקיבולת שטחי ההצפה ובריכת החורף, יגלשו ויתנקזו בזרימה  .8

לכוון כללי צפון, אל עבר המפגש עם נחל  -ות מערכת הניקוז הטבעית הקיימתטבעית, באמצע

  אחיה הזורם מערבה. 

 :/ילפירוט נוסף ראה

  נספח פיתוח – 2 נספח מס'

 

 נספח ניקוז -3נספח מס' 

  

 רקע ארכיאולוגי .6

 לוגי, ערכנו סקר ספרותי לגבי הרקע הארכיאולוגי בסביבה.ואיבמסגרת בחינת ההיבט הארכ

מו כן נערכה פנייה מסודרת לנציגי רשות העתיקות במרחב הנדון ע"מ לקבל התייחסותם והנחיותיהם כ

 לגבי ביצוע עבודות בשטח התכני.

   -נמצא כישנערכו  תובדיקהעפ"י 

 -בשטח התוכנית וסביבתה מצויים מספר אתרים ארכיאולוגים מרכזיים

ממערב  (.18/5/1964מיום  1091 פירסומיםילקוט ) ורה'ר' אל עחהשטח נמצא באתר עתיקות מוכרז 

רסומים    )ילקוט הפ תל ברוך, נוסףמוכרז נמצא אתר על חוף הים על קו רכס הכורכר המערבי  ,לאתר

4318,13/7/1995.) 

האתר  מתחילת שנות החמישים עד היום נערכו חפירות ארכיאולוגיות וסקרים ארכיאולוגים באזור.

  .יםעל חוף ה תל רקיתהמרכזי הינו 

  תקופה העותמנית.האפי פלאוליתית  ועד להעלו ממצאים החל מהתקופה  הסקריםו החפירות

 תכניתממצא משמעותי הינם קבוצה של קברים חצובים בצמוד וממזרח לנתיבי איילון ובסמוך לשטח ה

ות ופורסמו בחדשות ארכיאולוגי ןקברים אלו נחפרו על ידי הארכיאולוג יעקב קפל .( 1327-1708)נ"צ 

  .{1968כז', ,תל ברוך,1954,1957,1959:91,100-102}

הוא מהמאה  םתיארוכ .על ידי מר יוסי לוי חפרו קבוצה נוספת של שמונה מערות קבורהנ 1989-ב

מערות אלו הם בית  חמישית לספירה והם מיוחסים לתושבים שומרונים שישבו במקום.-הרביעית

  .התכניתשטח צפון הנמצאת ב ' אל עורהרח ככל הנראה ,קברות של אתר סמוך

אתר  ( רשות העתיקות ,תשנ"ח (69) נסקרה על ידי רם גופנה ואיתן איילון )מפת הרצליה ורה'חר' אל ע

   .93מס' 

ובריכה בית בד  ,היא כוללת רצפת פסיפס, (1321-1706)נ"צ בשטחים החקלאיים החורבה ממוקמת 

קביעת גודל חקלאי אינטנסיבי מקשה על תכסית השטח של אדמת חמרה אדומה ועיבוד  .מטויחת

 שטח זה מצוי מצפון לאזור המיועד לבניה בתכנית. – החורבה העתיקה וגבולות

 נמצאו עתיקות חצובות בסלע מתחת לכיסוי אדמת החמרה בעומק )רמת אביב( בחפירות שנעשו בסמוך

 מ'. 1.60 -כ
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 וסביבתה התוכניתבשטח  עולה כי 21/09/11וביום  6/7/11רשות העתיקות ביום מידע שנתקבל מי לפ

  באתרי עתיקות מוכרזים. נמצאים מספר

  הרומית הקדומה וביזנטית. אתרים פרהיסטורים מתקופת האפי פליאולית,  כולל אתר תל ברוך

 רצפות פסיפס ואבן בית בד ,בריכה בנויה שרידי בניה, קברים חצובים, כולל ,רה'חר' אל עואתר 

אתר זה  תות,ובורות(.)ג ,מתקנים חצובים בסלע באתר גלילות דרום .המהתקופה המוסלמית הקדומ

 מחולק לשלשה אזורים: 

 ממוקמת בחלקו המזרחי של שטח התוכנית.  -עורה )מזרח( -ח' אל

 ממוקמת במרכז שטח התוכנית, צפונית לשטח המיועד לבינוי.  -עורה -ח' אל

 ת, מכיוון צפון מערב.ממוקמת ברובה מחוץ לשטח התוכני -(מערבעורה ) -ח' אל

 
אסור לבצע באתר עתיקות עבודות בניה, חפירה וכד',  1978-, התשל"ח 29פי חוק העתיקות סעיף  לע

 אלא באישור מוקדם מאת רשות העתיקות. 

מטרת הבדיקות היא  רשות העתיקות דורשת לבצע באזור חתכי בדיקה בפיקוח מפקח עתיקות.על כן, 

או כל  ,ידרשו חפירות הצלהיתגלו עתיקות אם כתוצאה של הבדיקות .וסוג העתיקות לאמוד את היקף

זת האזור כאתר עתיקות תישאר בעינה גם לאחר רהכ על פי שיקול הדעת של רשות העתיקות.תנאי אחר 

  תנאי רשות העתיקות כפופים לתוכנית העבודה שהוגשו לרשות. ביצוע הבדיקות והחפירות.

 עשויה לשנות את תנאי הרשות והיקף הפעולות.כל שינוי מחייב פנייה חדשה אשר 

צפונית מצוי , שטח העתיקות (1שצורפה לאישור רשות העתיקות )ראה נספח יש לציין כי בהתאם למפה 

 לאזור הבינוי המתוכנן.

 יחד עם זאת חלק מהדרכים המתוכננות עוברות בתחומי אתר העתיקות המוכרז.

 
 שלהוראות התכנית יוכנסו הסעיפים הבאים:אישור רשות העתיקות לתכנית ינתן בתנאי 

 )דרום(" י"פ:  -"עורה, ח' אל 25336/0השטח המסומן בתשריט )או שפרטיו מפורטים להלן( . 1 "...

 מיום: 809ע"מ  4941)מזרח(" י"פ:  -"עורה, ח' אל 24515/0; 05/12/2000 -מ 809 'ע 4941           

 הינו/נם אתר/י 18/5/1964מיום:  1425, ע"מ 1091" י"פ -ח' אל"עורה,  1014/0; 05/12/2000            

 .1978 –הוראות חוק העתיקות, התשל"ח עתיקות המוכרז/ים כדין יחולו עליו/עליהם          

 עתיקות, תתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשותככל עבודה בתחום השטח המוגדר . 2     

  .1978-ף להוראות חוק העתיקות, התשל"חהעתיקות כמתחייב ובכפו         

 במידה ויידרש על ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדימות )פיקוח; חיתוכי בדיקה;. 3     

  חפירות הצלה(, יבצען היזם במימונו כפי שנקבע בדין ועל פי תנאי רשות העתיקות.          

 וחוק 1978-ם להוראות חוק העתיקות, התשל"חהמידה ויתגלו עתיקות המצדיקות שימור בהתא. 4     

 , ייעשו על ידי היזם ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות1989-רשות העתיקות, התשמ"ט          

  לשמר עתיקות. מהצורך          

 היה והעתיקות יצריכו שינוי בתכנית הבנייה, תהיה הוועדה המקומית ו/או המחוזית לפי. 5    

 להתיר שינויים בתכנית הבנייה ו/או לדרוש תכנית חדשה ובלבד שלאשבדין, רשאית,  הסמכות         

 שינויים אלה או הגשת תכנית החדשה זכויות בניה או תוספות שמשמעותן פגיעה יתווספו עקב          

 ..." בקרקע         

 מציג את אישור רשות העתיקות. 4נספח מס' 
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 סקר קווי דלק. 7

וקם מדרום מזרח למסוף הדלק של פי גלילות, ממזרח לכביש נתיבי איילון ומדרום שטח התכנית ממ

שעל בסיסם ולאורכם עוברת תשתית קווי הדלק מדרום ומצפון ואל מסוף הדלק של פי  5לכביש מס' 

 גלילות. 

בסביבה ע"מ למנוע דלק לפיכך, במסגרת התכנון היה חשוב לבחון ולזהות מיקומם של תשתיות קווי 

 ליקטים תכנוניים.קונפ

 לצורך בחינת הימצאותם של קווי דלק בסביבה ערכנו הפעולות הבאות:

 .21.07.11 -בקמ"ד -פנייה לחב' תש"ן

 מצורפת -26.07.11-קמ"ד  נתקבלה ב-תשובתה של הגב' עופרה עוז, מנהלת היתרים ופניות, חב' תש"ן

   ראה/י התייחסות בהמשך.–  5מס'  כנספח

 

 .21.07.11 -בפנייה לחב' קצא"א 

  6 מצורפת כנספח -26.07.11 -תשובתו של מר עוזי אהרוני, ראש מדור תשתיות, חב' קצא"א נתקבלה ב

  .ראה/י התייחסות בהמשך

 

 03.08.11 -ב הרנס קגנובסקי מהנדסים בע"מיה לחב' יפנ

הדלק הרנס קוגנובסקי, בצרוף מפה המפרטת את תוואי קווי , חב' יששכר הרנס המהנדסתשובתו של 

  ראה/י התייחסות במשך. - 7 מצורפת כנספח -23.10.11 -נתקבלה ב בציר הנופש 

 

 .03.08.11-בפנייה לחב' נתיבי איילון 

 לא ניתן היה לקבל התייחסות.

 
  -מסיכום המידע שנאסף עולה כי

"מתווה סביבתי לטיפול בזיהום  -המשרד להגנת הסביבהע"י  2009במסמך שפורסם בדצמבר  .1

וי וינים בין השאר מיקום ק, מצו קרקע במסגרת הליכי תכנון ובניה במחוז תל אביב" קרקע וגזי

לא ל.  בהתאם למסמך זה עוברים בשטח התוכנית שני קווי דלק. הדלק ברחבי מחוז תל אביב

קווי הדלק. בהסתמך על מידע ראשוני זה נעשתה הפנייה פירוט נוסף לגבי שייכות/אחריות של 

  כפי שפורט לעיל.לחברות הדלק השונות 

 .בהמשך, הלקוח מתוך המסמך הנ"ל 18.מיקום כללי של קווי הדלק ניתן לראות בתשריט 

 -חב' תש"ן קמ"ד .2

החברה לתשתיות נפט ואנרגיה, נמסר כי בבעלות החברה  -לפי המידע שנתקבל מגב' עפרה עוז .2.1

 .(, העובר בשטח התוכנית10לוד "-קו דלק )קו גלילות

ו מגב' עפרה עוז יש לבצע סימון בשטח של קו הדלק, באמצעות בהתאם להנחיות שהתקבל .2.2

סיור עם מפקח מטעמם + טופסי התחייבות/ תשלום/ טלפון לתיאום, שצורפו למכתבה 

 (5 )נספח

 לאחר  סימון קווי הדלק יינתנו הנחיות נוספות.  .2.3

תכנית 553-0190975 07/12/2017 10:36:44 נספח חוות דעת סביבתית נספח מס' 9 - חוות דעת סביבתית



 

 5379220-02, פקס: 5002255-02ירושלים, טל:  210תו"פ יועצים והנדסה בע"מ, יפו 

Server-top\wdoc14\topw14213D RS1010 ESR 

34 

 -חב' קצא"א .3

דלק  ויקו יםעוברבשטח התכנית עולה כי  ,חב' קצא"א -י מידע שנתקבל ממר עוזי אהרונילפ .3.1

 .לחב' קצא"א כיםהשיי

בצפון, תוך חציית קטע מהדרכים העתידיות שיחברו  5עוברים מאזור כביש מס'  הדלק קווי .3.2

 את התכנית מצפון ומצפון מזרח.

הרנס קגנובסקי ניתן לקבל מחב' בנוסף מסר מר אהרוני כי את מיקומם של קווי הדלק  .3.3

 .מהנדסים בע"מ

  – ים בע"מהרנס קגנובסקי מהנדס חב' .4

 ( :7 מעיון במפה שנשלחה ע"י המהנדס יששכר הרנס )נספח

.  מגיעה מכוון כביש 18, קו דלק "10, קו דלק "6: קו דלק "קווים 3רצועת קווי דלק הכוללת  .4.1

 ויורדת דרומה לעבר בית העלמין. 5

רצועה זו מצוייה מחוץ לשטח התכנית אך נושקת לקו הכחול של התכנית באזור "האצבע  .4.2

  רחית" של התכנית החופפת את דרך הנופש.המז

שאושרה בשנת  663רצועת קווי דלק זו אושרה במסגרת תכנית רש/בחינה נוספת מצאה כי  .4.3

1989.  

  -כניות שנתקבלו מחב' אופק מהנדסיםת .5

הכבישים שנתקבלו מאפק מהנדסים ואשר ברקע שלהן מופיעה התייחסות לקווי מעיון בתוכניות 

 כי : דלק עולה

 רצועת קווי דלק בסמיכות ל"אצבע המזרחית" כפי שצויין לעיל. קיימת .5.1

: מגיעה מכוון צומת גלילות חולפת בחלק הצפוני של שטח התכנית, לקווי דלק עתודהרצועת  .5.2

חוצה את דרך הנופש ועוברת לאורך הדרך התוחמת את בית העלמין ממערב המהווה גם את 

  דרך הגישה לשכונת נווה גן.

 וברת בחלקה בתוך תחום שטח התכנית.זו ע עתודהרצועת 

 מציג את מיקום קווי הדלק וסימון גבול התוכנית על רקע תוכנית מדידה.  57.תשריט מס' 

 לסיכום:

בסביבת שטח התכנית קיימות מספר רצועות בהם עוברים קווי דלק ו/או רצועות עתודה למעבר  .1

 קווי דלק.

רצועות אלו יעברו בחלקן בתחומי שטח התכנית בעיקר חצייה של הדרך "האצבע הצפונית" של  .2

 התכנית.

  פיכך, מומלץ לערוך תאום הנדסי של התכנית מול חברות הדלק ע"מ למנוע קונפליקט תכנוני.ל .3
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 י התכניתשטח. פוטנציאל זהום קרקע ב8

ועפ"י  שימשו לחקלאות במשך שנים רבות ושטח התוכנית ממוקם כולו בשטחים חקלאיים. שטחים אל

  מיטב בדיקותנו לא נערכו בשטח פעילויות בעלות פוטנציאל ליצירת זהום קרקע.

הכוללים מטעים ושטחי פלחה כאשר דרכי עפר מפרידות בניהם.  חקלאיים שטחי עיבודקיימים שטח ב

 שטח התוכנית לא משמש היום ולא שימש בעבר לצורכי תעשיה או מסחר. 

 

פי מסמך "מתווה סביבתי לטיפול בזיהום קרקע וגזי קרקע, במסגרת הליכי תכנון ובניה במחוז תל  לע

, פורסם ע"י האגף לשפכי תעשיה וקרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה 2009אביב", מיום דצמבר 

  –(, עולה כי http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/index_pirsumim/P0530_1.pdf)מקור: 

במחוז תל אביב קיים זהום נרחב של גז קרקע בחומרים אורגניים רעילים שמתנדפים מזיהום "... 

ע ולחדור לחללים תת הקיים בקרקע או במי תהום. אדי מזהמים אלו עלולים לנוע בתת הקרק

 ..."קרקעיים כדוגמת מרתפים, מקלטים וחניונים ולהצטבר בהם

 

 מפת מפתח המציגה את האזורים החשודים להימצאות מזהמי קרקע במחוז ת"א 18.תשריט מס' 

 

 קטגוריות: 3 -ל מפת המפתח מחלקת את איזורי הזיהום 

 קרקע. אזורים בהם מתחייבת אטימת מבנים מפני גזי - קטגוריה א'

 אזורים בהם מתחייבת עריכת בדיקה להמצאות גזי קרקע טרם בניה.  - קטגוריה ב'

 אזורים בהם יש צורך בהתייעצות עם נציגי המשרד להגנת הסביבה.   - 'גקטגוריה 

 

 . גז קרקע וא שטחים החשודים בזיהום קרקענכלל בלא מעיון בתשריט עולה כי שטח הפרוייקט 

 

 :תן לסכםלאור הממצאים הנ"ל ני

 שטח התכנית שימש בעבר כשטח חקלאי בלבד. .1

עפ"י ממצאינו לא התבצעה בשטח התכנית בעשרות השנים האחרונות כל פעילות בעלת פוטנציאל  .2

 תעשיה, חומרים מסוכנים וכיו"ב. לזיהום קרקע כגון:

ת מניתוח מפות היסטוריות ומקורות אחרים לא נמצאו כל ממצאים המעידים על פעילות תעשייתי .3

 בשטח התכנית. 

 ממספר סיורים בשטח לא נמצאו כל ממצאים המעידים על זהום קרקע בשטח. .4

בשטח התכנית אין כל שרידי מבנים ו/או סימנים מעידים אחרים לגבי פעילות תעשייתית כלשהיא  .5

 בשטח התכנית.

ו שטחי הפרוייקט לא מוגדרים בפרסומי המשרד להגנת הסביבה כשטחים חשודים בזיהום קרקע א .6

 זהום גז קרקע.

 

   התכנית. בשטחחשש לזהום קרקע לאור הממצאים הללו ועפ"י מיטב הערכתנו המקצועית אין 
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 רמת השרון 1010/תוכנית  רש: 8.1' תשריט מס
 מיפוי אזורי זיהום בגז קרקע                              

 

 ,  המשרד להגנת הסביבה: מקור

http://environment.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/index_pirsumim/P0530_1.pdf 

מיקום  
 התוכנית
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 5רקע אקלימי  .9

 שטח התוכנית ממוקם במישור החוף המרכזי, כשלשה ק"מ מזרחית לחוף הים.  

 ים התיכון. הקרבה למושפע מ, התיכוני-מאופיין באקלים סובטרופי יםאקלים האזור 

ילומטרים ספורים, יחסית שרוחבה קרצועה צרה בא לשיא הביטוי, לאורך הים התיכון ת השפעחום ת

 הנמשכת מצפון הארץ ועד לדרומה.

מייצגת היטב ק"מ דרום מערבית לשטח התכנית,  3 -הממוקמת כ שדה דבשל התחנה המטאורולוגית 

 התכנית.את תנאי האקלים בשטח 

 הים התיכון.  חוףמ' מ 500 -כבמרחק   םמוקמ בשדה דב שלהתחנה המטאורולוגית 

 ק"מ מחוף הים התיכון. 2.5 -שטח התכנית ממוקם כ

 טמפרטורה 19. 

  בשעות היום ממתנת הקרבה לים את הטמפרטורות. 

 ., טמפרטורת המקסC25.60 – 25.5 -בחודשי הקיץ, יולי ואוגוסט, הטמפרטורה היומית הממוצעת  כ

 .בפנים מישור החוף(השוררות הטמפרטורה אשר מפחות  Cº2-3 -כ)ב C290היומית הממוצעת היא 

 . Cº22 -אינה יורדת מטמפרטורת המינימום היומית הממוצעת בחודשים אלה 

  .בדרך כלל בעונות המעבר, בעת אירועי שרבמתרחשות  42.5ºC -, המגיעות עד כטמפרטורות השיא

 .ºC15 - 13בעונת החורף, הטמפרטורה היומית הממוצעת נעה בתחום 

מינימום טמפרטורת הו ,C19.00 - 17.5טמפרטורת המקסימום היומית הממוצעת בחודשים אלה היא 

 . C10.50 - 9 -תהממוצע תהיומי

  נדירים ביותר המקרים בהם הטמפרטורה יורדת אל מתחת לאפס ברצועת החוף.

  לחות יחסית 29.

 -בחודשים מאי . בארץ בתקופת הקיץ את אחד האזורים הלחיםרצועת החוף מהווה קרבה לים, עקב ה

, יש לציין כי 70%, בתחנה שדה דב לערכים גבוהים מ הלחות היחסית היומית הממוצעתמגיעה אוגוסט 

  שטח התוכנית מרוחק מעט יותר מחוף הים ועל כן הלחות בו נמוכה במעט.

 . 67% -היא כפברואר הלחות היחסית הממוצעת  - ינואר בחודשים

הלחות הרבה אשר  עקבזאת . א האזור היחיד בארץ שבו הקיץ לח יותר מהחורףרצועת החוף הי

 קיץ. מביאה בכנפיה בעונת ההבריזה הימית 

  קטנים בארץ.מגם המשרע היומי . בלבד 9% -המשרע השנתי של הלחות היחסית היומית הממוצעת

( 20:00ות הערב ), בשע65% -כ( היא 14:00בעונת הקיץ הלחות היחסית הממוצעת בשעות הצהרים )

 . 75% - 70%( הממוצעים הם 08:00והבוקר )

ובשעות הערב  55%- 60%( של עונת החורף הלחות היחסית הממוצעת היא 14:00בשעות הצהרים )

  . 70% -( כ08:00( והבוקר )20:00)

ופחות חלים  20%. ערכי מינימום של 90%בכל חודש מחודשי השנה עשוייה הלחות היחסית לעלות על 

  עיקר בשרבי האביב והסתיו, אולם יש והם חלים גם בחורף.ב

                                                           
 . אטלס אקלימי לתכנון פיסי וסביבתי בישראל. הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב.1991ביתן, א. ורובין, ש.  5
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  משקעים 39.

  מ"מ בשנה. 540 -היא כ נדוןכמות המשקעים השנתית באזור ה

 מ"מ.  270 -הנמוך ביותר. מ"מ 840 -עמד על בתחנת שדה דבשיא כמות הגשם השנתית שנמדד 

קטנה הגשם התדירות בערך, כמות בבאותה מ"מ,  750 -שנים צפוייה כמות גשם גדולה מ 10  -כאחת ל

  מ"מ. 340 -מ

 עונת הגשמים מתחילה בספטמבר ומסתיימת במאי. 

ובחודש מאי, בסוף עונת הגשמים, הכמות הממוצעת  ,מ"מ בממוצע 18כמות המשקעים היא  אוקטוברב

 מ"מ בממוצע. כמות הגשם היורדת לפני ינואר 152ר הוא הגשום ביותר, עם חודש דצמבמ"מ.  3היא 

  מאי(. משטר זה אופייני למישור החוף.  -דצמבר( גדולה מזו היורדת לאחר ינואר )פברואר  -)ספטמבר 

  .מ"מ או יותר 1מהם עם  46 -כ. מ"מ או יותר( 0.1ימי גשם בממוצע ) 64 -בשנה כ

 

  משטר רוחות 49.

 אופיינייםה, בשדה דתחנה המטאורולוגית במה, יםעל נתוני רוחות רב שנתיהנתונים להלן נסמכים 

. מגבלה שמקורה במכשור המדידההקיימים מצויים תחת נתונים מידה רבה גם לסביבת התוכנית. ה

  לוקים בחסר. ,ק"מ בשעה 5 -בערכים הנמוכים מ ,ת הרוחיונתוני מהירוכל לפיכך 

  - חורףעונת 

השעון בלילה שכיחות הרוחות המזרחיות והדרום מזרחיות. במהלך הבוקר חגה הרוח בכיוון 

מהגזרה עולה שכיחות הרוחות מהגזרה המערבית ובשעות הערב  ה"צ. בשעות הצהרים ואחומתחזקת

 המזרחי.

  - עונות המעבר )אביב וסתיו(

בלילה נושבות רוחות מכיוונים שונים. בשעות לפני הצהריים ואחר הצהריים שכיחות רוחות מערביות 

   ת שכיחותן של הרוחות הצפוניות.וצפון מערביות, ובשעות אחר הצהריים והערב עולו

  - קיץ

 בשעות היום חגה הרוח בכיוון השעון ומתחזקת. . הרוחות בשעות הלילה חלשות

לפני מערבית ומערבית בשעות דרום ל ותת החגומערבי -דרום ו ות דרומיותרוח ותבשעות הבוקר שולט

ה הרוח לשיא מהירותה. בשעות אחר הצהריים שולטת הרוח המערבית. בשעות אלו מגיע .הצהריים

  . ומערב בשעות הערב נחלשת הרוח והכוון השליט הוא צפון מערב

  משטר רוחות זה מאפיין את הבריזה הימית המשולבת עם רוחות אפיק המפרץ הפרסי. 

  קמ"ש. 40-קמ"ש ובעונות המעבר מ 30 -בקיץ קטנה מהירות הרוח בדרך כלל מ

  "ש.קמ 50בחורף יש ומהירות הרוח עולה על 

 

  .שדה דבבתחנת בהמשך מפורטת שושנת הרוחות  4.9בתשריט מס' 

 

 .שדה דבבהמשך מפרטת את משטר הרוחות העונתי בתחנת   4.9טבלה מס' 
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 האוויר בסביבהאיכות  ימאפיינ. 10

  מקורות בולטים ליצירת זהום אוויר ובכלל זה: 2בסביבת שטח התכנית קיימים 

  .(20)כביש מס'  נתיבי  אילון  ממערב: כביש -

  . 5מס' כביש מצפון:  -

 מחייב בחינה של  זיהום האוויר בשטח התוכנית וסביבתה. מיקום זה 

 

 -תחנות הניטור "רמת השרון )תל ברוך(" ובחנו את נתוני לצורך בחינת הרקע של זהום האוויר בסביבה, 

 ."יד אבנר" הממוקמת באוניברסיטת תל אביב

 -כאשר ,בסמיכות לשטח התוכנית תחנות ניטור אלו ממוקמות

 "ק"מ מזרחית לשטח התוכנית ותחנת הניטור " יד אבנר 1.8 -תחנת הניטור "רמת השרון" ממוקמת כ

 .)סמוך לנתיבי איילון( ק"מ דרום מערבית לשטח 2נמצאת כ 

 ריכוזי גופרית הדו חמצנית בלבד. יםבתחנת הניטור "רמת השרון" נמדד

  -הנ"ל עולה כיהניטור  עפ"י ממצאי המדידות בתחנות

 
ריכוזי הגופרית הדו חמצנית שנמדדו בשתי התחנות היו נמוכים מהתקן  – (2SOגופרית דו חמצנית ) 

 באופן משמעותי לאורך כל ימות השנה.

 הריכוזים שנמדדו  בתחנת המדידה יד אבנר הם:

 חל"ב( 23 -חל"ב )תקן ישראלי 3 – ממוצע שנתי

 חל"ב( 191 -"ב )תקן ישראליחל 26- ריכוז חצי שעתי מרבי

 חל"ב( 106 -חל"ב )תקן ישראלי 8 -ריכוז יממתי מרבי

 הריכוזים שנמדדו  בתחנת המדידה רמת השרון )תל ברוך( הם:

 חל"ב 1 – ממוצע שנתי

 חל"ב 12- ריכוז חצי שעתי מרבי

 חל"ב 4 -ריכוז יממתי מרבי

 
 שנה.ריכוזי האוזון היו נמוכים מהתקן לאורך כל ה -(3Oאוזון )

 הריכוזים שנמדדו  בתחנת המדידה יד אבנר הם:

 חל"ב  32 – ממוצע שנתי

 חל"ב( 117 -חל"ב )תקן ישראלי 94- ריכוז חצי שעתי מרבי

 חל"ב( 82 -חל"ב )תקן ישראלי 69 -ריכוז יממתי מרבי

 
הממוצע השנתי שנמדד עבור החלקיקים הנשימתיים, נמוך רק במעט  -(PM10חלקיקים נשימתיים )

 .ימים 12נמצאה חריגה מהתקן  במהלך  2008בשנת ן הקיים. מהתק

 הריכוזים שנמדדו  בתחנת המדידה יד אבנר הם:

 מקג"ר/מ"ק( 60 -מקג"ר/מ"ק )תקן ישראלי 54 – ממוצע שנתי

 מקג"ר/מ"ק( 150 -מקג"ר/מ"ק )תקן ישראלי 531 -ריכוז יממתי מרבי
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. יש לציין כי נמוכים מהתקן לאורך כל השנהיו ריכוזי תחמוצות החנקן ה -(xNOכלל תחמוצות החנקן )

 הים יחסית לשאר חלקי הארץ.גבובאזור גוש דן  ריכוזי תחמוצות החנקן 

 הריכוזים שנמדדו  בתחנת המדידה יד אבנר הם:

 חל"ב  31 – ממוצע שנתי

 חל"ב( 500 -חל"ב )תקן ישראלי 365- ריכוז חצי שעתי מרבי

 חל"ב( 298 -ישראליחל"ב )תקן  128 -ריכוז יממתי מרבי

 
 .היו נמוכים מהתקן לאורך כל השנהריכוזי החנקן הדו חמצני   -(2NOחנקן דו חמצני )

 הריכוזים שנמדדו  בתחנת המדידה יד אבנר הם:

 חל"ב( 21 -חל"ב )ריכוז מרבי לפי המלצות ארגון הבריאות העולמי 18 – ממוצע שנתי

 חל"ב( 106 -לצות ארגון הבריאות העולמי חל"ב )ריכוז מרבי לפי המ 85- ריכוז שעתי מרבי

 
 .היו נמוכים באופן משמעותי מתקןריכוזי הפחמן החד חמצני  -(COפחמן חד חמצני )

 הריכוזים שנמדדו  בתחנת המדידה יד אבנר הם:

  מחל" 1 – ממוצע שנתי

 (מחל" 52 -)תקן ישראלי מחל" 3- ריכוז חצי שעתי מרבי

 (מחל" 10 -ישראלי)תקן  מחל" 2 -ריכוז יממתי מרבי

 
מעיון במספר נתונים לדוגמה כפי המפורסמים באתר המשרד להגנת הסביבה נמצאו הערכים הבאים 

 :2012עבור ריכוזי מזהמים לשנת 

 החצי שעתי , ביחס לתקן 2012, לשנת NOXתחנת יד אבנר: ריכוזי 
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 שעתי  החצי, ביחס לתקן 2012, לשנת תחמוצות גופריתתחנת יד אבנר: ריכוזי 

 

 היומי , ביחס לתקן 2012, לשנת מיקרומטר( 10חלקיקים )תחנת יד אבנר: ריכוזי 

 

 
 

יוצגו מספר תרשימי מפות*, לסיכום רמות ריכוזי מזהמי האוויר בסוגי מזהמים נבחרים שונים בהמשך 

   כולל:

 מיקרון.  10מציג מפת ריכוזים בממוצע שנתי של חלקיקים קטנים מ  1.10תשריט מס' 
 

 מציג מפת ריכוזים בממוצע שנתי של אוזון.  210.תשריט מס' 
 

 מציג מפת ריכוזים בממוצע שנתי של גופרית דו חמצנית.  310.תשריט מס' 
 

  .מציג מפת ריכוזים בממוצע שנתי של תחמוצות חנקן 410.תשריט מס' 

 
  .2008דו"ח שנתי לשנת  –תונים אלו מסתמכים על פרסומי המשרד להגנת הסביבה נ
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 רמת השרון 1010/רש' תכנית מס: 10.1' תשריט מס
 חלקיקים -מפת זיהום אויר                                

 

מיקום  
 התוכנית

ניטור איכות אוויר בישראל  ,  המשרד להגנת הסביבה: מקור

 2008ח שנתי "דו
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 רמת השרון   1010/רש' תכנית מס: 10.2' תשריט מס
 אוזון -מפת זיהום אויר                                

 

מיקום  
 התוכנית

ניטור איכות אוויר בישראל  ,  המשרד להגנת הסביבה: מקור

 2008ח שנתי "דו
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 רמת השרון   1010/רש' תכנית מס: 10.3' תשריט מס

 חמצנית   -גופרית דו -מפת זיהום אויר                                      
 

מיקום  
 התוכנית

ניטור איכות אוויר בישראל  ,  המשרד להגנת הסביבה: מקור

 2008ח שנתי "דו
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 רמת השרון   1010/רש' תכנית מס: 10.4' תשריט מס

 תחמוצות חנקן -מפת זיהום אויר                              

מיקום  
 התוכנית

ניטור איכות אוויר בישראל  ,  המשרד להגנת הסביבה: מקור

 2008ח שנתי "דו
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בנוסף, עפ"י תסקיר השפעה על הסביבה שנערך לאחרונה עבור דרך הנופש, אשר חלקה המערבי מצוי 

כאמור בתחומי התכנית, נערכו חישובי זהום אוויר מקיפים למערכת הכבישים בסביבה כולה כולל 

ממערב,  )נתיבי איילון( וכביש העוקף המערבי וכמובן דרך הנופש המקיפים את התכנית 20לכביש מס' 

 ממזרח ומצפון בהתאמה. 

  .    1010רש/שטח תכנית עפ"י ממצאי התסקיר לא נמצאו כל חריגות במזהמי האוויר בתחומי 

 

 , מצב מירבי ממוצע חצי שעתי. סביב שטח התכנית NOxמציג חישובי פיזור  10.5תשריט מס' 

 ממוצע שעתי.  מצב מירביסביב שטח התכנית  2NOמציג חישובי פיזור  10.6תשריט מס' 

 

 – מעיון בתשריטים הנ"ל עולה כי

 550 -בשטח התכנית עלולים להגיע במצב המירבי לכחצי שעתי ריכוזי תחמוצות החנקן  .1

מק"ג/מ"ק  700 -בחלק המערבי )סמוך לנתיבי איילון( ולכ מהתקן 58% -מק"ג/מ"ק המהווים כ

 . מהתקן( בחלק המזרחי )סמוך לכביש העוקף המערבי( 74%)

מק"ג/מ"ק המהווים  130 -המירבי לכבשטח התכנית עלולים להגיע במצב חנקן דו חמצני וזי ריכ .2

מהתקן( בחלק  75%מק"ג/מ"ק ) 150 -מהתקן בחלק המערבי )סמוך לנתיבי איילון( ולכ 65% -כ

 המזרחי )סמוך לכביש העוקף המערבי(. 

  .ריכוזים מירביים הצפוייםהריכוזים הנ"ל הנם  .3

ם לריכוזי המזהמים שנמדדו בתחנות הניטור כאמור לעיל. והם דומים לריכוזים ריכוזים אלו דומי .4

 אליהם נחשפות שכונות המגורים לאורך נתיבי איילון.

 

שהן לפי תחנות הניטור הקיימות והן לפי חישובי זהום אוויר מחמירים שנערכו, לא צפויים כל מכאן 

 חריגות מתקני זהום האוויר בתחומי התכנית.
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 רמת השרון 1010/תוכנית  רש: 10.5' תשריט מס
 חזוי-ריכוזי תחמוצות חנקן חצי שעתיים מקסימלים                            

 

 .לשם שפר, 2013' אוק, תסקיר השפעה על הסביבה -1010/רש, 1084/תכנית רש–ציר הנופש : מקור

מיקום  
כללי של  
 התוכנית

 דרך הנופש: 
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 רמת השרון 1010/תוכנית  רש: 10.6' תשריט מס
 חזוי-ריכוזי חנקן דו חמצני שעתיים מקסימלים                            

 

 .לשם שפר, 2013' אוק, תסקיר השפעה על הסביבה  -1010/רש, 1084/תכנית רש–ציר הנופש : מקור

מיקום  
כללי של  
 התוכנית

 דרך הנופש: 
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 עש סביבתיר. 11

 כללי 111.

)ממערב( והתוואי העתידי של 'עוקף מערבי'  כביש נתיבי איילוןלתוואי שטח הפרוייקט מצוי בסמוך 

 .)ממזרח(

 נתיבי איילון מהווה את אחד מצירי התנועה העיקריים בסביבה הנדונה ובמדינת ישראל כולה.

מטרדי רעש בתחומי הפרוייקט ולפיכך  ילון פוטנציאל גבוה ליצירתילתנועת כלי הרכב על כביש נתיבי א

 . להלןנושא זה יבחן 

 -לאורך כביש נתיבי איילון'נווה גן' ששכונת של דרומית לשטח התכנית קיימים מבני מגורים מאוכלסים 

 הרחובות" אלכסנדר פן, חיים שורר, רפידים ואחרים.

להפחתת רעש תנועת כלי והה גבנתיבי איילון קיימת סוללה אקוסטית ללו לתוואי המגורים הבתי בין 

 הרכב בכביש.

פוטנציאל הרעש הגב' טל בן דב, הוספנו והתייחסנו ל מחוז ת"א במשרד להגנ"ס תנציג, לפי בקשת בנוסף

דופן המערבי של בית העלמין, על שימושי לאורך ההמתוכנן  ,עוקף מערבי -העתידיכביש בגין תוואי ה

 הקרקע בתחומי התכנית.

הכל כפי  ון את מפלסי הרעש הצפויים בשטחים הפתוחים הפונים אל נתיבי איילון, כמו כן נתבקשנו לבח

 שיפורט במשך. 
 

 מפלסי רעש מצב קיים  2.11

האקלים האקוסטי הקיים בשטח הפרוייקט ערכנו מספר מדידות רעש מדגמיות בתחומי ע"מ לבחון את 

 איילון. שטח הפרוייקט בסביבת קווי הבניין המתוכננים לאורך כביש נתיבי

( במספר נקודות 16:00-17:00בשעות שיא התנועה של אחה"צ ) 20/6/11מדידות הרעש נערכו ביום 

 לאורך החזית המערבית של שטח הפרוייקט.

 .TYPE1, 2238דגם  B&Kמדידות הרעש בוצעות באמצעות מד רעש תקני ומכוייל מתוצרת 

 קרופון כוסה במגן רוח. מ' מעל הקרקע. המי 1.5מד הרעש הותקן ע"ג חצובה בגובה 

 הטמפ' ותנאי מזג האוויר היו אופייניים לעונה, ללא רוח מוגברת.   

 להלן מפרטת את מצאי מדידות הרעש. 11.2טבלה מס' 

   1010רש/ –: פירוט ממצאי מדידות רעש 2.11טבלה מס' 

 הערות/מיקום dB(A)ערכים מדודים  נקודה
  Leq Lmax Lmin מס'
1M 54.5 58.3 52.3  מדידה בחלק הדרומי של שטח התכנית, נתיבי איילון

 מוסתרים באזור זה ע"י הסוללה הקיימת לאורך הכביש.  
2M 55.7 62.1 52.6  מדידה בחלק הדרומי של שטח התכנית, נתיבי איילון

 מוסתרים באזור זה ע"י הסוללה הקיימת לאורך הכביש.  
3M 67.4 79.6 59.1  הפרוייקט, אזור מוסתר בחלקו מדיה בחלק הצפוני של שטח

 ע"י הסוללה הקיימת. רעש הכביש נשמע היטב.
4M 68.1 79.8 59.2  מדיה בחלק הצפוני של שטח הפרוייקט, אזור ללא סוללה

אקוסטית, קו ראיה מלא לכביש נתיבי איילון. רעש הכביש 
 נשמע היטב.

 .111.מוצג בתשריט מס'  המדידה מיקום נקודות
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  – ידת הרעש עולה כימניתוח ממצאי מד

 .dB(A) Leq 68.1-5.54 -עו ביןשנמדדו בקו בניין מערבי בשטח הפרוייקט נמפלסי הרעש  .1

מפלסי הרעש הולכים ועולים עם ההתקדמות צפונה כאשר לסוללה הקיימת לאורך הכביש בחלק  .2

 הדרומי של התכנית משמעות רבה בהנחתת הרעש.

מ' מעל הקרקע ולפיכך מפלסי רעש אלה  1.5 -ל כמפלסי הרעש הללו נמדדו בגובה שיודגש כי  .3

קומות במייצגים את מפלסי הרעש בגובה זה, צפוי כי בעתיד עם בניית מבנים גבוהים כאן נקבל 

 העליונות מפלסי רעש גבוהים יותר )ראה חישובים בהמשך(.

 ( נמצאו נמוכים1M ,2Mשנמדדו באזור המוגן ע"י הסוללה האקוסטית )מדידות מפלס הרעש  .4

 לרעש מכבישים מהירים. מהקריטריון האקוסטי

גבוהים ( נמצאו 3M ,4Mמפלס הרעש שנמדדו באזור שאינו מוגן ע"י הסוללה האקוסטית )מדידות  .5

 האקוסטי לרעש מכבישים מהירים. מהקריטריון

מ'  125 -תרומת הרעש העיקרית הייתה בגין תנועת כלי רכב בכביש, תנועת הרכבות המרוחקת )כ .6

 תרמה מהותית לרעש הרקע. ויותר( לא

 

 רעש מנתיבי איילון   הנחות עבודה לחיזוי 3.11

 כללי 3.111.

הצפויים בתחומי הפרוייקט בגין תנועת כלי הרכב בנתיבי איילון, ערכנו ע"מ לבחון את מפלסי הרעש 

 –חישובי רעש באמצעות תכנה ממוחשבת לחיזוי רעש מכבישים המוכרת ע"י המשרד להגנת הסביבה 

 .2.5גרסה  Traffic Noise Model – T.N.Mית תכנ

להלן נפרט את הנחות העבודה ששימשו אותנו לצורך חישובי הרעש ואת ממצאי החישובים הכל כפי 

 שיפורט בהמשך.

 

  בנתיבי איילון נפחי תנועה 3.211.

של  לצורך חישובי הרעש נדרש להכניס למודל חיזוי הרעש את נפח התנועה בנתיבי איילון בשעת שיא

 ה.עהתנו

בנוגע לנפחי לצורך קביעת נפחי התנועה התבססנו על פרסומי הלמ"ס )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( 

 התנועה הקיימים בנתיבי אילון.

 נמצא כי נפחי התנועה בשעת שיא בקטע הכביש הנדון הנם כדלקמן: 2010עפ"י פרסומי הלמ"ס משנת 

 מהירות סה"כ כבד בינוי קל שם הכביש

 קמ"ש 90 6,255 31 344 5,880 יילון לצפון נתיבי א

 קמ"ש 90 6,618 33 364 6,221 נתיבי איילון לדרום 
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 תוני הסביבה והבינוי המוצענ 311..3

לון והטופוגרפיה התבסס על מפת מדידה עדכנית שנתקבל יהסביבה ובכלל זה כביש נתיבי אינתוני 

 מהאדריכל.

 נספח הבינוי לתכנית. התבססו על  0.00, גובהם גובה נתוני הבינוי המוצע כולל מיקום המבנים

 

 קריטריון למיגון אקוסטי 3.411.

עפ"י הגדרות דו"ח הוועדה הבינמשרדית לקביעת תקני רעש נקבע  -הקריטריון למיגון אקוסטי

  (.2/99) מכבישים

 במקרה הנדון לפנינו. התייחסות מתאים לקריטריון זה 

  :כבישים הנו רעשמ אקוסטיהקובע למיגון קריטריון ה

 * dB(A) Leq 59   :( יהיה הקריטריון , בית ספר וכו')מוסד  'אמבנה   

 * dB(A) Leq 64    :)מגורים( יהיה הקריטריון   מבנה ב'    

 מ' מחוץ למבנה. 1מפלס רעש מתייחס למפלס הרעש במרחק  -* הערה  

 

 מודל החיזוי  3.511.

  , כבישיםלחיזוי רעש עדכנית תכנה באמצעות תחזיות הרעש נערכו  חישובי

 .2.5גרסה  T.N.M     :המוכרת ומאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה

 .Average       -במודל החיזוי הונח כי האספלט יהיה אספלט רגיל המוגדר 

  .liSo Hard                     -סוג הקרקע במודל הונח לפי

ד להגנת הסביבה, לדעתנו סוג קרקע זה מחמיר ויש סוג הקרקע הנ"ל נקבע בהתאם לדרישות המשר

 .Loose Soilלחשב לפי 

 למודל הרעש הוכנסו נתוני הכבישים, התנועה והמבנים כאמור לעיל.

 

 נקודות ייחוס לחיזוי רעש 3.611.

בהתאם לבינוי העדכני  נקודות ייחוס לחיזוי רעש 18נבחרו בתחומי התכנית לצורך חישובי הרעש 

  .בתכנית

 + ייעודי הקרקע המתוכננים בשורה הראשונה והשניה של הבינוי בפרוייקטות אלו מייצגות את נקוד

 בשטח הפתוח )שטח הפארק המתוכנן( שמצפון לבינוי המתוכנן.

 .)בתי ספר וגני ילדים(ייעודי קרקע אלו כוללים מבני מגורים ומבני ציבור 

  מבנה. מספר קומות בחתך הבכל נקודת ייחוס נערכה תחזית רעש ל

 מ'. 3גובה קומה נקבע לפי 

 

 בהמשך מפרטת את מאפייני הקולטים )נקודות הייחוס( לחיזוי רעש 11.3טבלה ממס' 
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 נקודות הייחוס לחיזוי רעש –נתיבי איילון  -מאפייני קולטי הרעש: 11.3טבלה מס' 

קולט 
 מס'

תא  שימוש
 שטח

 גובה קרקע
 (, מוחלט0.0)

מס' קומות 
 מתוכנן
 לפי תב"ע

בה מבנה גו
 מירבי

 לפי תב"ע

 הערות

1R שורת בינוי  35.0 10 21.0 4 בניה רוויה-מגוריםI 

2R שורת בינוי  35.0 10 21.0 4 בניה רוויה-מגוריםI 

3R שורת בינוי  35.0 10 21.5 10 בניה רוויה-מגוריםI 

4R שורת בינוי  35.0 10 21.5 10 בניה רוייה-מגוריםI 

5R שורת בינוי  35.0 10 22.0 16 בניה רוייה-מגוריםI 

6R שורת בינוי  35.0 10 22.0 16 בניה רוייה-מגוריםI 

7R ספורט ונופש 
 )קאנטרי קלאב( 

 Iשורת בינוי  18 3 22.5 403

8R ספורט ונופש 
 )קאנטרי קלאב( 

 Iשורת בינוי  18 3 23.5 403

R9 )שורת בינוי  18 5 23.0 302 מבנ"צ )בית ספרII 

10R שורת בינוי  18 5 22.0 305 ספר( מבנ"צ )ביתIII 

11R שורת בינוי  35 10 21.5 10 בניה רוויה-מגוריםII 

12R שורת בינוי  57.0 15 23.0 22 מגדל-מגוריםIV 

13R שורת בינוי  52.0 14 23.5 23 מגוריםII 

14R )שורת בינוי  18.0 5 23.5 306 מבנ"צ )גן ילדיםII 

15R  שטח פתוח  - 19.9  פארק –שטח פתוח 

16R  שטח פתוח   - 20.0  פארק –שטח פתוח 

17R  שטח פתוח  - 26.0  פארק –שטח פתוח 

R18  מרכז הפארק  - 29.0  פארק –שטח פתוח 

 * הערכה

 

   .מנתיבי איילון מציג את מיקום נקודות הייחוס )קולטים( לחיזוי רעש 211.תשריט מס' 
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 לוןנתיבי איי - ממצאי חישובי הרעש 411.

 עפ"י הנחות העבודה הנ"ל ערכנו חישובים לפוטנציאל הרעש מכביש נתיבי איילון.

ולקומה העליונה של כל נקודות הייחוס לרעש , ק"א, ק"ב, ק"ג חישובי הרעש נערכו לקומת הקרקע

 שנבחרו.

 בשלב ראשון נערכו חישובים ללא מיגון אקוסטי.

 להלן נפרט.שובי למצב של "עם מיגון" אקוסטי. בשלב השני תוכנן מערך המיגון האקוסטי ונערך חי

  להלן נפרט הממצאים: מדידות הרעש נערכו עם וללא מיגון אקוסטי.

 

 חישובי רעש ללא מיגון אקוסטי 4.111.

 .תכניתחלק הדרומי של שטח הבימת יכללו קידוד של סוללת העפר הקהרעש ללא מיגון אקוסטי חישובי 

 מעל גובה כביש נתיבי איילון. מ' 7 -סוללה זו הנה בגובה של כ

 להלן: 11.4.1ממצאי תחזיות הרעש ללא מיגון מפורטות בטבלה 

 
 אקוסטי ללא מיגון -מנתיבי אילון : חישובי רעש 4.111.טבלה מס' 

 
 dB(A) Leq*אקוסטי ללא מיגון מפלס רעש חזוי קריטריון שימוש קולט
 . עליונהק קומה ג' קומה ב' מה א'קו ק. קרקע dB(A) Leq  מס'

1R 3.70  69.8 69.7 69.6 68.9 64 בניה רוויה-מגורים 

2R 70.6 70.0 69.9 969. 2.69 64 בניה רוויה-מגורים 

3R 3.70 69.4 69.2 0.69 2.68 64 בניה רוויה-מגורים 

4R 70.6 69.7 69.4 69.2 3.86 64 בניה רוייה-מגורים 

5R 5.07 68.7 68.2 67.9 66.7 64 בניה רוייה-מגורים 

6R 70.7 68.5 0.86 3.76 1.66 64 בניה רוייה-מגורים 

7R 
 ספורט ונופש

 )קאנטרי קלאב( 
- 64.7 70.7 73.2 * 73.2 

R8 
 ספורט ונופש

 71.3 - 71.3 69.1 65.0 - )קאנטרי קלאב( 

9R )68.4 67.1 66.3 65.6 64.4 59 מבנ"צ )בית ספר 

10R )66.1 65.9 7.56 5.56 3.46 59 מבנ"צ )בית ספר 

11R 8.68 67.2 1.76 7.66 756. 64 בניה רוויה-מגורים 

12R 4.67 64.3 64.2 63.8 62.7 64 מגדל-מגורים 

13R 8.16 65.0 64.7 64.5 63.4 64 מגורים 

14R )65.1 64.9 7.64 64.5 63.3 59 מבנ"צ )גן ילדים 

15R  70.1 - פארק –שטח פתוח - - - - 

16R  69.9 - פארק –שטח פתוח - - - - 

17R  61.8 - פארק –שטח פתוח - - - - 

18R  59.8 - פארק –שטח פתוח - - - - 

 .אקוסטי הקריטריון למיגוןמן מפלסי רעש שיחרגו  –הערכים המודגשים  *
 מעל הקרקע.בלבד מ'  1.5** בשטח הפתוח נבחן מפלס הרעש בגובה 
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  -עולה כי  ן(, )ללא מיגותחזיות הרעש  -הנ"ל 4.111.טבלה עיון בממצאי מ

דירות המגורים המתוכננות יחשפו למפלסי רעש החורגים מהקריטריון המייצגים כל הקולטים  .1

 .dB(A) 70.7 -למיגון אקוסטי, ככל שעולים בחתך הקומות כך עולה מפלס הרעש, עד לרמה של כ

גים כל הקולטים המייצגים מבני ציבור )בי"ס/גן ילדים( מתוכננים יחשפו למפלסי רעש החור .2

 .dB(A) 68.4 -מהקריטריון למיגון אקוסטי, עד לרמה של כ

 

מפני המתוכננים  מוסדותמבני המגורים וללממצאי החישובים מלמדים כי יש לספק מיגון אקוסטי 

 ילון. יאהנתיבי ברעש 

 

 

 מנתיבי איילוןחלופות למיגון אקוסטי  4.211.

 ףתכנית, יחשהממוסדות בשטח המגורים ומבני החלק מממצאי תחזיות הרעש הנ"ל, כי כאמור עולה מ

לרעש  החשיפהיש לנקוט באמצעים לצמצום  כןלמפלסי רעש גבוהים מן הקריטריון למיגון אקוסטי ול

 .בכביש נתיבי איילון תנועה

 :כולל מיגוןחלופות  3במסגרת חוו"ד זו נבחנו 

  .קירות סיכוךסוללות/ באמצעות סביבתי  -מיגון אקוסטי -חלופה א'    

 ,חלופת מיגון אקוסטי דירתי -חלופה ב'   

 -להלן נפרט חלופת מיגון משולבת. -חלופה ג'   

וגובה הקולטים, ידרשו קירות מיגון סביבה על רקע מאפייני ה -/ סוללותבניית קירות -א( חלופה א'

 .נתיבי איילון לאורך כביש ,מ' 10 מעל גובהבגובה של  ,סביריםבלתי  -גבוהים

  סיבות:מה חלופה זונמליץ לדחות בתנאים אלו    

 .  ועודטבעי  תנאי איוורורחסימת , וחזות נוףמפגעי גרימת חשש ל -

 הדירות בקומות הגבוהות.כל לא ניתן יהיה למגן את עדיין  -

  עלויות ניכרות. -

 -מיגון אקוסטי דירתי  -חלופה ב' (ב

 חת דיירי הדירות בתכנית.ביסוד חלופה זו הונח כי ניתן יהיה לספק מיגון אקוסטי דירתי, לרוו

הוועדה הבינמשרדית מאפייני המיגון האקוסטי הדירתי מתבססים על ההגדרות וההמלצות של 

 :מדרגות 3המיגון האקוסטי הדירתי ינתן לפי  -שקבעה כי (2/99לקביעת תקני רעש מכבישים )

 מזגן בלבד. התקנת -הטיפול האקוסטי, יכלול מעל הקריטריון dB(A) 2 עדחריגה של במצב ( 1 

 התקנת מזגן + חלונות ציר. -הטיפול האקוסטייכלול מעל הקריטריון,  dB(A) 2-5 -חריגה של ( במצב 2

 מפלסאמצעים להבטחת  הטיפול האקוסטי, יכלול מעל הקריטריון dB(A) 5מעל ריגה של ( במצב ח3

   .dB(A) 40לא יעלה על  (,סגורים םפתחיי מגורים/ שינה )מחושב בחדררעש        

 .מיגון אקוסטי סביבתי כללעפ"י חלופה זו ניכר לכאורה כי לא יהיה צורך בביצוע 

 משולבמיגון אקוסטי  -'גחלופה  (ג

 -בין חלופה א' והמשלבת  -שיתיחלופה שללאמץ  סכםהו בצוות התכנוןדיונים והתייעצויות מס' בתום 

בגובה הסוללה האקוסטית  קוסטי,/ קיר אסוללה אקוסטיתלהמשיך ולבצע בשטח  -עיקרהשהנ"ל,  ב'
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   מ' מעל גובה כביש נתיבי איילון. 7 -כבגובה  – תכניתלאורך הקטע הדרומי של שטח ה ,הקיימת

 

והגנה על שטחי החצרות  מבניםקרקע בקומות הבהקריטריון ן מפלסי רעש נמוכים מבטיחו חלופה זו, ת

 .לקומות הגבוהות תימיגון אקוסטי דירוהשטחים הפתוחים סביב המבנים + ביצוע 

 האריך את הסוללה הקיימת מבלי פגיעה ממשית בחזות.יש למבחינה חזותית הונח כי חלופה זו ביסוד 

 

גובה  ב עם סוללה ,מ' צפונה 250 -הקיימת בכהאריך את הסוללה לאחר מספר הרצות מחשב הוחלט ל

 כפי הסוללה הקיימת. -נתיבי איילוןכביש מ' מעל גובה  7.5 -כ

 .בנתיבי איילון מציג את מערך המיגון האקוסטי המוצע 3.11מס' תשריט 

 

 

 חישובי רעש עם מיגון אקוסטי 4.311.

מ'  7.5מ', ובגובה של  230 -כהרעש עם מיגון אקוסטי כללו הארכת הסוללה הקיימת לאורך חישובי 

 מעל ציר כביש נתיבי אילון כפי הסוללה הקיימת מול חלקו הדרומי של שטח הפרוייקט.

 להלן: 10.4מיגון מפורטות בטבלה  עםממצאי תחזיות הרעש 

 אקוסטי מיגון עם -מנתיבי אילון : חישובי רעש 4.311. טבלה מס'
 

 *dB(A) Leq עם מיגון אקוסטי מפלס רעש חזוי קריטריון שימוש קולט
 ק. עליונה קומה ג' קומה ב' קומה א' ק. קרקע dB(A) Leq  מס'

1R 70.4 62.3 61.4 60.1 59.6 64 בניה רוויה-מגורים 

2R 70.6 62.2 61.2 59.8 59.3 64 בניה רוויה-מגורים 

3R 70.4 62.4 61.3 60.1 59.3 64 בניה רוויה-מגורים 

4R 70.6 62.8 61.5 60.1 59.2 64 בניה רוייה-מגורים 

5R 5.70 63.5 62.1 60.8 59.8 64 בניה רוייה-מגורים 

6R 70.7 64.6 63.1 61.3 60.1 64 בניה רוייה-מגורים 

7R 
 ספורט ונופש

 )קאנטרי קלאב( 
- 61.1 70.4 73.2 - 73.2 

R8 
 ספורט ונופש

 )קאנטרי קלאב( 
- 64.3 68.9 71.3 - 71.3 

9R )67.8 65.5 63.8 62.6 61.3 59 מבנ"צ )בית ספר 

10R )62.3 61.6 61.0 60.2 59.3 59 מבנ"צ )בית ספר 

11R 68.8 61.8 61.0 60.2 59.4 64 בניה רוויה-מגורים 

12R 4.67 62.2 62.0 61.4 60.6 64 מגדל-מגורים 

13R 68.1 63.4 63.2 62.8 61.8 64 מגורים 

14R )64.2 63.8 63.5 2.63 62.1 59 מבנ"צ )גן ילדים 

15R  58.9 - פארק –שטח פתוח     

16R  61.5 - פארק –שטח פתוח     

17R  59.3 - פארק –שטח פתוח     

18R  58.3 - פארק –שטח פתוח     
 .אקוסטי הקריטריון למיגוןמפלסי רעש החורגים מן  –הערכים המודגשים  *
 

  -עולה כי  מיגון(, עם )תחזיות הרעש  -הנ"ל 4.311.טבלה עיון בממצאי מ
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 עבור מבני מגורים( 1

 .נמצאו נמוכים מהקריטריון -בכל הקולטים  קומות קרקעבמפלסי הרעש המחושבים  (א

 נמצאו נמוכים מהקריטריון. -בכל הקולטים  ב' -ובקומה א' פלסי הרעש המחושבים מ (ב

ברוב הקולטים נמוכים  נמצאו  -' בכל הקולטים גמפלסי הרעש המחושבים בקומות  (ג

 .dB 0.6שם צפוייה חריגה קלה של  6Rמהקרירטיון למעט בקולט 

 ,וצעהמ ה"סממזרח למתחם בי המצויים, 12Rמיוצגים ע"י קולט מס' , ('ק 16) במגדלי מגורים (ד

    ומעלה.  6ם החל מקומה יגנערכה בחינת רגישות נוספת ונמצא כי צפויים כאן מפלסי רעש חרי

 עבור מבני ציבור( 2

 כל הקולטים. ב חורגיםנמצאו  -מפלסי הרעש המחושבים בקומות קרקע  (א

הספורט מצפון ה נבחנה בדיקת רגישות לפיה במקרה ויבנה מבנ)בית הספר(  R9בנוגע לקולט 

באופן שיחצוץ בין מבנה בית הספר לכביש אזי לא ידרש מיגון דירתי בקומת הקרקע, נושא זה 

    יבחן שוב בשלב היתרי הבנייה כפי שפורט בהמלצות להוראות התכנית.

 . "צ(נ)מב בכל הקולטיםמהקריטריון  גוחרי ומעלהמפלסי הרעש המחושבים בקומה א'  (ב

 בשטחים הפתוחים( 3

חים הפתוחים מצפון לבינוי המוצע במסגרת התכנית יתקיימו מפלסי רעש סבירים, כאשר מפלסי בשט

 הרעש דועכים ככל שמתרחקים מהכביש. 

 סיכום ביניים:( 4

למבני הציבור  דירתימיגון אקוסטי למיגון האקוסטי הסביבתי שתוכנן לבצע  בנוסף, ידרש לאור זאת

  מקומה ד' ומעלה. והשנייה ביחס לכבישלבתי המגורים בשורת הבינוי הראשונה ו

 ומעלה. 6מגדלי המגורים שממזרח למתחם בית הספר החל מקומה  2 -כן ידרש לבצע מיגון דירתי ב

 :תאי שטחלפי הדירתי המיגון האקוסטי להלן נפרט מיקום צרכי 

 בי איילון.' ומעלה לחזית הפונה לנתידקומה למן יבוצע מיגון אקוסטי דירתי  - 16, 10, 4תאי שטח 

 ומעלה לחזית הפונה לנתיבי איילון. 6קומה למן יבוצע מיגון אקוסטי דירתי  - 22תא שטח 

יבוצע מיגון אקוסטי דירתי למן קומת הקרקע ומעלה לחזית הפונה לנתיבי  -)מבנ"צ(  302תא שטח 

  איילון.

 מקומה א' ומעלה(. קומות ידרש מיגון דירתי 2יבנה מבנה ארוך ורציף בגובה  403)במידה ובמגרש 

 לחזית הפונה לנתיבי איילון.  ןמעלה ת הקרקעקומלמן יבוצע מיגון אקוסטי דירתי  - 305תא שטח 

 יבוצע מיגון אקוסטי דירתי למן קומת הקרקע ומעלה לחזית הפונה לנתיבי איילון. - 306תא שטח 

  היבט מיגון אקוסטי.המלצות להוראות תכנית פורטו האמצעים להוראות תכנית ב -בהמשך 14בפרק 
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   "ף המערביקהעו"יש לאורך כבתנועה רעש תחזיות  5.11

ין דופן המזרחי של התכנית, ב, לאורך המתוכנןההעוקף המערבי כאמור מציגה התכנית את תוואי 

 ."קרית שאול" התכנית לבית העלמין שטח

 .(מצפון) '5כביש  הלאה עםהעתידית ו "דרך הנופש"עם  (מדרום)את צומת הפיל זה יחבר כביש  .1

 .(X ,Y ,Zנתוני התכנון מחב' דגש מהנדסים )זה נתקבלו לצורך חישובי הרעש מכביש  .2

 ..רום הכביש יהיה דומה לטופוגרפיה הטבעית. דו נתיבי, דו מסלולי-יהיה הכבישנתונים אלו לפי  .3

 C -ו Bנפחי התנועה כפי שנתקבלו מיועץ התנועה לכביש, המבוססים על קיבולות ברמות שרות   .4

  הנם כדלקמן:

 מהירות התפלגות תנועה רמת 

 קמ"ש כבד בינוני קל  שרות

B 1,485 131 16 70 

C 1,747 154 19 70 

 .2.5גרסה  TNMלצורך חישובי הרעש קודדו נתוני הכביש והסביבה לתכנית  .5

  קולטים לחיזוי רעש, מאפייני הקולטים מפורטים להלן: 5לצורך תחזיות הרעש נבחרו  .6

 

 נקודות הייחוס לחיזוי רעש – מאפייני קולטי הרעש:  11.5ה מס' טבל

קולט 
 מס'

תא  שימוש
 שטח

 גובה קרקע
 (, מוחלט0.0)

מס' קומות 
 מתוכנן
 לפי תב"ע

גובה מבנה 
 מירבי

 לפי תב"ע

 הערות

1R )שורת בינוי  18.0 5 34.0 303 מוסד )בית כנסתI 

R2 )שורת בינוי 18.0 5 34.0 303 מוסד )גן ילדים I 

R3 שורת בינוי  32.0 9 33.0 40 דיור מיוחדI 

R4 )שורת בינוי  18.0 5 30.0 300 מוסד )בית ספרI 

R5 )שורת בינוי  18.0 5 30.0 300 מוסד )בית ספרI 

 *לפי זכויות מירביות בתב"ע.

 מכביש "העוקף המערבי". מציג את מיקום נקודות הייחוס )קולטים( לחיזוי רעש 4.11תשריט 
  

 חישובי רעש ללא מיגון אקוסטי 5.1.11

 כדלקמן: ,מפלסי הרעש החזויים בחזית הקולטים , יהיוללא מיגון אקוסטי -רעשחישובי עפ"י 

 ללא מיגון -:חישובי רעש חזויים מכביש העוקף המערבי 11.5.1טבלה 

מיגון  ללא מפלס רעש חזוי קריטריון שימוש קולט 
 dB(A) Leq*אקוסטי*

 ק. עליונה קומה א' קרקע ק. dB(A) Leq  מס'

1R )1.68 5.68 8.68 59 מוסד )בית כנסת 

R2 )4.68 9.86 1.69 59 מוסד )גן ילדים 

R3 1.67 67.6 67.7 64 דיור מיוחד 

R4 )5.26 056. 4.46 59 מוסד )בית ספר 

R5 )356. 0.56 64.6 59 מוסד )בית ספר 

 .אקוסטי יון למיגוןהקריטרמפלסי רעש החורגים מן  –הערכים המודגשים  **
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 עולה כי:ללא מיגון  -לכביש עוקף מערבי חיזוי רעש -הנ"ל 11.5.1 טבלה בממצאי מעיון 

  : (R1, R2, R4, R5קולטים  – ( עבור מוסדות )בית ספר, גני ילדים, בית כנסת1

  בכל הקומות. -צפויה חריגה מן הקריטריון לרעש בכל מבני המוסדות שנבדקו

למדים כי יש לספק מיגון אקוסטי למוסדות הנ"ל בגין רעש כ"ר בעוקף ממצאי החישובים מ

  מערבי.

  : R3עבור המבנה לדיור מיוחד ( 2

  עבור כל קומות המבנה. צפויה חריגה מהקריטריון לרעש

  .ה למבנים אלותנועמפני רעש יגון ש לבצע ממצאי החישובים מלמדים כי ימ

 .תאקוסטילמגן קומה זו אין צורך כן ת. למסחרי הינה הקרקע בקולט זהומת ק

 

 מערבי העוקף כביש החלופות למיגון אקוסטי מ 11.5.2

ציבור בתכנית, יחשפו למפלסי רעש וסדות/ ממצאי תחזיות הרעש הנ"ל, כי מבני המכאמור נמצא ב

 לנקוט באמצעים לצמצום חשיפתם לרעש תנועה. כן ישגבוהים מן הקריטריון למיגון אקוסטי ול

 .(לעיל 11.4.2בסעיף מס' חלופת המיגון האקוסטי המשולבת )ראה פירוט ה בחרנ"ד זו במסגרת חוו

מ' בגבול המגרשים הפונים לכביש העוקף המערבי.  4המיגון האקוסטי יכלול הקמת קיר מיגון בגובה 

  זאת על מנת לספק מיגון אקוסטי לקומות הקרקע וחצרות המבנים.

 טי דירתי.נתן מיגון אקוסותר ילקומות גבוהות י

 .כביש "העוקף המערבי"מ מציג את מערך המיגון האקוסטי המוצע 5.11תשריט מס' 

 

 חישובי רעש עם מיגון אקוסטי: 3.11.5

 ממצאי תחזיות הרעש לאחר ביצוע מיגון אקוסטי להלן מפורטים  11.5.3בטבלה מס' 

 מיגון עם -:חישובי רעש חזויים מכביש העוקף המערבי 3.11.5טבלה 

עם מיגון  מפלס רעש חזוי קריטריון שימוש קולט 
 dB(A) Leq*אקוסטי*

 ק. עליונה קומה א' ק. קרקע dB(A) Leq  מס'

1R )2.68 3.76 56.8 59 מוסד )בית כנסת 

R2 )4.68 9.86 58.4 59 מוסד )גן ילדים 

R3 1.67 9.66 *66.5 64 דיור מיוחד 

R4 )9.46 5.59 54.2 59 מוסד )בית ספר 

R5 2.56 58.2 53.9 59 ית ספר(מוסד )ב 

 * קומה מסחרית

 עולה כי: מיגון  עם-חיזוי רעש -הנ"ל 11.5.1 טבלה בממצאי המעיון 

 (:R3עבור מבנה  מסחר ומגורים )קולט   

 צפויה חריגה מהקריטריון לרעש עבור כל קומות המבנה. (א

תנועת כלי רכב  ק מיגון אקוסטי למבנה המתוכנן בגיןידרש לספיממצאי החישובים מלמדים כי 

 קומת המסחר. -כפי שציון לא נידרש מיגון אקוסטי עבור הקומה הראשונה. בכביש עוקץ מערבי
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 עבור מוסדות )בית ספר, גני ילדים, בית כנסת(:

  . dB(A) Leq 4.85-9.35        צפויים מפלסי רעש הנעים בין:             -קומות קרקע (א

 ריטריון לרעש בכל הקולטים שנבחנו.בקומות הקרקע לא צפויה חריגה מהק

  . dB(A) Leq 68.9-58.2         צפויים מפלסי רעש הנעים בין:             -'קומות א (ב

 R5   למעט קולט בקומות א' צפויה חריגה מהקריטריון לרעש עבור כל הקולטים שנבחנו

 .)בי"ס(

.dB(A) Leq 4.86-9.46                   :צפויים מפלסי רעש הנעים ביןקומות עליונות   (ג

 צפויה חריגה מהקריטריון לרעש עבור כל הקולטים שנבחנו. העליונותבקומות  

 

 לסיכום ידרש לבצע מיגון אקוסטי דירתי בתאי השטח הבאים:

ן אקוסטי דירתי מקומה א' ומעלה, בפתחי ידרש מיגו  313, 303, 301, 300, 40מס'  י מגרשיםשטחב

 ש העוקף המערבי.כבישיפנו לעבר ה ותחזיתה

 

 המלצות להוראות תכנית פורטו האמצעים להוראות תכנית בהיבט מיגון אקוסטי.  -בהמשך 14בפרק 

 

 

 רעש מתחנת השאיבה הקיימת  11.6

 בתחומי שטח התכנית, בסמוך לתוואי נתיבי איילון קיימת תחנת שאיבה לשפכים. .1

 .המתוכננים -ביותר ביםמ' מצפון לבתי המגורים הקרו 240 -תחנת השאיבה מרוחקת כ .2

תחנת השאיבה כוללת מספר מתקנים )משאבות, מגוב וכו'( וכן גנרטור לשעת חרום הממוקמים  .3

 בתוך מבנה סגור הבנוי בנייה קשיחה )בטון/אבן(, למעט מספר פתחי אוורור.  

כאן, נמצא כי רעש פעולת מתקני תחנת השאיבה כולל גנרטור החרום  מדידות רעש שערכנו לפי  .4

 .dB(A) 64        -מ' עמד על כ 7רחק במ

  בחישוב דעיכת הרעש ממקור נקודתי, נמצא כי מפלס רעש זה בקרבת  .5

 . dB(A) 33   -יגיע לכל היותר לכמ'(  240)חזיתות המבנים המתוכננים 

 .27dB(A)     -מפלס הרעש בתוך הדירות, במצב  חלון פתוח יגיע איפה לכ .6

 .לשעות היום והלילה 1990תר בתקנות למניעת מפגעים רב"ס, המומן רעש יהיו נמוכים המפלסי  .7

 מפלסי רעש אלו יהיו נמוכים מאד ביחס למפלסי רעש הרקע הקיים בגין רצועת נתיבי איילון.  .8

 לפיכך, אין כל חשש לחריגה מתקנות הרעש בגין פעולת תחנת השאיבה. .9
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 שטחים פתוחים . 21

 רקע: 121.

ים חקלאיים ושטחים פתוחים הכלואים בלב שטח מבונה ומפותח, משתרעת על שטחהתכנית הנדונה 

 בצפון. 5במזרח, נתיבי איילון במערב וכביש  שכונת נווה גן בדרום, בין העלמין שטח התכנית תחום ע"י

הבינוי המוצע בתחומי התכנית ימוקם כבינוי צמוד דופן  לשכונת נווה גן הקיימת, כאשר רובו של שטח 

 פתוח לרווחת הציבור. התכנית יוותר כשטח

 "פארק הנופש". -א' ל 763שטח פתוח זה מיועד במסגרת תכנית רש/

לשטחים הפתוחים הממוקמים בלב האזור הבנוי חשיבות רבה במספר היבטים: סביבה, אקולוגיה, 

 איכות חיים ועוד.

 עבודות ופרסומים שונים. ם במרחב העירוני נדונו רבות במספרחשיבות השטחים הפתוחי

 מקורות שפורסמו בעט האחרונה:סקירה של מספר לן לה

 

  .(התדריך :להלן) -6תדריך תכנון להקצאת קרקע לצרכי ציבור.א

. מסמך ההנחיות 1997התדריך הוכן בהנחיית ועדה בין משרדית שהוקמה על פי החלטת ממשלה בשנת 

התדריך אומץ ל לרמן. הוכן ע"י המכון למחקר ופיתוח מוסדות חינוך ורווחה והאדריכלים עדנה ורפא

. יש לציין כי התדריך והפיתוח ע"י הממשלה ומהווה הנחייה מקצועית לכל העוסקים בתחום הבניה

  .סמך מחייבמהווה מ

 :נמצא כי בהתייחסות לשטחים ציבוריים, ,תדריךהעפ"י הנחיות 

וב לרצף השטחים הפתוחים בישוב יש חשיבות רבה מבחינה חברתית וסביבתית. על כן, כל יש .1

צריך לערוך תוכנית כללית לפריסת שטחים פתוחים וצירים להולכי רגל, על מנת לאפשר רצף 

 וקשר בין השטחים הפתוחים השונים.

 כנון כל שטח פתוח ייגזר מתוך התכנון הכולל של שטחים פתוחים בישוב.ת .2

 ודל השטחים הפתוחים יקבע ביחס ישר לגודל האוכלוסייה. התדריך קובע מכסת מינימוםג .3

 מ"ר לנפש. 10 -לשטחים פתוחים עירוניים אשר לא תפחת מ

 הנחיות התדריך מחלקות את השטחים הפתוחים העירוניים למספר רמות: .4

 דונם.  1 -שטח של עד כ פינת ישיבה ורחבה פתוחה: .4.1

גן משחקים קטן באזור מגורים, המשרת את האוכלוסייה  ן משחקים פנים שכונתי:ג .4.2

 פש.מ"ר לנ 2-3הקרובה. מכסה של 

מ'. הגן כולל מגוון שימושים כגון:  500 -גן המשרת שכונה, טווח נגישות של כ ן שכונתי:ג .4.3

מתקני משחקים, שטחים פתוחים, מגרשים למשחק, פינות ישיבה, שטחים לרכיבה על 

 מ"ר לנפש. 2-3מכסה של  אופניים ועוד.

                                                           

 .ורווחה חינוך מוסדות ופיתוח למחקר המכון ,ציבור לצורכי קרקע להקצאת תכנון תדריך ,2005. לרמן ור. לרמן, ע 6
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השימושים דומים  גן המשרת מספר שכונות. הגישה אליו היא רגלית או ברכב. פארק רובעי: .4.4

מ"ר  2לאלו של הגן השכונתי כאשר נוספים אליהם, פינות פיקניק, בריכה, מסלולי טיול ועוד. 

 תושבים. 30,000לנפש. מיועד לישובים עירוניים, מעל 

 100פארק המיועד לשרת את העיר כולה. משתרע על פני שטח גדול של מעל  פארק עירוני: .4.5

מ"ר לנפש. מיועד  3-5של הפארק הרובעי. ע"פ מדד של  דונם. מגוון השימושים דומה לאלו

 תושבים. 30,000לישובים מעל 

 הטבלה המוצגת להלן מפרטת את מאפייני השטחים הפתוחים העירוניים בהתאם לתדריך

 : סיכום מאפייני השטחים הפתוחים העירוניים 12.1 טבלה

סוג השטח 
 הפתוח

דרישות 
 השטח

 מאפייני מיקום מאפייני שימוש

פינות ישיבה 
 ורחבות פתוחות

 המקום לתנאי מותאם ונטיעות גינון, ריצוף דונם 1עד 

גן משחקים פנים 
 שכונתי

 ימות התאמה לכל, הצללה, פינות ישיבה ,משחקים מתקני דונם 2-5

 .שונות ולקבוצות אוכלוסייה השנה
 ,השכונה שטח במסגרת
 המגורים לאזור בצמידות

 ,דשא שטחי ,מוצלים אזורים, ישיבה פינות, משחק ותגינ דונם  10-20 פארק שכונתי
מתקני  ,כדור למשחקי שטח פתוח ,ייחודית אטרקציות

 מזנון,אופניים על רכיבה מסלולי,גלגיליות מגרש ספורט

 ,לאזור המגורים בסמיכות
 ללא חציית הליכה במרחק

 .ראשיים כבישים

 10% מ־ פחות של בשיפועים
בצמוד  רובעית פריסה לפארק שכונתיבדומה  דונם 50 -כ פארק רובעי

 .רובעי וקהילה חינוך למרכז
 100מעל  פארק עירוני

 דונם
פינות  ,משחק גינות ,כלל עירוניים פתוחים ספורט שטחי
 ,אטרקציות ייחודית ,דשא שטחי ,מוצלים אזורים ,ישיבה

 ,מגרש גלגיליות ספורט מתקני ,למשחקי כדור פתוח שטח
 .על אופניים רכיבה מסלולי

בילוי  לפעילויות הסעדה ואטרקציות שירותי שילוב מותר
עד  ובבנייה אחד במתחם 2% ועד הפארק משטח 5% עד

 .קומות שתי

 רגל גישה להלכי להבטיח יש
 אופניים מאזורי ורוכבי

 .המגורים

 

  -7בחינת ההיבטים התיכנוניים -שטחים ציבוריים פתוחים בערים. ב

בא לבחון  . הואקרית המתבצעת ע"י המשרד להגנת הסביבהמסמך זה מהווה חלק מהפעילות המח

 היבטים תכנוניים וסטטוטוריים הקשורים לשטחים ציבוריים פתוחים בערים. 

מאה תוכניות. המסמך מציג ליקויים ופתרונות בכל  -נסקרו כ ,כחלק מעבודת המחקר להכנת המסמך

 הנוגע לשטחים פתוחים עירוניים בישראל.

 :קנות הנוגעות לשטחים הפתוחים העירוניים ולהלן נפרטהמסמך מרכז מס' מס

קיים מחסור בשטחים ציבוריים פתוחים וכן לא קיים המדרג לסוגים השונים כפי שנדרש ע"י  .1

 התדריך )מפורט לעיל(.

בערים רבות נעשים שינויי יעוד של שצ"פים, שכן יעוד קרקע לשצ"פים נחות יחסית ליעודי קרקע  .2

 אחרים.

 ינם מפותחים דבר שמוביל לפלישות והשלכת פסולת.שצ"פים רבים א .3

רשימת התכליות המיועדות בצ"פים היא רחבה וכוללת שימושים הפוגעים ביעוד הראשי )גן או  .4

 פארק( כגון אנטנות סלולריות, מתקנים הנדסיים מקלטים ועוד.

                                                           

 , המשרד לאיכות הסביבה.בחינת ההיבטים התכנוניים -תוחים בעריםשטחים ציבוריים פ, 2006ע. שפירא וא. האן,  7
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 המלצות המסמך כוללות:

 אימוץ התדריך הקיים ע"י מוסדות התכנון. .1

ינת מצאי השצ"פים ברשויות מקומיות, סקר זה יאפשר שיפור השצ"פים עריכת סקרים לבח .2

 בהתאם לנחיצות.

שיתוף הציבור. מומלץ להעמיק את הפעילות הציבורית ע"י לדוגמא הקמת אתר אינטרנט, ארגון  .3

 ימי עיון, קידום מעורבות בתכנון ובפעילות השוטפת של הפארק ועוד.

ים שכונתיים לעומת פיתוח אקסטנסיבי בגנים רמת פיתוח אינטנסיבית בעיקר בגנים הפנ .4

השכונתיים ומעלה.זאת על מנת למנוע את הפיכת הגנים והפארקים לאזורים עירוניים. בשטחים 

 אלו יש לשאוף לאווירה טבעית ככל האפשר.

 

  )להלן: המדריך( -8מדריך לתכנון -שטחים ציבוריים פתוחים בערים. ג

הכוללת את משרד הפנים המשרד להג"ס ומשרד  משרדיתבין מסמך זה הוכן בהנחיית ועדת היגוי 

 הבינוי והשיכון. 

להשיג כל העוסקים בתחום הבניה והפיתוח בכדי  עבור ויעיל זמין עזר כלי להוות היא המדריך מטרת

במסמך מוצגת הנורמה הרצויה  כנונית המיטבית עבור שטחים פתוחים עירוניים.את התוצאה הת

 ם פתוחים בישראל.לתכנון שטחים ציבוריי

 המסמך מפרט, בין השאר, את התפקודים והתועלות של השצ"פים בערים ולהלן נפרט:

 השצ"פים מהווים בסיס ושלד למערכת המגוון הציבורי כולו. .1

. קיומם של שצ"פים איכותיים הוא מדד מרכזי לאיכות הם מהווים תרומה לתדמית העיר וחזותה .2

 חיים עירונית גבוהה.

. חשיבותם רבה לפעילות פעוטות, ילדים וספורט נופש ,פנאיים מקום לפעילות השצ"פים מהוו .3

 ובני נוער.

 עבור תושבי השכונה והעיר. וההתרחשות המפגש מקום הוא הפתוח הציבורי השטח  .4

השטחים הציבוריים מהווים מפלט מהמולת העיר ומזמינים מפגש עם הטבע במרחק קצר  .5

 מהבית.

 :תפקודים סביבתיים רבים הכולליםלכך לשטחים הפתוחים  ,בנוסף

לראיות הירוקות השפעה חיובית על האקלים בעיר. מחקרים רבים  -שיפור תנאי מיקרו אקלים .6

 הראו כי לעצים ולצמחיה חשיבות רבה בהפחתת עומס החום בעיר.

 טחי המגורים לשימושי קרקע היוצרים זיהום כגוןתפקיד חשוב ביצירת חיץ בין שלשצ"פים  .7

 ה כבישים ועוד. זורי תעשיא

לשצ"פים תפקיד חשוב בשימור מי נגר. רוב שטחי העיר אינם מאפשרים חלחול מי גשם והמים  .8

 מועברים למערכות ניקוז. השצ"פים מאפשרים חלחול המים לצורך העשרת מי התהום. 

לשצ"פים תרומה בשימור ערכי טבע הכולל שימור מיני צמחים ובע"ח, שימור בתי גידול, נופים  .9

 דים ואתרי מורשת.מיוח

                                                           

 , המשרד לאיכות הסביבה.מדריך לתכנון -שטחים ציבוריים פתוחים בערים, 2008ע. שפירא וא. האן,  8
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 סוגים עיקריים: שלשההמדריך מחלק את השטחים הציבוריים העירוניים ל

עירוניים.  רובעיים ופארקים פארקים ,שכונתיים גנים, שכונתיים פנים: הכוללים שצ"פים גנים ופארקים

 תדריך תכנון להקצאת קרקע, כפי שפורט לעיל. –מומלץ לפעול על פי הנחיות עבור שטחים אלו 

הכוללים צירים ירוקים, שטחי חיץ וגינון, שדרות ומעברים להולכי רגל ואופניים .  צ"פים תפקודיים:ש

 עקרונות מנחים לתכנון שטחים אלו על סוגיהם השונים מפורטים במדריך לתכנון.

שטחים אלו יכולים להוות חלק מהגנים והפארקים  :עירוני טבע - לשימור ומורשת נוף ,טבע שטחי

התפקודיים ולעיטים הם בעלי הגדרה סטטוטורית נפרדת )כגון שמורות טבע, רצועת נחל והשצ"פים 

  לשימור ועוד( למרות מיקומם בתוך שטח העיר.

 .עירוני טבע תשתיות וניהול לתכנון מדריךבשימור שטחי הטבע העירוני נסקר בהרחבה 

 

  :9עירוני טבע וניהול תשתיות לתכנון ד. מדריך

מכון דש"א בהנחיית ועדת היגוי הכוללת נציגים מהמשרד להג"ס, החברה להגנת  ע"י נערךה דריך זמ

 הטבע ומכון דש"א. 

מטרת המדריך להגדיר את מכלול התרומות והתועלות של שטחי טבע עירוני, להתוות הליך עבודה 

של לאיתור ושימור שטחים טבעיים בישובים עירוניים ולגבש עקרונות מנחים לתכנון, שיקום ואחזקה 

 שטחים אלו ושילובם עם הסביבה העירונית.

 מערכות קיימות בו בנוי או פתוח שטח כל הוא עירוני טבע שטח "...המדריך מגדיר שטח טבע עירוני 

 העיר..." בתחום נקודתיות טבע תופעות או( שלהן והדומם הצומח , החי מכלול מרכיבי על) טבעיות

 מופעי הטבע בעיר מחולקים לשני סוגים: 

 : שטח שניתן לקיים בו מערכת דמוי טבעית .ימד השטחבמ

: אתר שמאפשר קיום ערך טבע בעל משמעות )למשל מושבות קינון של ציפורים, במימד הפרט/ מין

 צמח נדיר ועוד...(

 לשימור שטחי טבע עירוני שלש מטרות עיקריות:

 ויצירת הארץ נוףב הטבועה והתרבותית הטבעית המורשת ואל הטבע ערכי אל האדם "... קירוב .1

 ..".אלה ערכים על לשמור לצורך מודעות

 הטבע ערכי שימור לבין האדם צורכי בין המשלבת פיתוח מתפיסת כחלק ,טבע "... שימור ערכי .2

 ..".בישראל והמורשת

    ובעלת מהנה ,איכותית עירונית סביבה של ובניהול ביצירה המסייעות טבע "... פיתוח תשתיות  .3

 .."גבוהה חיים איכות
 הכלים לשימור, טיפוח וניהול  מערכות טבעיות בעיר כוללים :עפ"י המסמך הנ"ל, 

הקצאת שטחים המתאימים לשימור אתרי טבע קיימים או יצירת אתרים חדשים. הקצאת  .1

השטחים יכולה להיות כחלק ממערך השצ"פים בעיר או כחלק מהעיר הבנויה )כגון סידקי קירות 

 המשמשים כאתרי קינון(.

עת תמהיל שימושים בשטח, תוך כדי איזון בין הצרכים האנושיים לרצון לקיים מערכת קבי .2

 משמרת מערכות טבעיות )מערכת בה הפעילות האנושית מצומצמת(.

                                                           

 , מכון דש"א.עירוני טבע וניהול תשתיות לתכנון מדריך, 2010א. האן וע. בלבן,  9
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תכנון שטחים בראיה כוללת  והכנה של סקר והערכה של ערכי טבע בעיר. התכנון יאפשר להבטיח  .3

 מחוצה לה.שהשצ"פים בעיר לאלה רצפים של שטחים פתוחים בתוך העיר, ורצף בין 

  על תוכנית זו לכלול: הטבע אתרי של וממשק לניהול תוכנית להגדיר יש .4

 דרכי מניעת השפעות שליליות של הפיתוח העירוני על המערכות הטבעיות )קיטוע בתי גידול, א. 

  .מינים פולשים, השפעת רעש ותאורה ועוד...(     

 )מפגעים  התושבים חיי איכות על העירונית במערכת טבעיים םמיני של שליליות השפעות מיתוןב. 

 כתוצאה מפעילות חולדות, עטלפי פירות ועוד.(    

 .העירוני הטבע בתחום העוסקים של מקצועית כשרהה .5

 חינוך, הסברה ושיתוף הציבור. :באמצעות העניין בעלי כל של ומעורבות מודעות צירתי .6

 

 השטחים הפתוחים בתכניתמערך  221.

   עדת שטחים נרחבים כשטחים ציבוריים פתוחים.ימי נדונההתוכנית ה

משטח  37.6%( כן מיועדים דונם 131 -)כהתוכנית   ימסך שטח 12.9%-כיסתכמו בהשצ"פים  ישטח

 .דונם( 559 -התכנית לחקלאות )כ

הדרוש בהיקפים של למעלה מון רחב של שטחים ציבוריים פתוחים התוכנית המוצעת כוללת מגו

 .דריך תכנון להקצאת קרקע לצרכי ציבורתב

 עפ"י הוראות התכנית ועפ"י הנספח הנופי לתכנית הוגדרו מספר רמות של שטחים פתוחים:

  המתפרס על השטחים שמצפון לבינוי המוצע. – פארק עירוני -

נטיעות וגינון, מעברים ושבילי הליכה, ספסלי גן השימושי בשטח זה יכללו: עפ"י הוראות התכנית 

  .ולחנות גן, תאורה, מתקני משחק ומתקני ספורט ובילוי כן שירותים ציבורייםוש

 כולל מערכת ניקוז ובריכת החורף. ,לפיתוח תשתיות טבע עירוניישמש חלקו הדרומי של שצ"פ זה 

  .סביבהמסלולי טיול בללשבילי אופניים בתוך העיר ותחבר כן מתוכננים כאן מסלול אופנים שי

מתוכנן באזור מטע הפקאנים לשימור + בתוככי השכונה במספר  – נסיבישצ"פ שכונתי אינט -

  מוקדים בין המבננים המתוכננים.

נטיעות וגינון, מעברים ושבילי הליכה, ספסלי גן עפ"י הוראות התכנית השימושי בשטח זה יכללו: 

  . בורייםושולחנות גן, אלמנטי הצללה, תאורה, מתקני משחק ומתקני ספורט ובילוי, שירותים צי

כאמור השצ"פ השכונתי כולל אזורי שצ"פ קטנים יותר בין המבננים בתכנית, באזורים אלו 

  יפותחו גם גני משחקים פנים שכונתיים, פינות ישיבה וכיו"ב.   

  :טבע עירוני בשטח התוכנית -

  התוכנית המוצעת שמה דגש על שמירת טבע עירוני בשטח התוכנית.

  לעיל. 3נסקרו טרם תכנון הפיתוח בשצ"פים כפי שפורט בפרק ערכי הטבע בשטח התוכנית 

מהווה שטח  ,שאינו מהווה שטחים חקלאיים ,מסקנות סקר הטבע העלו כי מרבית שטח התוכנית

מופר ועל כן לא מהווה ערך טבע לשימור. סקר הטבע מצא בנוסף כי בשטח התוכנית קיימים 

   למיני צמחים ובעלי חיים. ל חשוב שטחים המוצפים בעונת החורף ומהווים בית גידו

עם זאת בחלקה הצפוני  ,זור המיועד לבינויחלקם של השטחים המוצפים ממוקם באכי  ,יש לציין

בסיוע חוקרים מאוניברסיטת ת"א ובשיתוף  של שטח התוכנית ממוקמת בריכת חורף שהוקמה

  המהווה שטח חליפי לבית הגידול הלח. "הכפר הירוק"
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 וכנית כפי שצוין לעיל מתכנן להפנות את מי הנגר העלי לכיוון בריכת החורףהניקוז בשטח הת

   ולסביבתה. שהוכשרה במקום

"הכלים לשימור, טיפוח וניהול  מערכות טבעיות בעיר" תכנון זה עונה תואם בדרכים רבות את 

 כפי שהוזכרו לעיל. עירוני טבע וניהול תשתיות לתכנון מדריך -מצוינים בה

 

 לסיכום:

כנון השצ"פים בשטחה  ויצירת רצף בין שצ"פים בתוך תן לראות תוכנית זו שמה דגש על תפי שניכ

 .פים בתוך התוכנית לאלו מחוצה לההתוכנית ובין שצ"

 צמחיה קיימת. טבע עירוני שימור בריכת החורף, ושימור ולטפח במטרה לשמור  נערךן והתכנ

 לתוכנית. פיתוחנספח  -2לפירוט נוסף ראה נספח 
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 . בניה ירוקה13

התכנית  םכל המבנים בתחו -קיבל צוות התכנון הפיזי לתכנית הנחייה לפיה עפ"י החלטת המזמין

 .מינימום נקודות 65צבירת ביעד של בניה ירוקה, המעודכן ל 5281יתוכננו לצורך הבטחת עמידה בת"י 

 הנחייה זו תקבל ביטוי כהוראה מחייבת בהוראות התכנית.

 

 הנהלת הפרוייקט הוחלט להכניס להוראות התכנית דרישה לפיה:  עפ"י הנחיית

 'נק 65 במינימום ( 5281 מס) 'ירוקה בנייה' בתקן עמידה הינו בנייה היתר למתן תנאיא. 

 .ל"הנ בתקן לעמידה מוסמך בודק או תקנים מכון אישור אכלוס אישור לקבלת תנאי . ב

 

המלצות בשטחי התכנית ובה מבחר  לבנייה ירוקהנספח מנחה בלבד כנו רלדרישה הנ"ל, ע בנוסף,

 . הבנייה הירוקהפעולות לבחירה בשלבי התכנון להיתי בניייה, מתחום ו

המלצות אלו הוצגו לצוות התכנון ואושרו להצגה כרשימת מצאי ו/או כלי עזר והנחייה בלבד, לתכנון 

 בניה. יהיתרוהתייחסות בשלבי התכנון ל

ה של הגשעריכה ולצורך  ,במינוי מלווה מוסמך לבניה ירוקהחוייב ת להיתר בניהשכל בקשה  ,מכאן

 כמבנה ירוק.  ים לצורך הסמכת המבנמת"י,  -הדרושים למסמכים ה

 .בנייה ירוקה של המבנים בתחום התכניתנספח מנחה ל -בהמשך 9נספח מס' 
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 . המלצות להוראות התכנית41

התכנית המוצעת, פרטי מאפייני השטח ובסיס על  ,פורטו לעילש לאור ממצאי חוות הדעת הסביבתית

 ". הסביבה הוראות בתחום הגנת, שיוגדר: "נפרד -מיוחדסעיף  ,הוראות התכניתלהלן לכלול בנמליץ 

  -ללא סדר קדימות, כדלקמןספר המלצות להוראות תכנית, בסעיף זה יפורטו מ

 

   -. הוראות בתחום הגנת הסביבה14..."
   -ניקוז והידרולוגיה. 1

   -האזוריתיקוז השתלבות במערכת הנ .1.1

ניקוז, בו תוצג נספח  תהגש -בשטח התכנית יהיהלהיתר בנייה  הבקשכל תנאי לאישור 

 :)להלן התכנית ישטחתוך ב נגרהמי וזרימת  הניקוזמערכת להיבט מפורטת התייחסות 

 אזוריתטבעית המערכת הניקוז הבמרבית השתלבות במטרה להבטיח , נספח סניטרי(

  . ומזעור הפגיעה בערכי טבע

הניקוז האזורית, מערכת צרכי הניקוז בשתלבות להופתרונים יפרט אמצעים סניטרי נספח הה

עודפי מי  ה והובלתים לתפיסאמצעתכנית שיפועים, הצגת  ,מי נגרטיפול באמצעים והנחיות ל

 ית למערכתתכנ ,מי נגר ופיזור , חלחולאיגוםמיתון, השהייה, , נגר, תאור אמצעי תפיסה

מגגות בין , של עודפי מי נגר יםאחרו פיתוחשימוש חוזר החדרה לתת הקרקע, גינון ו, השקייה

ובין  י חניה, מגרשי משחק, שבילים, מעברים, דרכים פנימיות ואחריםמבנים, מגרש

  .ממערכות מ.א. ואחרים

 ת.רשות הניקוז ומשרד הבריאו ינציג, אישור מהנדס העירוגש להנספח הסניטרי י

   -מערכת ניקוזהסדרת  .1.2

בטיח הזרמת עודפי מי הנגר לעבר שטחי פיתוח בתכנית, ילבנייה וניקוז שטחי המגרשים 

 מוסדרתוהובלה באמצעות מערכת ניקוז , ובמערב פארק הנופש ובריכת החורף בצפון

מערכת לעבר פארק הנופש, תוך ניצול תנאי הטופוגרפיה שטחי מי הנגר לעבר בטיח פיזור שת

  .קוז הטבעית הקיימתהני

   -המי נגר אמצעי השהייה ושיקוע מזהמים .1.3

תבטיח אמצעי השהייה, שיקוע והחדרת מי מערכת הניקוז בשטחי הבנייה והפיתוח בתכנית, 

, אשר במערב שטח נגר לתת הקרקע. עודפי מי נגר יוזרמו לעבר שטחי הקרקע הלחים

 התכנית.

   -מי נגר לתת הקרקעהחדרת  .1.4

הותרת שטחי  ככל האפשר,בטיחו, יתכנית לבנייה במגרשים בשטחי ה פיתוחהבנייה וה

משטחי המגרשים לבנייה, עפ"י הנחייה ואישור  15%-שלא יפחת מעור יחלחול למי נגר בש

 .מהנדס העיר

ומניעת מערכת הניקוז תבטיח מפני הזרמת עודפי מי נגר לעבר שלולית החורף הדרומית  .1.5

 זההצפתה ו/או פגיעה במוקד טבע רגיש 
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   -אמצעי ניהול לנגר עילי .1.6

בתכנון מערכת הניקוז ישולבו אמצעים לניהול הנגר העילי בהתאם להמלצות "המדריך 

, משב"ש, משרד הג"ס, משרד החקלאות ופיתוח 31/10/04לתכנון ובנייה משמרת נגר עילי", 

 .4/ב/34הכפר ועפ"י הנחיות תמ"א 

  -חסכון בצריכת מים שפירים .1.7

 .(התייחסות לחסכון בצריכת מים שפירים )פרטית, השקייה וכיו"ב פרטהנספח הסניטרי י

 הנספח הסניטרי יערך בסיוע יועץ אקולוגי, יועץ איכות סביבה ומומחה לערכי טבע. .1.8

 

 ערכי טבע תשמיר .2

   - אופיטיםיגאיסוף והעתקת  3.1

 ידרש להשלים תנאי למתן היתרי בנייה לכל עבודות בשטח התכנית,תנאי למתן תוקף לתכנית ו

פרטי גיאופיטים לשימור/ העתקה, לרבות הגדרת מיקומי/ מפורט של מיקום ערכי/ עריכת מיפוי 

 יועץ / אקולוג מומחה. מתחמי פינוי מיועדים לקליטתם. פעולות אלו יערכו בסיוע 

   -העתקת עצים בוגרים 3.2

צים תבוצע העתקת עותנאי למתן היתרי בנייה  עבודות עפר, פיתוח ובנייהביצוע טרם התחלת 

לפי העתקה, בסיוע יועץ/ אקולוג מומחה ול עצים בוגריםככל שימצאו בוגרים בשטחי התכנית, 

 פקיד היערות.מלצות ה

   -לשימורבוגרים צים ע 3.3

עצים בוגרים המיועדים  ,, יסומנו באופן בולטבשטח התכנית תחלת עבודות עפר ובנייהטרם ה

המלצות מור בשטחי השצ"פים, אלא עפ"י לשימור ולא תאושר כריתת עצים בוגרים המיועדים לשי

 פקיד היערות.אישור  -יועץ/ אקולוג מומחה ו

   - צמחים פולשיםהדברת  3.4

למנוע התיישבותם בכדי צמחים פולשים, לצע הדברה תבוטרם התחלת עבודות החפירה והבניה, 

 ד היערות.פקיאישור בסיוע יועץ/ אקולוג מומחה ו, עבודות הבניהבגין צרו ובשטחים המופרים שיו

 

 נגישות, תנועה וחניה .3

   -ספח תנועה וחנייהנ .3.1

 (,נספח תנועה :להלןפיתוח יוגש נספח תנועה וחנייה )עפר ועבודות ביצוע לת יטרם תח

  . מהנדס העירבסמכות 

, אספקה למגרשים לפיתוח ובנייהרכב ו ציוד בנייהלחנייה תנועה ויפרט תכנית התנועה נספח 

, בעת ביצוע עבודות הפיתוח, מיקום לתחנות עיגון אספקהו , כליםכלי רכבדרכי גישה ל

לתחבורה ציבורית, תחנות עיגון לאופניים, הגבלת תנועה לכלי רכב כבדים לצרכי חניית 

לשימושי קרקע וגישה בטוחה, נגישות , הבטחת צרכי התנועה עוברתלאמצעי מיתון לילה, 

תחבורה יו"ב(, התייחסות למערך ה, מסחר וכמוסדות, מבני ציבורמרכזיים בשטח התכנית )

הולכי שבילי , הבטחת מערך הולכי רגלמתנועת  תנועת כלי רכבם להפרדת תנאי, ציבוריתה

 , שיופרדו ממערכת דרכים מוטורית ועוד כיו"ב.אופנייםרגל ו
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   -לרכבתכנית התארגנות ודרכי גישה  .3.2

בות דרכי גישה, תנאי להגשת בקשה להיתר בנייה יהיה הכנת תכנית התארגנות אתר לר

שטחים הפתוחים בהסביבתית ו/או פגיעה פגיעה ה רומזעבסמכות מהנדס העיר, להבטחת 

 צפון.שמ

   -ם הפתוחים מצפוןשטחיהניעת מעבר לעבר מ .3.3

יהיה הבטחת  ,תכניתשטח העבודות עפר בלהיתרי בנייה לביצוע ה תנאי לאישור בקש

ד בנייה ואספקה, דרך השטחים מפני מעבר כלי רכב, ציו ,היזםוהתחייבויות  אמצעים

 להנחת דעת מהנדס העיר. הפתוחים שמצפון, 

 

 פסולת מוצקה ופסולת בנייה .4

  מתקני אצירה להפרדה למחזור פסולת .4.1

תכנית הפיתוח באזורי הבנייה בתכנית תבטיח הקצאת שטחים למיקום מתקני הפרדה 

 טון, פלסטיק, זכוכיתנייר, קר -וללכבתי ספר,  -ומחזור פסולת לסוגיה ליד מבני מסחר ו

 וכיו"ב.

   -הפרדת פסולת ומחזור במגרשים פרטיים .4.2

במגרשים הפרטיים יהיה תכנון לאצירה, דחיסה, הפרדת פסולת לסוגיה בנייה  יתנאי להיתר

 .ומחזור, בתחומי המגרשים הפרטיים עפ"י עיריית רמת השרון

   -מקומית חזור עודפי קרקעמ .4.3

שטח שימוש בעודפי קרקע ופסולת בנייה בל הניתן, , כליובטחבקשה להיתרי בנייה בכל 

 מחזור. ו/או לשימוש חוזר התכנית ו/או פעולות 

   -סילוק פסולת .4.4

 שטח התכנית.למחזור במחזור פסולת בניה או י תועבר למפעלמשטח התכנית פסולת בנייה 

   -עפר לסביבהקרקע ועודפי  ,לכלוךמניעת מפגעי פסולת,  .4.5

מניעת מפגעי פעולות ותנאים, לבטחו, ככל הניתן, אמצעים, בכל בקשה להיתר בנייה יו

  הנחת דעת מהנדס העיר.ה, לסביבעפר וקרקע ב/ עודפי פסולתלכלוך/ 

 

 -עבודות ההקמה והבנייה עת ביצועמניעת מפגעים ב .5

  -סביבתי מניעת רעש .5.1

ביר מציוד הקבלן המבצע יתחייב לעמידה מלאה בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי ס.5.1.1

ציוד תקני בלבד לעבודות כרייה, עשה שימוש בצורך כך יל .1979 -ה( התשל"ט בניי

 חפירה ובנייה.

הקבלן המבצע יתחייב גם לעמידה מלאה בתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(,  .5.1.2

 .1992 -התשמ"ג 

 ולכוון צפון בלבד נסיעת משאיות משטח הפרויקט ואליו תעשה בדרך הקצרה ביותר .5.1.3

 ר בתחומי שכונות מגורים קימות.ככל הניתן ללא מעב
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צמצום החשיפה לסייע שיגידור  ע"ישטחי המגרשים לבנייה ופיתוח יגודרו ויוסתרו  .5.1.4

 .רחוק מהאוזן" -"רחוק מהעין -במהלך העבודות, בחזקת רעש מפגעיל

להבטחת מפני תנאי למתן היתרי בנייה בשטחי התכנית יהיה הגשת נספח אקוסטי  .5.1.5

  ים.יצירת מטרדי רעש סביבתי

 

  לסביבה אוויר אבק וזהום ניעת מטרדימ  .5.2

  -בניית גדר היקפית .5.2.1

גדר חפירה/ בנייה/ פיתוח במגרשים לבנייה בתכנית, תוקם תחלת עבודות טרם ה

 שהמגר/או ש"ע, סביב , כדוגמת גדר איסכורית וורציפה , אטומההיקפית קשיחה

  ., עפ"י הנחיות מהנדס העירפיתוח/ בנייהל

צמצום פיזור האבק, צמצום החשיפה לרעש, למ',  2.5מינימאלי של ר תבנה לגובה הגד

 הגלישו/או חשש שפיכה/  בע"חכניסה או נפילת אדם, רכב, מניעת צמצום מפגעי חזות ו

  לכלוך וכיו"ב. / פסולת בנייה/ עודפי עפרשל 

 .הסביבבפגיעה בשטחים הפתוחים בלבד, להבטחת  קו המגרשיהיה על הגדר מיקום 

  -ה לגלגלי משאיותשוקת שטיפ.5.2.2

 הבנייה לכביש. יגלגלי המשאיות היוצאות מאתריש להבטיח שוקת מים לשטיפת 

  -כיסוי משאיות .5.2.3

  יכוסו ביריעה ע"מ למנוע פיזור אבק לסביבה.אל אתר הבנייה וממנו, משאיות עמוסות 

  -טאוט ושטיפה .5.2.4

מ' לכל  50 -למרחק כ ,לטאטא ולשטוף בתום כל יום עבודה את המדרכה והכבישיש 

  .מגרש הבנייההכניסה לשער מ ,כיוון

  -הרטבת דרכי עפר .5.2.5

 יורטבו באופן שוטף למניעת פיזור אבק. ,שטח התכניתמגרשים לבנייה בדרכי עפר ב

  -הגבלת מהירות נסיעה .5.2.6

  קמ"ש. 25 -תוגבל לבשטחי המגרשים לבנייה, מהירות הנסיעה בדרכים פנימיות 

  -מיקום ערמות .5.2.7

מיקום מוגן , ימוקמו בפיתוחבנייה/ המגרשים ל יחטבשי בנייה )חול(, חומר/ ערמות עפר

  פיזור אבק לסביבה.לצמצום מרוח, 

  -עפרפסולת בנייה וק וליס .5.2.8

  מהנדס העיר.לפי הנחיות לאתר מאושר, י הבנייה יהיה משטחסילוק עודפי פסולת ועפר  

  -אכסנת ציוד כלים וחומרים .5.2.9

  הנחיית מהנדס העיר.שטחי המגרשים יאושר עפ"י בחומרי בנייה ו כליםציוד, ן וסכא

  -הרטבת פני השטח טרם עבודות קידוח .5.2.10

פני השטח ו/או כיסוי ברזנט יש להרטיב את ביצוע עבודות קידוח וחפירה טרם תחילת 

  סביב פתחי הפליטה ממכונות הקידוח. 

   -נספח לניהול אתר בנייה .5.2.11

 כלולי. נספח זה בנייההניהול אתר ח בשטח התכנית יצורף נספבקשה להיתר בנייה לכל 
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הבנייה  פעולות ואמצעים למניעת מפגעי סביבה במהלך ביצוע עבודות החפירה,מפרט 

, בהיבטים של מפגעי רעש, זיהום באבק, והפיתוח )גידור, שילוט, שעות עבודה וכיו"ב(

 רעידות וכיו"ב.

   -אחסנה מחוץ למגרשים .5.2.12

 גלם ובנייה חומרי /כליםת ציוד בנייה וחסנאעפר וקרקע/ עודפי אחסנה של תותר  לא

הבנייה, אלא באישור מהנדס  מגרשיגבולות , מחוץ לאו שפיכתם או הצבתם, כיו"בעוד ו

 .העיר

  הגבלת שטחי עבודות הבנייה והפיתוח .5.2.13

 מגרשים בשטח התכנית, יבוצעו בתחולבנייה מגרשים בבנייה עבודות הפיתוח והל כ

  .הבנייה

 
 -רעש סביבתימניעת  .6

 מבנים לאורך כביש נתיבי איילון .6.1

 7.5 -מ', בגובה כ 250 -סוללת העפר הקיימת לאורך נתיבי איילון תוארך לכיוון צפון בעוד כ .1

 מ' ביחס לפני כביש נתיבי איילון. 

, הפונים לכוון נתיבי 306, 305, 302, 23 ,22, 16, 10, 4תנאי למתן היתר בנייה לתאי שטח מס'  .2

אקוסטית, לתכנון צרכי המיגון האקוסטי הדירתי, ע"י יועץ  איילון יהיה הגשת חוו"ד

  אקוסטי.   

בתכנית, הפונים לכוון כביש נתיבי איילון, יבוצע מיגון  16, 10, 4בתחומי תאי שטח מס'   .3

' ומעלה. מיגון אקוסטי דירתי יבוצע בפתחי חזיתות חדרי מגורים/ דקומה -אקוסטי דירתי מ

 תיבי איילון ו/או לפתחי חזיתות הגמלונים במבנים אלו.מוסדות, שיפנו אל עבר כביש נ

 '.6קומה -ידרש מיגון אקוסטי דירתי מ -'22בתחומי שטח מגרש מס'  .4

 למבני הציבור, ידרש מיגון אקוסטי דירתי לכל חתך הקומות.  -'302בתחום שטח מס'  .5

 ות.למבני הציבור, ידרש מיגון אקוסטי דירתי לכל חתך הקומ -'305בתחום שטח מס'  .6

 למבני הציבור, ידרש מיגון אקוסטי דירתי לכל חתך הקומות. -'306בתחום שטח מס'  .7

המיגון האקוסטי דירתי יכלול: התקנת מזגן בחדרי המגורים, והתקנת זיגוג משופר בחדרי  .8

 המגורים, כפי הנחיות יועץ אקוסטי.

צוע בעין של אמצעי יהיה בי, 306, 305, 302, 23, 22, 16, 10, 4תנאי לאיכלוס תאי שטח מס'  .9

  המיגון האקוסטי הסביבתי )סוללה אקוסטית( והדירתי.
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 מבנים לאורך כביש העוקף המערבי .6.2

למזרח )מבני ציבור(, יוקם אמצעי מסתור  313, 303, 301, 300לאורך חזית תאי שטח מס'  .1

 מ' ביחס לפני המגרש. 4אקוסטי, רציף ואטום בגובה 

הפונים לכוון כביש העוקף המערבי, יבוצע   313, 303, 301 ,300, 40במבנים בתאי שטח מס'  .2

  מיגון אקוסטי דירתי למן קומה א' בפתחי החזיתות הפונה לכביש העוקף מערבי ולגמלונים.

המיגון האקוסטי יכלול: התקנת מזגנים והתקנת זיגוג משופר הכל בהתאם להנחיות יועץ  .3

 אקוסטי כתנאי להוצאת היתר בניה.

הפונים לכוון הכביש העוקף המערבי  303, 300, 40יתרי בנייה לתאי שטח מס' תנאי למתן ה .4

 יהיה הגשת חוו"ד אקוסטית לפירוט המיגון האקוסטי הדירתי.   

יהיה ביצוע בעין של אמצעי המיגון   313, 303, 301, 300, 40תנאי לאיכלוס תאי שטח מס'  .5

 האקוסטי הסביבתי והדירתי.
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  -' 1נספח מס' 
  סמכי התכניותמ

  )הוראות התוכנית- תשריט, נספח בינוי ו(
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  -2נספח מס' 
  נספח נופי

  

   סטודיו אורבנוף
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  -3נספח מס' 
  נספח ניקוז

  קורנברג -בוכנר -סירקין

  מהנדסים ויועצים בע"מ 
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  -4נספח מס' 
  רשות העתיקות אישור
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  -5נספח מס' 
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  -6נספח מס' 
  קצא"א התייחסות חב'
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  -7נספח מס' 
  תוואי קווי הדלק בציר הנופש  

  מהנדסים בע"מ חב' הרנס קגנובסקי
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  -8נספח מס' 
  סקר עצים בוגרים 
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  -9נספח מס' 
  נספח מנחה לבניה ירוקה
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 רקע. א

שהשתתפו בוועדת ההיגוי , (להלן המזמין)ר ברמת השרון י הנחיית נציגי מחלקת מהנדס העי"עפ

 רםטתכנית הוכחלק ממהלכי גיבוש , (התכנית :להלן) 1111/לקידום ועריכת התכנית המפורטת רש

במטרה , זה בהיבטים של בנייה ירוקהנספח נערך , ועדה המקומיתה להפקדה בוהמלצללדיון  ההגשת

 .(ירוקה נספח לבנייה: להלן) התכניתלצרפו למסמכי 

 .כנספח מנחה מסמכי התכניתלרשימת יצורף ב "המצלבנייה ירוקה הנספח 

   -י נציגי מחלקת מהנדס העיר ברמת השרון כי"כבר בראשית הליכי עריכת התכנית נקבע ע

 2192י "ת -לבנייה ירוקההעדכני דרישות התקן הישראלי כפוף לבנו בתוכננו ויכל המבנים בתכנית י

 .ויותר נקודות 52ברמה של  ,(2192תקן : להלן)

 

  -ב"המצ הנספחעריכת מטרת 

הבטיח עריכת תכנון בכדי ל, בנייה הירוקהבתחומי ה, ביצועתכנון מפורט והמלצות לפרט מהצגת 

ואמצעים דרישות ' יבטיחו יישום של מס, תכניתבשטח התכנון אדריכלי המבנים לשיבטיח כי יזמי ו

 .נקודות מינימום 52מת בר 2192י "תהמתחייבים לעמידה בתנאי 

להליכי  ,חופפים בהכרחזהים ו, 1221י "תנאי תעמידה בלהליכי הגשת המועמדות מאחר ואין יודגש כי 

 .תואר בנין ירוק כאמורלהבטחת קבלת ה, פעולות תכנון במקביל' הרי שידרש לנקוט במס ,ב"והת

 

 הדרושיםאמצעים הות ופעולמפרט הערכנו מספר בחינות לגיבוש  ,ב"המצעריכת הנספח במהלך 

 .היתרי בנייהשישולבו בתכנון התכניות ל, הבנייה הירוקהבהיבטים השונים של , לתכנון וביצוע

 ןסיוינכולל , העדכני 1221י "תסעיפי  עם מתוך הכרות, ניסיון משרדנו בלבדהנספח נערך על בסיס 

 .התקופה האחרונהמן עות "תבפר מסליווי ואישור ב

 .מטעמי נוחות בלבד קדימות/ ללא סדר חשיבותנערך להלן סדר הדברים שיפורט 

מקרה כל בו, 1221י "בתתנאים מפרט הצורה לבשום מהווה תחליף אינו וגש המנספח הי כדגיש נוסיף ונ

 .  םמטעממנוסה בניה ירוקה מלווה היזמים וסיוע באחריות , 1221 קןדרישות תידרש להבטיח עמידה ב

 

קיימות קידום עקרונות המענה ראוי לספק י, פעולות ואמצעיםהבטחת למפרט ההמלצות אנו תקווה כי 

 .נציגי מהנדס העירבאישור , בנייה הירוקהוה

 

 .הסיוע וקידום העבודה התכנונית, מנהלת הפרוייקט על הדחיפה -אלה בן נון 'תודה גם לאדר

 .להשלמת הנספח ולההתכנוני ושיתוף הפעהמידע על , איזנברגתהל ' אדר-ו קולקר ופרע' אדר -לתודה 

 .על שיתוף הפעולה בגיבוש הנספח -מילרנטהלי נוף ' אדר-ו ליאור לוינגרנוף ' תודה לאדר
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- כללי. א
מפרט . אכלוס של התכניתבנייה ו, תכנוןב מפרט סדרת אמצעים ופעולות ל"המצבנייה ירוקה הנספח 

בנייה ההליכי , י הבנייההיתר, פורטהמ תכנוןהההנחיות וההמלצות שיפורטו מתייחסים לשלבי 

  .מתחמי התכנית והמבנים בשטח התכניתשל  אכלוסהו

, דעת הקהלובכלל זאת ב, הציבורישיח הוותופס מקום חשוב בסדר היום ך הולהבנייה הירוקה תחום 

, מתכנניםאדריכלים וההציבור כמו גם בקרב , תכנון והרישויבועדות ה התכנון והבנייהוהליכי דיוני 

 .ת התכנון ומקבלי ההחלטותנציגי רשויו

, אנרגיהצריכת , מים, קרקע -משאבים טבעיםחסכון בצריכת  שיקולימקיף החשוב תחום בהדיון 

 . ומוכנות לעתידיעילות כלכלית , רווחת המשתמשו בריאות, איכות סביבה

מצמצמת את , תובסביבהיטב משתלבת , ואכלוסובנייתו , תכנונומלאכת שבנה הינו מבניין ירוק 

מהלך בכל , מצומצמת מצטברתהשפעה סביבתית ובעלת חותם , נבנהה הוא ב הפיזימרחב בה פגיעה

 .ועוד קיומו

, סביבתית -רמה מקומית, גלובליתרמה  :דיון רמות 3 -מתמקד בהבנייה הירוקה תחום ההתייחסות ל

 . תחזוקה וניהול -רמת המבנה -ו

התמקד בבחינת והוא  .רמת המבנה -ו סביבתית -רמה המקומיתבחינת הבתמקד ב מ"הנספח המצ

 סביבהתנאי הבהיבטים של התאמה ל התכנית שטח וככית, סביב שטח התכניתהגיאוגרפי טווח ה

   .והשתלבות בסביבה הפגיעה הסביבתיתפוטנציאל במטרה לצמצם את , ותכונותיה

הפנייה , עימושי קרקמירוב ש: (ללא סדר עדיפות) דגשים הבאיםבשנבחנו התמקדו פתח סוגיות המ

קשרי הבטחת רמת נגישות ו, קרקעה ניצול משאב, פרבורצמצום ה, בנייה לגובה, והעמדה של המבנים

, חי צומח -פגיעה בערכי המקוםצמצום ה, ב"הפרדת מערכות תנועה להולכי רגל ועוד כיו, תחבורה

: סביבהמפגעי עת נימ ,תהוםהמי מניעת פגיעה ב, והשתלבות נופית נופיותתכונות הערכת , ניקוזרקע וק

  .ואחרים זיהום אוויר, רעש

, הבנייה מימדי: כולל, ניהולו ותחזוקתו, רמת המבנהבהנספח לבנייה ירוקה בדגשים עוסק כן כמו 

, המלצות לתחזוקה, אביזרים ומתקניםבחירת , ופיתוח גמר, רמת בנייה, בנייהפרטי , בנייהחומרי 

 .ב"ועוד כיו "חולה ניןב"של תסמונת  מניעת, צמצום פליטות, חסכון כלכלי בתחזוקה

 ,השפירים מיםה, אנרגיהה, קרקעמשאב הב ןחיסכוניצול ו, מתוך שאיפה לעידוד ,ונבחנדלעיל דגשים ה

זיהום , רעש, (ג"אלמ)קרינה , למזהמי אווירחשיפה ההקטנת , טבעיתהתאורה הגדלת ניצות ה

אי נוחות תנאי , הצללהנאי זכויות שמש ות ,אורגנים נדיפים ועוד-חומרים כלורו, מתכות, בקטריולוגי

 מערכות ואמצעים, המלצות והוראות לתחזוקה והפעלה של מתקנים, רקע אדם בגין הגברת רוחות

 .להלן נרחיב .ב"כיוועוד 

 .בהמשך נוסיף ונפרט סדרת ההמלצות לאמצעים ופעולות בתכנית
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- נספח מנחה לבנייה ירוקההמלצות למפרט . ב
ללא , היבטים ותחומי תכנון והנדסהבקשת רחבה של , המלצות לעיון ויישוםת סדר מפרטהנספח להלן 

 .ואחריםמוסדות ציבור , מגוריםלבבנייה , עדיפות

   -נקבע כי, י החלטת ועדת ההיגוי לתכנית"כי עפשוב נציין קודם שנתקדם 

י "ת -יה ירוקהלבניהעדכני דרישות התקן הישראלי י "עפבנו תוכננו ויהתכנית ישטח כל המבנים ב

 .ויותר נקודות 52ויצברו , (2192תקן : להלן) 2192

 .להלן נרחיב

 
- חסכון במים שפירים. א

   -מים שפיריםוחסכון בצריכת סניטרית תכנית  .1

. לאישור מהנדס העירכנית סניטרית תהגשת יהיה בשטח התכנית תנאי לאישור תכנית מפורטת 

ת והגבל, הנחיות לצנרת תקנית, אמצעים לביצועו דציו ומאפייני םפרטייפורטו זו יוצגו ותכנית ב

אמצעי חסכון שימוש ב, (נציבות המיםפי הנחיות כ)" תו כחול"בעלי ציוד ואביזרים בשימוש ל

תנאים והוראות לביצוע פירוט , ות לחץ אספקת המיםהנחיות לקביעת רמ, שפיריםצריכת מים ל

אבזרים וקבועות שרברבות ת התקנלהנחיות פירוט ו, צנרת אספקת מי שתייהלותחזוקה מיטבית 

 . ב"התקנת מסננים למניעת אבנית ועוד כיו, לנדרש בחוקל שימוש במים שפירים מעלצמצום ה

   -השקייההמערכת תכנית ל .2

 שטחיבה ישקיהמערכת היהיה הגשת תכנית ל, תנאי לאישור תכנית מפורטת בשטח התכנית

 אמצעים ושיטות לצריכת מיהתכנית תציג ותפרט . רלאישור מהנדס העי, בתכנית ון והפיתוחניגה

 מים נפרד לשטחי הגינוןמד בקר מים ו, ציון אמצעי בקרה להשקייה, חסכונית ויעילההשקייה 

 .ב"ועוד כיו

   -גינון וצמחייהלתכנית   .3

בשוחי התכנית תכנית לגינון ופיתוח תנאי לאישור תכנית מפורטת בשטח התכנית יהיה הגשת 

הבהרות , מיקום נטיעות וגינון, התכנית תציג ותפרט כמויות צמחייה. העיר לאישור מהנדס

 .מים שפיריםת השקייה וצריכצמחייה מקומית וחסכונית לת עדפוהגדרות לבחירת צמחים תוך ה

   -ומקלחות ציבוריות בריכות שחייהמי מחזור עודפי  .4

מקלחות , מקוואותתקני מ או/ו פרטיות/ בריכות שחייה ציבוריותהתכנית בשטחי ככל שיבנו 

, בתי ספר)מבני ציבור ומוסדות ין בב, ב"כיועוד ו ברזיות ומתקני אספקת מים מרכזיות, ציבוריות

תנאים דרש להבטיח י, ואחרים קאנטרי קלאב, מגרשי ספורט, ובין במבני מגורים, (ס"מתנ

, סת מי מקלחותתפי)שימוש חוזר ומחזור של מים שפירים  , ת מים שפיריםחסכון בצריכלהוכחת 

עוד שטיפת שבילים ו, השקייהצרכי ל( ב"ועוד כיו ות שחייהבריכשל מסנני ' שטיפה חוזרת'מי 

 .משרד הבריאותנציגי מהנדס העיר ובאישור , ב"כיו

   -מים אפוריםמחזור  .1

ודפי מי עניצול ומחזור לתכנית תצורף , מוסדותי מבנמבני ציבור ובנייה ללכל בקשה להיתר 

, וט אמצעים ופעולות לתפיסהפירכולל , ואחרים ברזיות, ציבוריותמקלחות , תובריכמי , מזגנים

מהנדס העיר בכפוף לאישור , השקייה או שימוש אחרלצרכי , של עודפי מים ושימוש חוזר, איגום

 .נציגי משרד הבריאותו
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 חסכון באנרגיה. ב

   -צריכת אנרגיה .1

ידרש , בשטח התכניתומוסדות ציבור  (ר מוגןכולל דיו)בנייה למגורים  בקשה להיתרתכנית  לכל

פי כ ,לפחות 'C'רמה בהמבנה ובנייה של להוכחת תכנון , כתנאי סף רמיתלצרף נספח לניתוח 

מצעים כולל א, "דירות בבנייני מגורים: אנרגייה דירוג בניינים לפי צריכת" - 1222י "תההגדרות ב

, חומרי זיגוג, מי משופראמצעי בידוד טרשימוש ב, לבידוד וחיסכון אנרגטי של מעטפת המבנים

  .ואחרים חומרי איטום הצללה

   – תכנון ביו אקלימי .2

ח יועץ ביו אקלימי "יצורף דו, למגורים ומוסדות בשטח התכניתבקשה להיתר בניה תכנית לכל 

מניעת איי , ישירה חסימה קרינת שמש, ל המבנה וסביבתושההצללה סוגיית פוטנציאל לבחינת 

ריבוי בנטיעות לעידוד , הפנייה, העמדה ,הגברת רוחות הרקע, אוורור נוחות, ני רוחותכוו ,חום

במטרה הכל  ,ב"וכיו תכנון אמצעים פאסיביים לחסכון באנרגיה ועוד, ישירהשמש מהצללה והגנה 

 .ניצולםאקלימיים באתר ו ולבחון התנאים הבי

   - תאורה טבעית .3

אמצעים יצורף נספח לתיאור , סדות בשטח התכניתלכל תכנית בקשה להיתר בניה למגורים ומו

 .דירותחדרי המגורים בוב( 'חדרי מדרגות וכו, לובי)לשיפור התאורה הטבעית בחללים ציבוריים 

   - מלאכותית תאורה .4

יערכו מתוך , מוסדות ומתקני ציבור בשטח התכנית, תכניות הבקשה להיתרי בנייה למבני ציבור

, גינות -מחוץ למבנים ציבור בשטחית אמצעי תאורה חסכוניבשאיפה להבטיח ולעודד שימוש 

י שעון אוטמאטי או "התקנת אמצעי בקרה לתאורת חוץ ע, מתקנים, תאורת חוץ, שילוט, שבילים

 .לאישור מהנדס העיר, ב"גלאי אור יום וכיו, גלאי תנועה

   -חסכון בתאורה .1

בעלי נצילות אורית גבוהה  ה אמצעי תאורשימוש בלבתכנון המבנים בשטח התכנית יושם דגש 

, שימוש בחיישני תנועה, ואחרים חניה, מחסנים, חדרי מדרגות, לובי -מבניםבחללים משותפים ב

  .בקרים לכיבוי והדלקת תאורה ועוד, "טיימרים"

   – לל יבושח .6

 . יתוכנן חלל לייבוש כביסה באוויר טבעיבשטח התכנית בכל דירות המגורים 

 - ערכות מיזוג האווירמ .7

 B ברמה בעלות יעילות אנרגטית. א.תוכננו עם מערכות מבשטח הפרוייקט יכל המבנים למגורים 

 .  לפחות

   -אנרגיה חלופית/ סולריתנרגיה א .2

ב בשטח "מתקני בריכות שחייה וכיו, מוסדות, מבני ציבור, מגוריםכל בקשה להיתר בנייה לל

אנרגיית , וולטאים-תאים פוטו)או אנרגיה חלופית /התכנית יערך תכנון לניצול אנרגיה סולרית ו

  .לאישור מהנדס העיר, (אחר, מ"מערכות גפ, רוח

 שטחים משותפים/ גגותהתכנון יציג מיקום ופריסת מתקני האנרגייה ומקסום השימוש בשטחי 

 .והפנייתם כיוונם, למערכות
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   -תנאי איוורור טבעיבטחת ה .9

תנאי אוורור טבעי יבחנו תכנית בקשה להיתר בנייה למבנים ושטחים בתחום התכנית בכל 

, ניצול רוחות רקע)ניצול אמצעים לתכנון תרמי פאסיבי , תנאי איכות אוויר משופרים, משופרים

 .לאישור מהנדס העיר, (אוורור נוחות ועוד, רמיתתמסה 

   -דינאמים /הצללה קבועיםאמצעי  .11

המוצלים בשטחי הפיתוח שימוש באמצעי הצללה קבועים תציג   תכנית הבקשה להיתר בנייה

 .זורים שאינם מקבלים הצללה קבועה בחורףאואמצעי הצללה דינאמיים ב ,בחורף

   -בניה באלמנטים מתועשים .11

, מהירה וחסכונית, תבנייה מתועשוהעדפה למתן מתוך יערכו בנייה  ית הבקשה להיתרותכני

במהלך  וצמצום פסולת הבנייה צמצום משך פוטנציאל מפגעי הסביבה ,לצמצום משך הבנייה

 .עבודות הבנייה והפיתוח

   –מעליות  .12

כגון מעליות )נצילות אנרגטית גבוהה במבנים בשטח התכנית יבטיחו דרגת מעליות תכנון וביצוע 

 . (וויסות מהירותחשמליות בעלת מערכת 

 

 יצול משאב הקרקענ. ג

   -ניצול משאב הקרקע .1

י אישור "עפ, ניצול מירבי אפשרי לניצול משאב הקרקעת מפורטת בשטח התכנית תבטיח תכני

 .מהנדס העיר

   -מחזור קרקע מקומית .2

שכבת הקרקע העליונה של  של  ,מילוי חוזר/ לשימורבנייה תבטיח תנאים  יבקשה להיתרות תכני

  . דס העירלאישור מהנ, הקרקע המקומית

   -תבליט הקרקע .9

התאמת הבנייה לתבליט פני הקרקע מפורטת לבנייה ופיתוח בשטח התכנית תבטיח תכנית 

  .השתלבות במערכת הניקוז הכוללת ועוד, לחסכון בעבודות עפר, בסביבה

 

 רעש. ד

   -נספח אקוסטי .1

, סביבתיהעש רה לבחינת היבט, אקוסטינספח תכנית מפורטת בשטח התכנית תחייב עריכת לכל 

 .לאישור מהנדס העיר, עירוב יעודי קרקע, מערכות, כבישים: ממקורות

   -מיגון אקוסטייםביצוע  .2

יובטח כי תנאי לאכלוס התכנית יהיה ביצוע בעין , סיכוך אקוסטיים/ במידה וידרשו אמצעי מיגון

מיגון אמצעי או /ו יגון לרעש סביבתי מכבישים ומקורות רעש אחרים בסביבהשל אמצעי המ

  .אקוסטי מציוד ומערכות מכאניות
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   -תקוסטיבנייה אהבטחת  .3

 -בהיבט האקוסטי כגוןתקני בנייה משופרים יבטיחו עמידה בבקשה להיתרי בנייה תכניות ה

 -או/ו ,3db עם שיפור של  1114י "בשטח התכנית יבטיחו עמידה בת למגוריםכל המבנים   -

 .3db עם שיפור של , 2114י "ת -יבטיחו עמידה ב בשטח התכנית שלא למגורים כל המבנים  -

 

 חומרים. ה

   -חומרי בנייה בעלי תו ירוק .1

 .בעלי תו תקן ירוק ,בשטח התכנית חומרי בנייה וצביעהשימוש בעדיפות לתינתן 

   -חומרי בנייה ממוחזרים .2

או /ו ממוחזריםחומרים שימוש בתינתן עדיפות ל, בכל עבודות הבנייה והפיתוח בשטח התכנית

 .בנייה ופיתוחלצרכי , ניתנים למחזור

   - מקור אחראי .3

שימוש בחומרים ממקור אחראי בכל עבודות הבנייה והפיתוח בשטח התכנית תינתן עדיפות ל

 .1221י "כמוגדר בת

   -חומרי בנייה מתוצרת מקומית .4

 -יתתוצרת מקומם מחומריבכל עבודות הבנייה והפיתוח בשטח התכנית תינתן עדיפות לשימוש ב

 .סכון בהובלהיחהגברת הל, ישראלית

   -חומרי בנייה עמידים .1

בעלי , שימוש בחומרי בנייה עמידיםבכל עבודות הבנייה והפיתוח בשטח התכנית תינתן עדיפות ל

 .ךארואורך חיים 

   -יסודות רדיואקטיביים .6

: כולל -ליסודות רדיו אקטיביים 1192י "ת -בבטיחו עמידה תכנית ישטח הבנייה בהחומרי כל 

 .לוחות אבן, אריחי חיפוי, אריחי ריצוף, בלוקים, בטון טרום, בטוןחומרי 

   –םחיפוי מבניחומרי גמר ו .7

יבחרו מתוך , בשטח התכניתמבנים  חזיתותקירות וחזיתות מבנים ובחירת חומרי גמר ל חיפוי

 .התחשבות בהקטנת תופעות איי חום בשטח התכנית

   – חיפוי שטחי פיתוח .2

 .בעלי גוון בהיר להקטנת תופעת אי החום העירוניחיפוי / ריצוף בחומריפיתוח יעשה  שטחיחיפוי 

 

 הפנייה ובינוי ערים, פריסה, תכנון. ו

, הצללה) הולכי רגלות שיותאמו לתנועת ב מוגנת רחוומערכ תכניות מפורטות בשוחי התכנית יציעו .1

תמהיל , 'שירותים וכו, עסוקהת ,מסחר, מגורים -תמהיל רחב ומגוון של יעודי קרקע, (רוח, גשם

 .לאישור מהנדס העיר, 'נשואים וכו, רווקים, זקנים, צעירים -סוגי אוכלוסיות רחב
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  -נוף פיתוח וחזות. ז

 -כללי .1

 התאמה, לתבליט הקרקע הטבעית התאמה, ככל הניתן, תבטיחטח התכנית לשתכניות הפיתוח 

השתלבות , פוטנציאל הפגיעה הנופיתזעור מ, לימרוכז ויע ימרחבתכנון , המקום והסביבה ףלנו

יעודי קרקע לאזורי ממשק וחיבור הדגשת , נוףולטות בהדגשת נקודות ב, בשטח הפתוח בסביבה

אוכלוסייה ה לרווחהתנאי שיפור ב ,המתוכננתאוכלוסייה הסוגי התאמה ל, קיימים ומתוכננים

  . אקלים ואחרים -הבטחת תנאי מיקרו, העתידית

  .לבדיבוצעו בתחומי המגרשים ב, מגרשים בשטח התכניתבפיתוח היה ובניכל עבודות ה

   .י מהנדס העיר"תכנית הפיתוח תאושר ע

   -נטיעות .2

רווחת  ,אקליםה מיקרו שיפור תנאיל, מרובות ת עציםונטיעתבטיח , תכנית הפיתוח לשטח התכנית

מיגון , נוישיפור ה, םמניעת איי חו, אספקת מידה רבה של הצללה: כולל, איכות הסביבההחיים ו

 .ב"כיועוד אקלים ו-שיפור בתנאי מיקרו, אווירהפור באיכות שי, ומיסוך מפני אבק

   -צמחייה מקומית .3

, מבחינה אקלימית ,טיעת צמחייה מקומית ואופיינית לסביבה הטבעיתתכנית הפיתוח תבטיח נ

 .ובצריכת מים להשקייה אקולוגית וחסכונית בתחזוקה, בוטנית

   -אלרגנית צמחייה לא .4

 .לא אלרגניתצמחייה תכנית הפיתוח תבטיח שימוש ב

   -חסכנית במי השקייהצמחייה  .1

 .תכנית הפיתוח תבטיח שימוש בצמחייה חסכנית במי השקיה

   -גגות ירוקים .6

מעל חלקי " גגות ירוקים"בניית יעודדו , תכנית הבנייה והפיתוח למבני מוסדות ומבני ציבור

 .רווחת הדייריםול ויזואלישיפור , רמיתדוד הלשיפור תנאי הבי, מבנים

   -טיפול בחזית החמישית .7

של " החזית החמישית"תכנית הפיתוח תציג את התנאים והאמצעים לטיפול והבטחת מראה 

 .ב"ק וכיו"חניונים התגגות כולל , המבנים בתכנית

   -שיפור האקולוגיה .2

לוב של בתי גידול טבעיים בתכנון יפור של האקולוגיה הטבעית כולל שתבטיח שיהפיתוח תכנית 

 .ב"עידוד מקומות קינון ציפורים וכיו, ח"צמחיה שיכולה לספק מזון לבע: וכלל זה .הפיתוח

   -עצים בוגרים .9

כולל סימון , במגרשים בהם זוהו עצים בוגרים לשימור ינקטו כל האמצעים הדרושים לשימור

במגרשים בהם  ג מומחה ותאום פקיד היעראקולו בסיוע, קודם לעלייה על הקרקע, גידור ושילוט

בסיוע אקולוג מומחה והנחייה , תבוצע ההעתקה קודם לפיתוח השטח, זוהו עצים בוגרים להעתקה

 .מקצועית של פקיד היערות

    -והעשרת מי תהום חלחול מי נגר .11

 .םשני 1יספק חלופה לניקוז לתקופת חזרה של וניקוז הטבעית הקיימת הפיתוח ישפר את מערכת ה

   –תאורת חוץ  .11

 . החוץ תתוכנן באופן שימנע סנוור תאורת
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  בניה ועודפי עפרפסולת . ח

   -עפר לסביבהקרקע ועודפי  ,לכלוך, מניעת מפגעי פסולת .1

מפני בכדי להבטיח , להנחת דעת מהנדס העיר, הפעולות והתנאים, יזם  התכנית יבטיח האמצעים

 . ת התכניתסביבבר עפקרקע ועודפי / פסולת/ לכלוךיצירת מפגעי 

   -אחסנה ושפיכה של עודפי קרקע מחוץ למגרשים .2

 בנייה חומרי /ציוד בנייה /כליםת אחסנאו /ו עפר/ קרקעעודפי ה או אחסנה של תותר שפיכ לא

  .אלא באישור מהנדס העיר, הבנייה מחוץ לתחומי מגרשי, ב"וכיו

   -בניה סילוק פסולת .3

 .ולת בניה או תמוחזר בתוך שטח התכניתפסולת הבנייה תועבר למפעל למחזור פס

   -מקומית חזור עודפי קרקעמ .4

או /שטח התכנית ושימוש בעודפי קרקע ופסולת בנייה ב, כלל הניתן, הבקשה להיתרי בנייה תבטיח

 . לשימוש חוזר ומחזורפעולות 

 

 פסולת מוצקה . ט

   -ה לפסולתמערכות אציר .1

 .אצירה מרכזיות לפסולת ביתית תכנון המבנים בתכנית יכלול אמצעים למערכות

   -הפרדה במקור .2

 .בתכנון המבנים בתכנית יובטחו אמצעי הפרדה במקור ומחזור פסולת

   -רכזי מחזורמ .3

, ב"וכיו מתכת, זכוכית, פלסטיק, קרטון, נייר -סוגי פסולת כגוןלאיסוף  יםמרכזימוקדים תכנון 

 .בתחום התכנית

   -אמצעי דחיסה .4

 .פסולתהסוגי  יובטחו אמצעים לדחיסה והובלה חסכונית שלבתכנון המבנים בתכנית 

 
 נגישות. י

   -תחבורה ציבוריתנגישות לעידוד  .1

 .עריכת התכנית תעשה מתוך גישה לעידוד נגישות לתחבורה ציבורית

   -שבילי אופניים .2

תוך , אופנייםהולכי רגל ושבילי תכנית הפיתוח תבחן ותתייחס לאפשרות השתלבות במערך 

 .מערכת דרכים מוטוריתהפרדה מ

   -מכסות לאחסון אופניים .3

  .לפחות ד"יח 1 זוג אופניים לכל 1.2 -מקום אחסון להבקשה להיתר בנייה תציג 

  .במקום בולט ועם חיבור ישיר למערכת שבילי האופניים בתכנית, חדר האופניים יהיה נגיש

   -נגישות .4

מבני ציבור , סמוכיםלשימושי קרקע ה והבטוחה נוחהנגישות תכנית הפיתוח תתייחס לצרכי ה

 .בסביבה ומוסדות
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 ג"תאורה מלאכותית וקרינה אלמ, חשמל. אי

 . בעלות נצילות אנרגטית משופרתשטחי ציבור יהיה באמצעות נורות תאורה בתכנון  .1

 . גופי תאורה מונעי סינוורשטחי ציבור יהיה באמצעות תאורה בתכנון  .2

טיימר , גלאי אור יום: אמצעים חוסכי אנרגיה כגוןבוקרו בשטחי ציבור יתאורה בתכנון   .3

 . ב"גלאי תנועה וכיו, "(שעון שבת)"

 .תכנון מבני ציבור ומוסדות יבטיח אמצעי חסכון בצריכת חשמל .4

או אזורי שהיית /ויותר משמושים רגישים ו' מ 1מרוחק יהיה  ,טרפו/ מיקום מתקני שנאים .1

  .יבהובהתאם להוראות המשרד להגנת הסב אדם ממושכת

 . שנאים בעלי נצילות אנרגטית גבוההיש להעדיף התקנת  .6

 .ס"יבטיח עמידה בדרישות המשרד להג, צ"מוסדות ומב, במבני מגורים מיקום לוחות חשמל .7

ס וימוקמו תוך התייחסות קפדנית "יחויבו בהיתרי קרינה של המשרד להג אנטנות סלולריות .2

 .לקרבתם לשטחי שהייה ממושכת של בני אדם
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