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 מבוא 
  מרכז   את  המחבר  M1המטרו    קושל    צפוניה  המקטע  להתוויית  תכנית  היא(  "התכנית ")להלן:    /ב101תתל/

   רמת השרון, הרצליה, רעננה, כפר סבא, והוד השרון.  הערים עם  אביב תל

בנובמבר    20  ביוםהציבור    שגותערות הוועדות המחוזיות ולהלה התכנית פורסמה    ,האישור  מהליך  כחלק

 .  נדונו בפני החוקרתשהוגשו  תשגו ההההערות ו   .2020

. להלן  /ב תאושר בשלבים106כי תתל/את הות"ל  ליהחליטה מ  07/2022בישיבה מס'    02.05.2022בתאריך  

 :  נוסח ההחלטה

 /ב בשלבים, מחליטה כדלקמן:  101שהוועדה דנה בבקשת משרד התחבורה לאשר את תתל/ לאחר"

/ב  101/תתל,  1Mידי של המקטע המרכזי של קו  לאפשר קידום הזמינות לצורך ביצועו בטווח המ  מנת  על

  דיור  לאלמנט  ועד  חולון  צומת   שבין  המקטע   את יכלול  התכנית  של   הראשון  שהחלק  כך  בשלבים  תאושר

השני יכלול את המקטע    והחלק(  זה  לשלב  הקו  להפעלת  הנדרשים  המתקנים  כל)כולל    בגלילות  המסילות

 ון.  פמסוף אלמנט דיור המסילות בגלילות ועד לקצוות הקו בצ

תגיש החוקרת בשלב ראשון דוח חלקי המתייחס להערות ולהשגות ביחס למקטע המרכזי, וזאת    בהתאם

 מבלי לעכב את המשך החקירה בהתייחס למקטע הצפוני. 

  יעיל  קידום  לאפשר  רק  אלא,  הצפוני  המקטע  וםקיד  את  לעצור  או  לבטל  הכוונה  אין  כי   מבהירה  הועדה

 ."התכנית של המרכזי המקטע של יותר ומהיר

החוקרת את המלצותיה  הגישה    לעיל,בהתאם להחלטה  בסיומו של הליך השמיעה של ההערות וההשגות, ו

במסגרת הליך זה.   דו"ח המתייחס למכלול הסוגיות שהועלו  בליווי    1Mהמרכזי של קו  למקטע    לות"ל

 .  למסמך זה(  1)ראו נספח 

  וההשגות   תבהליך שמיעת ההערוהטענות שהועלו    יבעיקר  "לות של ה  ועדת המשנה  דנה 23.05.2022   ביום

 והחליטה לאמץ את המלצות החוקרת כפי שהופיעו בדוח.   לגביהן תובהמלצות החוקר

הות"ל לחלק מהשינויים סברה    ביחס של  החוקרת,    ועדת המשנה  המלצת  לקבל את  נכון  בהתאם  וכי 

והבניה106לסעיף   התכנון  לחוק  תשכ"ה  )ב(  החל ("החוק")להלן:    1965  –,  קבלת  טרם    תנתן   ,טתה, 

 למסמך זה.   2שפורט בהחלטה. ראו נספח    כפי מהשינוי להשמיע טענותיו    עגלהיפ  שעלול   מי  לכל  הזדמנות 

יום, וככל שלא יתקבלו התנגדויות נוספות יראו את השינויים   30למשך  יבוצע הפירסום כי קבעה"ל הות

 כמאושרים.  

המליצה    ועדת   חולון   צומת  שבין  המרכזי   המקטע   עבור  התכנית  את   להגיש  הות"ל את  לילמהמשנה 

לחוק, לאחר שמסמכי התכנית יתוקנו    9)ג(  76  סעיף  לפי  הממשלה   לאישור  בגלילות  הדיור   ילתמס  לאלמנט 

 .  החוקרת  ח"דובבהתאם להמלצות 

)מליאת הות"ל( בהחלטת    23.05.2022ביום   ולבניה של תשתיות לאומיות  הועדה הארצית לתכנון  דנה 

והחליטה, בין היתר, לאמץ את החלטות ועדת המשנה ולהגיש את התכנית  ועדת המשנה להערות והשגות,  

 למסמך זה.  3לאישור הממשלה. ראו נוסח ההחלטה בנספח  
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סעיף  מופקדים במסגרת  אשר  בתכנית    שינוייםביבתיות של ה הס  ההשפעותה שלהלן נסקור את    במסמך

   .("התסקיר")להלן: המופקד , בהשלמה לתסקיר השפעה על הסביבה להערות ולהשגות לחוק)ב( 106

 

-ל טעונים פרסום עה   23.05.2022מיום    ל"הותבהחלטת  הכלולים  המציגה את השינויים    0.1להלן טבלה  

   . N1Mהשינויים לאורך קו המטרו    מיקום מציג את    0.1איור    בדוח זה.   נסקריםאשר    לחוק)ב(  106סעיף    יפ

 : נושאים הבאיםהתייחסות למתייחסים לכל שינוי כאמור בנפרד, וכוללים   זה בדוח 7 עד  1 פרקים

  )פרק א בהנחיותלערוך שינוי מהתכנית המופקדת    ההציע   ל" הותבהם  של סביבת האתרים    תיאור .1

 ; (תסקירה

 ;(תסקירה )פרק ב בהנחיות המופקד למצב ביחס השינוי מהות .2

 ; (תסקירה )פרק ג בהנחיות  באתרים אלה  הנדרשות העבודות תיאור .3

 .( תסקירה )פרק ד בהנחיות הסביבתיות ההשפעות  תיאור .4

  7עד    1את ההיבטים הכוללים של ההשפעות הסביבתיות המתוארות בסעיפים    נרכז   8  ק בפר  ,בהמשך

כנובע    התכנית   הוראותב  לשילוב   נדרשות  המלצותל   נתייחסועפר,    עבודותו   תהום   מי   השפלת   בנושא

 (.  תסקירה )פרק ה בהנחיות מהשינויים המתוארים

 

- לע  פרסום  הטעונים/ב 101/תתל   לתכנית   ל "הותבהחלטת   המוצעים השינויים של  הסביבתיות  ההשפעות

 : עיקריים תחומים בחמישה  הןבתסקיר זה  ומתוארים לחוק)ב( 106 יףסע  יפ

בשלב    השפעות   –   רעש  השפעת .1 רעש  תת  של ההקמה    עבודות של    ובשלב,  ותקרקעי-תחנות 

 ;  התפעול

   ;ההקמה של התחנות )לרבות המוצאים( והמנהרות ובשלב התפעול בשלב – רעידות השפעת .2

שינויים הנובעים משינוי באופי העבודות ושיטת ההקמה של התחנות    –  העצים  בסקר  שינויים .3

 ;בתחום הקו הכחול של התכנית יםובשינוי   ותקרקעי-התת

  הקרקע  בתת  המבניםונפח    התחנות  הקמת  שיטתשל    שינוימ  הנובעים  שינויים  –  הידרוגיאולוגיה .4

 ; תהום מי  בתחום

   .הקרקע בתת להקמה המוצעים  מבניםכנובע משינויים בנפח  – עפר עבודות .5

 כנובע משינויים המאפשרים שינוי במיקום מבנים על קרקעיים.  –נוף  .6

 

  אינם  הנסקרים בתסקיר זה  , השינויים המוצעים  המופקד  תסקיר ב  הוצגו שאחרים    לתחומיםהתייחס  ב

 .  אלא אם צוין אחרת במסמך זהמשפיעים עליהם או משנים את שתואר לגביהם בתסקיר המופקד,  

 להלן מציג מקרא גנרי לכל האיורים בדוח זה.  0.2איור לתשומת לב, 
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 )ב( לחוק 106פי סעיף -עללפרסום  ל"הות ידי-לרשימת השינויים המוצעים ע – 0.1טבלה 

מס'  זרוע
 שינוי

 מיקום/תיאור

זע
ג

 
זי 

רכ
מ

 

 5מדרום לכביש מס'  1
וממזרח לאלמנט קצה   הוספת מסדרון תשתיות עבור הסטת קווי דלק מצפון 

 בגלילות, שירוולם ומיגונם  

 1/11Mתל אביב, תחנת רמת אביב  2
 הוספת אתר התארגנות 

 1/12Mתל אביב, תחנת האוניברסיטה  3

 הוספת שני אתרי התארגנות  

 1/13Mתל אביב, תחנת מחנה אביב   4
רחבה  סטנדרטית  לתחנה  משולבת  בבניה  מתחנה  הכחול  שינוי  הקו  הסטת   ,

   דרומה

 1/13Mתל אביב, תחנת מחנה אביב   5
לתחנה   ומדרום  מצפון  המנהרות  התווית  דרום  התאמת  הכחול  הקו  והסטת 

   לתחנה סטנדרטית רחבהמזרחה על רקע השינוי המוצע 

 1/14Mתל אביב, תחנת הירקון  6

תחבורה   תחנת  ייעוד  סימון   ציבוריתהרחבת  מתע"ן    עם    קרקעית - תתרצועת 
 מערב  לכיוון

  מדרום מערב לצומת חולון תל אביב,  7
 מערב  דרום לכיוון)תחמ"ש(  הנדסי מתקן  ייעוד הרחבת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 הסביבה  על השפעה  לתסקיר השלמות/ב 101/תתל 2022  יוני  19 38מתוך   10עמוד 

 

 

 )ב( לחוק  106פי סעיף -האתרים בהם מוצע שינוי הטעון פרסום על -/ב  101 /תתל – 0.1 איור
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 )'מצב מוצע' ו'נספח מסילה'( זה תסקירבהמשולבים   תרשימיםמקרא ל – 0.2 איור
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   5כביש מס'  ל   מדרום  .1
תשתיות עבור הסטת קווי דלק מצפון    ן הוספת מסדרו 

 שירוולם ומיגונם   , וממזרח לאלמנט קצה בגלילות 

 האתר  תיאור סביבת 1.1

בנקודת החציה של מנהרות המטרו את כביש    5לכביש מס'  ובצמוד  : שטח בעיבוד חקלאי מדרום  קוםימ

 לתכנית.   14השינוי בגליון .  1.2-ו  1.1איורים ואת קו תש"ן וקו קצא"א. ראו  5מס' 

   5מדרום לכביש מס'  –השינוי  איזורצילום אוויר של  – 1.1איור 
 חדשחציית קווי תש"ן וקצא"א על רקע קו כחול א. מופקד ב. 

 לקו כחול מופקד ע"ר צילום אוויר  בהתייחסא. סימון המוצע 

  

השינוי מסומן בצהוב  איזורע"ר צילום אוויר.  מוצע ב. קו כחול מעודכן  
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 מהות השינוי ביחס למצב המופקד  1.2

ופיתוח ומסדרו • תשתיות    ןהרחבת הקו הכחול של התכנית והוספת שטח בייעוד מגבלות בניה 

 ולצורך שירוולם ומיגונם.   1039לצורך הסטת קווי קצא"א ותש"ן ממזרח לתא שטח 

של   • במרחק  גלילות  לאלכסון  מצפון  הקו  קטעי  לשירוול  מנהרות    50אפשרות  של  צד  מכל  מ' 

 המטרו.  

ופיתוח ומסדרון תשתיות תת  –ייעוד הקרקע בשטח המתווסף לתכנית   • בניה  - שטח למגבלות 

 רקעי.  ק

 סימון של הקווים הקיימים לביטול והקווים החדשים להסטה ולשירוול.   –מסילה בנספח ה •

גישה לפארק   • והנפט תובטח  יתווסף סעיף שיקבע שלעת הסטת קווי הדלק  בהוראות התכנית 

 האקולוגי ובריכות החורף של הכפר הירוק.  

ן בצינור פלדה אטום  "ותששירוול של קווי קצא"א    הוספת מסדרון תשתיות המאפשר  כולל  השינוי המוצע 

ותש"ן  והסטת   קצא"א  בהתייחס  לצורך  קווי  הקווים  המטרו  מיגון  מתלמנהרות  עוברות  חתם. אשר 

 המנהרות.   הדופן החיצונית של מקצה לכל צד מ'   50לרוחב של יבוצע  המיגון

נקבע     זה  ייעוד  .והוספת קו תשתית  ופיתוח  מגבלות בניההוספת ייעוד    מצב מוצע:  בתשריט  לולהשינוי כ

, וכן  הקיימים  מ' מכל קצה מנהרה לאורך הקווים   50  במרחק שלבחציית המטרו את קווי קצצ"א ותש"ן  

)לכיוון   קווים הקיימיםה השתלבותם בחזרה עםעד ל קצא"א ותש"ן קווי  להסטתלאורך התוואי הנדרש 

 . דרום(

לעומת תשריט 'מצב   מופקדתשריט 'מצב מוצע'   –חציית מנהרות המטרו את קווי תש"ן וקצא"א  – 1.2ור אי
 . חדשמוצע' 
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 נספח מסילה מופקד לעומת נספח מסילה חדש.  –חציית מנהרות המטרו את קווי תש"ן וקצא"א  – 1.3איור 

    העבודות הנדרשות  תיאור 1.3

לצורך שירוול אפשרי עתידי של קווי הדלק.  תשתית וקו   ופיתוח  הרחבת הקו הכחול לייעוד מגבלות בניה

מ' מכל קצה מנהרה, כאמור, לצורך שירוול קווי הדלק,    50השינוי יאפשר הארכת קווי הדלק למרחק של  

 במידה ויידרש במסגרת התכנון המפורט. 

 ההשפעות הסביבתיות הרלוונטיות לשינוי תיאור 1.4

דרש  יסטטוטורית במידה ובשלב התכנון המפורט י   השינוי כולל הוספת שטח לקו הכחול לצורך גמישות

השטח  .  בנקודת החציה של קווים אלה מעל מנהרות המטרו  ם ומיגונםשירווללהסיט את קווי הדלק ו/או  

לפיכך, השינוי    מוצע באזור מופר בייעודי קרקע: דרך מאושרת; שטח חקלאי; ומבני עזר.המיועד לשינוי,  

 אינו כולל השפעות סביבתיות.

 וי זה אין השפעות סביבתיות.לשינ

 

    1/11M   רמת אביב , תחנת  תל אביב  .2
 הוספת אתר התארגנות  

 תיאור סביבת האתר  2.1

בגוש  :  קוםימ ואחימאיר  רקנאטי  רחובות  לצומת  ממזרח  אביב  רמת  תחנת    848וחלקה    6628בצפון 

המאושר  שייעודה   ציבורי.  החלקה.  ציבור  ומוסדותמבני  במצב  כחניון  בפועל  איור    משמשת    . 2.1ראו 

   .לתכנית 17השינוי בגליון 

 

 



 

 

 

 הסביבה  על השפעה  לתסקיר השלמות/ב 101/תתל 2022  יוני  19 38מתוך   15עמוד 

 

 תחנת רמת אביב – )מסומן בצהוב(השינוי  איזורצילום אוויר של  – 2.1איור 

 מהות השינוי ביחס למצב המופקד  2.2

כחניון, אשר ישמש את הקמת    בפועל  ציבור המשמש  מבני ומוסדותבמגרש בייעוד  הוספת אתר התארגנות  

)מספרו  .  התחנה תכנית מאושרת אחרת  עפ"י  בייעוד  מוצע  הוספת המגרש לתשריט מצב  כולל  השינוי 

 .  11Mמסילה החדש כאתר התארגנות לתחנה (, והגדרת המגרש בנספח ה1020 א שטחהמוצע ת

על פי החלטת הות"ל במקביל להוספת אתר התארגנות הוקטן גודלו של אתר ההתארגנות שבתא    -לידיעה  

 .  שמצפון לו מ"ר ויתרתו הורחקה ממבנה המגורים 1,800 -ב 1065שטח 

 תיאור העבודות הנדרשות     2.1

שהוגדרה   כפי  ההקמה  תקופת  במהלך  המטרו  הקמת  לשלבי  רק  רלוונטי  התארגנות  באתר  השימוש 

 בתסקיר.  3.10פי המפורט בסעיף -בהוראות התכנית. העבודות באתר התארגנות הן על

 תיאור ההשפעות הסביבתיות הרלוונטיות לשינוי 2.2

בתכנית המופקדת בתא שטח  מטרת השינוי היא מתן אפשרות לצמצם, את שטח אתר ההתארגנות שהוצע  

מבית    1065 ההתארגנות  אתר  את  ולהרחיק  פתוח,  ציבורי  שטח  בייעוד  ואשר  רבים  עצים  קיימים  בו 

 המגורים הסמוך.

והרחקתו    1065בתא שטח    מאפשרת הקטנת אתר התארגנות קייםהוספת אתר התארגנות בשינוי המוצע  

     .מבנייני מגורים קיימים

 עצים, אשר הוספו לסקר העצים.   10לתכנית  הוספו ע בשולי אתר ההתארגנות שמוצ

נמצא בסמוך למבני מגורים ומבני ציבור, כאשר    1020למיקום אתר ההתארגנות בתא שטח    שינוי המוצעה

 לעת התכנון המפורט ייבחנו ההשפעות הסביבתיות. 
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'  מצב מוצע' תשריט 'מצב מוצע' מופקד ותשריט  –אתר התארגנות צפון מזרחי   –תחנת רמת אביב  – 2.2איור 
 חדש 

 

 

  חדש' מסילה'נספח   ו  מופקד' מסילה'נספח –אתר התארגנות צפון מזרחי   –רמת אביב  תתחנ – 2.3 איור
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   1/12M   האוניברסיטה , תחנת  תל אביב  .3
 אתרי התארגנות שני  הוספת  

 האתר  סביבת תיאור 3.1

שני אתרי  ת  ספ. הוממזרח לו  רח' חיים לבנוןצמוד לאוניברסיטת תל אביב, ב: בחלק הצפוני של  קוםימ

 לתכנית.   18השינוי בגליון . 3.2- ו 3.1ראו איורים בחלקו הצפוני.  התארגנות בתוך מתחם האוניברסיטה

 מהות השינוי ביחס למצב המופקד  3.2

לשרת את הקמת    וכך שיוכל התארגנות בחלק הצפוני של מתחם האוניברסיטה    יאתרשני  הוספת   •

-ו 3.1  באיורים   1078- ו  1030שטח   י . ראו תאSC-10 גמפל  תוא PT-3מסילות דיור  את    ,SC-11  מפלג

אתרי ההתארגנות יוספו בתשריט מצב מוצע בייעוד על פי תכנית מאושרת אחרת, ובנספח  .  להלן  3.2

   ;התארגנות המסילה יסומנו כאתרי 

הוא תנאי    לבין הכניסה למרכז הספורט  8שיבטיח גישה בין חניון מיטשל ושער  ביצוע מעבר זמני   •

מטרים בדופן אתר    2מעבר ברוחב של  יסומן  . בנספח המסילה  התארגנות הנ"לה נלווה לתוספת אתרי  

)אתר ההתארגנות בתכנית    1022של תא שטח    זרחיובהמשך בצד המ  1078ההתארגנות שבתא שטח  

תתווסף הוראה שתבטיח את ביצוע המעבר  ,  4לאחר ס"ק    4.4.2בהוראות התכנית בסעיף  המופקדת(.  

  כחלק מאתרי התארגנות אלה;

  1041הוספת אתרי ההתארגנות מלווה בהחלטה לצמצם את אתר ההתארגנות בתא שטח  נעיר כי   •

גנות  אתר ההתאר  .  תוצא מתחום שטח ההתארגנותהקיימת    הכך שהחורשהמוצע בתכנית המופקדת  

רק את השטח הצפוני  בתוך חלקה זו  ו  ,  6628גוש  ב  613חלק מחלקה  רק  כך שיכלול  יצומצם    1041

 ;שאינו נטוע

בתכנית המופקדת יגרע מהתכנית.   1047אתרי ההתארגנות מלווה בהחלטה שתא שטח שני הוספת  •

  ;המוצעים לאורך רח' חיים לבנון  אלה כלומר יבוטל אחד מאתרי התארגנות 

שבתכנית המופקדת המיועדים לאתרי   1051, 1050,  1049,  1048, 1046בהתייחס לתאי שטח:  •

, בו יצוין  4ס"ק  4.4.2הות"ל החליטה להוסיף להוראות התכנית סעיף חדש אחרי סעיף התארגנות, 

 ל האפשר.  כי השימוש באתרי ההתארגנות הצמודים למבני המגורים יצומצם ככ

השימוש באתרי ההתארגנות הקטנים שתוכננו לאורך רחוב חיים    את צמצום  לאפשרהיא  מטרת השינוי  

ממוקמים  האשר כל אחד מהם הוא בשטח קטן מאוד, . מדובר באתרים 1051עד   1046תאי שטח  –לבנון 

  .(ןבוטל לחלוטי  1047תא שטח מתוכם כאמור, )בצמוד למבני מגורים. 

בייעוד עפ"י  חדש  לתשריט מצב מוצע  (  1078-ו  1030  שטח  תאי)  יםהחדש  יםכולל הוספת המגרש השינוי  

כולל  )  PT-3  עבור  התארגנות   יכאתר  חדשבנספח המסילה ה  יםתכנית מאושרת אחרת, והגדרת המגרש

 . עבור המפלגים שמצפון ומדרום למסילות הדיור(
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  הכניסה  לבין  8  ושער  באוניברסיטהבין חניון מיטשל    גישהתתאפשר    כיתנאי    יקבעהתכנית    בהוראות

רגל    ,הספורט  למרכז הולכי  שביל    באתרי  השימוש  תקופת  משךל  ,'מ  2.0-כ  של  ברוחבבאמצעות 

  .המוצעים  נוספיםה  ההתארגנות

  ' מצב מוצע' תשריט 'מצב מוצע' מופקד ותשריט   –הוספת אתרי התארגנות  –תחנת אוניברסיטה  – 3.1איור 
 חדש 
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   חדשמסילה' 'נספח מסילה' מופקד ו'נספח –אתר התארגנות צפון מזרחי   –תחנת רמת אביב  – 3.2איור 

    העבודות הנדרשות  תיאור 3.3

רלוונטי   התארגנות  באתר  שהוגדרה  השימוש  כפי  ההקמה  תקופת  במהלך  המטרו  הקמת  לשלבי  רק 

 תסקיר. ל 3.10בסעיף  פי המפורט-על. העבודות באתר התארגנות הן בהוראות התכנית

 ההשפעות הסביבתיות הרלוונטיות לשינוי תיאור 3.4

ים מופרים ובריחוק משימושים רגישים. אתרים  אזוראתרי ההתארגנות שהתווספו בשינוי זה ממוקמים ב

   .למגרשי חניה ומגרשי טניס  כיום יםמשמשו ,מבנים ומוסדות ציבור -  קרקע בייעודאלו ממוקמים 

נעיר כי אתרי ההתארגנות החדשים מוצעים במטרה לאפשר צמצום של השימוש באתרי התארגנות אשר  

  1041בתא שטח  ההתארגנות  אתר  מאפשרים את ביטול השטח בקרובים מאוד לבתי מגורים, וכן הם  

   אשר נמצא בשטח מיוער ורווי בעצים.  בתכנית המופקדת

להם ובסמוך  שהוספו  האתרים  העצים,  20  כלולים  בשטח  לסקר  הוספו  אשר  עצים    3מתוכם    עצים 

יש לציין כי במסגרת ההחלטה  עצים בערכיות בינונית.    7- עצים בערכיות גבוהה ו  10בערכיות גבוהה מאוד,  

יא  אשר בתכנית המופקדת ולהוצ   1041על שינוי תכנוני זה התקבלה החלטה לצמצם מאוד את תא שטח  

 את השטחים הנטועים. מתחום התכנית ואתר ההתארגנות  

 עם הסביבה  מיטיב והוא אף שליליות לשינוי המוצע אין השפעות סביבתיות 
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    1/13M   מחנה אביב   , תחנת תל אביב  .4
 , רחבה   סטנדרטית משולבת לתחנה  בבניה  מתחנה    שינוי 

   הסטת הקו הכחול דרומה 

 תיאור סביבת האתר  4.1

לבנון עם רח' רוזנפלד  רחוב  של  ין הצומת  ב  ,מערב לאוניברסיטה-מדרוםרח' חיים לבנון  ב:  מיקום

  19השינוי בגליון    .4.1  ראו איור.  מוזיאון הפלמ"ח  איזורעד    המשך רח' חיים לבנון מערבהבין  ל

 לתכנית.  

 תחנת מחנה אביב   - ע"ר צילום אוויר  )מסומן בצהוב(השינוי  איזור – 4.1איור 

 מהות השינוי ביחס למצב המופקד  4.2

רצועת מתע"ן  עם סימון    הנחיות מיוחדות ב' בתחום ייעוד תחנת תחבורה ציבוריתסימון  ביטול   •

 ; קרקעית-תת

רצועת מתע"ן  עם סימון    בעקבות שינוי סוג התחנה הקטנת תחום ייעוד תחנת תחבורה ציבורית •

   ;קרקעית-תת

  ;' מצפון לתחנהב מיוחדות הנחיותעם סימון  מוצעת דרךייעוד   ביטול •

  ייעוד לכיוון דרום מזרח עד לגבול    אחרת  מאושרת  תכנית"י  עפאתר התארגנות בייעוד    הרחבת •

 ( 1074)תא שטח    ;בשינוי זה  המוצע  קרקעית-עם סימון רצועת מתע"ן תת  ציבורית  תחבורה  תחנת

 . דרומה הכחול הקו הסטת •
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(  NATM-ו  C&Cבשיטת בניה משולבת )  המוקמתהתכנון של תחנת מחנה אביב מתחנה  מוצע לשנות את  

וכסה"  המוקמתלתחנה   "חפור  בניה  של    סטנדרטיתתחנה    –בלבד    (C&C)  בשיטת  לסקירה  רחבה. 

 .  3.8-, ו3.3,  2.2.2ההבדלים בין סוגי התחנות ראו בתסקיר סעיפים 

  :משתנים מספר מאפיינים של התחנה שינוי זהכתוצאה מ

מ' בלבד,    14.25-המרחק בין צירי המנהרות בכניסה וביציאה מתחנה סטנדרטית רחבה יעמוד על כ •

  20.95-ה מתחנה בבניה משולבת העומד על כלהבדיל מהמרחק בין צירי המנהרות בכניסה וביציא

  לצמצוםכן, שינוי תחנת מחנה אביב לתחנה סטנדרטית רחבה גורם  - מ'(. אם   6.70מ' )הבדל של  

המרווח בין המנהרות בקטעי ההתוויה שלפני ואחרי התחנה ולצמצום השטח הכלול בתחום הקו  

 (; להלן 5' מס  שינויהכחול של התכנית )על כך ראו עוד ב

 ת השינוי המוצע, הסך הכולל של השטח הדרוש לתחנת תחבורה ציבורית יקטן: במסגר •

o התחנה המופקדת  –בבניה משולבת  תחנה 

)ברוחב     C&Cבתחנה בבניה משולבת גוף התחנה הכולל את ה'קופסה' המבוצעת בשיטת  

  31.30- , הם שניהם ברוחב של כNATMמ'( והרציף המבוצע מהמנהרה בשיטת    19.1-של כ

מ' וכן מרווח   8- העומד על כ NATM-מ'. לכך יש להוסיף מרווח הנדרש להגנה על מנהרת ה

בבניה משולבת    ת מחנה אביבכך, שהרוחב הכולל של תחנ  –מ'    3-של כ  הנגדיעבודה בצד  

 ; מ' 42.30- כיעמוד על 

o התחנה המוצעת   –סטנדרטית רחבה  תחנה 

מ' יותר רחב   7.05-מ' )כ  26.15לעומת זאת, גוף התחנה הסטנדרטית הרחבה )ה'קופסה'( הוא  

מ'    3- מהקופסה של תחנה המבוצעת בבניה משולבת(. לכך יש להוסיף מרווח העבודה של כ

הרחבה יעמוד  הכולל הנדרש לייעוד התחנה הסטנדרטית  הרוחב  כך ש  –  בכל צד של התחנה

 ;( משולבת  בבניהמ' צר יותר מתחנה   10-)כ מ' 32.15–כעל 

כן, שטח התכנית שבמסגרתו מוטלות מגבלות בניה יקטן באופן המצמצם את הפגיעה בזכויות  -אם

המציג חתך סכמטי בתחנה בבניה משולבת ובתחנה    4.4להלן וכן איור    4.3-ו   4.2ים  הקניין. ראו איור

לבינוי הקיים,  סטנדרטית רחבה עם   בכל סוג תחנה בהתייחס  ייעודי הקרקע  רצועות  סימון של 

  3.3.1.2-ו  3.3.1.1. ראו עוד תרשימים  התחנותפוטנציאל הבניה בכל אחד מסוגי  לתחנה המוצעת ול

 בתסקיר; 

- רצועת מתע"ן תתסימון  עם    תחנת תחבורה ציבורית  ייעוד שלה מבוטל    –  מבחינת ייעודי הקרקע •

התחנה    .NATM  -אינו נדרש לביצוע של מנהרת ה סימון זה    שכן  ,יוחדות ב'הנחיות מורקעית  ק

, מבוטל  בנוסף.  בלבד  קרקעית- תתרצועת מתע"ן  סימון  עם    מוגדרת בייעוד תחנת תחבורה ציבורית

    ;הוראות מיוחדות ב'עם סימון  לתחנה בייעוד דרך מוצעת מצפון שטחה

עירונית. כך, מחוץ לגבולות התחנה לא יחולו מגבלות על  השינוי המוצע תומך בתהליכי התחדשות   •

תחבורה   תחנת  בייעוד  המסומנים  באזורים  המופקדת  בתכנית  שהופיעו  כפי  הקרקע  בתת  בניה 

 ; קרקעית והנחיות מיוחדות ב'-ציבורית עם סימון רצועת מתע"ן תת 
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השינוי הנדון מותיר שטח גדול יותר לפיתוח עתידי מחוץ לגבולות תחנת תחבורה ציבורית וללא   •

 ;כאמור לעילמגבלות בניה 

תחנה   • להקמת  הנדסית  מבחינה  לעיל,  שתוארו  הכללים  התכנוניים  ליתרונות    סטנדרטית בנוסף 

ג תחנה ראו סעיפים  רחבה יתרונות נוספים על פני תחנה משולבת. לענין יתרונות וחסרונות לכל סו

 בתסקיר.   2.2.2.4.1וטבלה  2.2.2.2-, ו 2.2.2.1

  1.4בתת הקרקע במרחק   25,  23נציין כי בתחום ייעוד תחנת תחבורה ציבורית המוצע נמצא חלק ממבנה  

לתחנה  מזרח    –מחוץ לקופסת התחנה. המבנה אינו מסומן להריסה. כמו כן, לידיעה, מבנה שומר מדרום  

   .הקו הכחול של התכניתאינו כלול בתחום 

  'מצב מוצע' תשריט  – רחבה סטנדרטיתמשולבת לתחנה  בבניה שינוי מתחנה – תחנת מחנה אביב  – 4.2איור 
 חדש  ' מצב מוצע' תשריט מופקד ו
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'נספח מסילה' מופקד  – רחבה סטנדרטיתשינוי מתחנה בבניה משולבת לתחנה  – תחנת מחנה אביב  – 4.3איור 
 חדש ו'נספח מסילה' 
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חתכים סכמטיים של ייעודי הקרקע בתחנה בבניה משולבת ובתחנה סטנדרטית רחבה, מבנה  – 4.4איור 
 התחנות התת קרקעי ופוטנציאל בניה עתידי 
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    העבודות הנדרשות  תיאור 4.3

,  2.2.2.1בהתאם לשינוי בסוג התחנה ראו בתסקיר סעיפים   משתנות העבודות הנדרשות להקמת התחנה 

 .  3.8 -, ו3.3, 2.2.2.2

 ההשפעות הסביבתיות הרלוונטיות לשינוי תיאור 4.4

  רחבה, רוחב   סטנדרטיתמשולבת לתחנה    ה בבניהכתוצאה משינוי תכנון התחנה מתחנכפי שפורט לעיל,  

  איזורקרב את  תהתחנה    קופסתהרחבת    מ'.  7.05-יגדל ב  (C&C)  שתבוצע ב"חפור וכסה"'  התחנה  'קופסת

- . עלוהדרומי  בצידה הצפוני   תחנהל למבנים הקיימים בסמיכות    הסלארי להקמת קירות  הנדרש  העבודות  

יש לבחון את משמעות התקרבות הביצוע של קירות הסלארי של התחנה הסטנדרטית הרחבה לבתי  כן,  

   בטי רעש ורעידות בעת ביצוע עבודות הקמת התחנה.המגורים בהי

עוד, בשל שינוי שיטת הקמת התחנה המתוכנן בשלב זה, להלן התייחסות גם להיבטי הידרוגיאולוגיה  

   וסקר עצים.

 רעש

 : התחנה הקמת בעת רעש

מעודכנת  רעש בעת הקמת התחנה, כשהיא  בהתייחס למהתסקיר    4.2.1.19טבלה  מציגה את    4.1טבלה  

 . בהתאם לשינוי במיקום קירות התחנה

כי החריגה הצפויהמעודכנת    4.2.1.19בהתאם למפורט בטבלה   ולשלב    העולה  משתנה בהתאם לקולט 

 רעש בשלב ההקמה. -בתסקיר  4.2.1בסעיף ראו האמצעים להפחתת מפלסי רעש  פירוטל  .העבודה

 מחנה אביב – M1/13תחנת  –חישובי הרעש : תוצאות  תסקירמה 4.2.1.19טבלה מעדכנת את  – 4.1טבלה 

 קומה   סימון מקבל  

קריטריון  
רעש 
מחוץ 

למבנה/ב
תוך  

 המבנה 

מפלס   Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 
רעש 

שווה ערך  
בהפחתה  
סטנדרטי 

  ת של
 רעש*

חריגה   
ממפלס  
הרעש  

המרבי בתוך  
המבנה  

לאחר מיגון  
 דירתי

מפלס  
רעש 
מרבי 
 מחושב

 eqLA
dB 

אחוז 
ימי  

 חריגה

מפלס  
רעש 
מרבי 
 מחושב

 eqLA
dB 

אחוז 
ימי  

 חריגה

מפלס  
רעש 
מרבי 
 מחושב

 eqLA
dB 

אחוז 
ימי  

 חריגה

מפלס  
רעש 
מרבי 
 מחושב

 eqLA
dB 

אחוז 
ימי  

 חריגה

R(m)13-1  64.8 38.8 0% 59.5 42% 73.8 26% 68.4 0% 64.8 65/45 תחתונה 
R(m)13-1  64.8 38.8 0% 59.5 42% 73.8 26% 68.4 0% 64.8 65/45 עליונה 
R(m)13-2  76.2 45.9 12% 69.8 42% 80.9 58% 79.8 40% 76.2 65/45 תחתונה 
R(m)13-2  75.9 45.3 12% 69.5 42% 80.3 58% 79.5 40% 75.9 65/45 עליונה 
R(m)13-3  71.8 40.4 9% 66.5 34% 73.1 70% 75.4 47% 71.8 65/45 תחתונה 
R(m)13-3  71.7 40.3 9% 66.4 34% 73.1 70% 75.3 47% 71.7 65/45 עליונה 
R(m)13-4  78.8 47.4 37% 73.5 24% 68.1 100% 82.4 79% 78.8 65/45 תחתונה 
R(m)13-4  76.8 45.4 28% 71.5 22% 67.9 100% 80.4 79% 76.8 65/45 עליונה 
R(m)13-5  72.7 42.3 14% 67.4 0% 64.1 100% 77.3 53% 72.7 65/45 תחתונה 
R(m)13-5  72.7 41.3 14% 67.4 0% 64.1 65% 76.3 53% 72.7 65/45 עליונה 
R(m)13-6  77.5 46.1 33% 72.2 56% 75.1 86% 81.1 60% 77.5 65/45 תחתונה 
R(m)13-6  77.1 45.7 30% 71.8 56% 74.9 86% 80.7 60% 77.1 65/45 עליונה 
R(m)13-7  70.0 45.3 0% 64.7 58% 80.3 47% 73.6 23% 70.0 65/45 תחתונה 
R(m)13-7  70.0 45.1 0% 64.7 58% 80.1 47% 73.6 23% 70.0 65/45 עליונה 
R(m)13-8  63.1 34.9 0% 57.8 30% 69.9 14% 66.7 0% 63.1 65/45 תחתונה 
R(m)13-8  63.1 34.8 0% 57.8 28% 69.8 14% 66.7 0% 63.1 65/45 עליונה 
R(m)13-9  67.7 49.6 0% 62.4 31% 84.6 7% 71.3 0% 67.7 70/50 תחתונה 
R(m)13-9  67.7 49.3 0% 62.4 31% 84.3 7% 71.3 0% 67.7 70/50 עליונה 

R(m)13-10  65.9 42.7 0% 60.6 14% 77.7 0% 69.5 0% 65.9 70/50 תחתונה 
R(m)13-10  65.9 42.7 0% 60.6 14% 77.7 0% 69.5 0% 65.9 70/50 עליונה 
R(m)13-11  74.4 44.1 0% 69.1 46% 79.1 33% 78.0 16% 74.4 70/50 תחתונה 
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 הפעלה  בעת רעש

 .  המופקד  למצב בהתייחס  המפוחים במיקום שינוי אין

 רעידות 

להיות    הרעידות. השפעת הרעידות עלול הן  י בינת  וסביבתי  ותלהיות השפע  ותלהקמת תוואי המטרו עלול 

בשל הקמת הקופסאות בתחנה  היא  הן בשלב ההקמה והן בשלב התפעול. בשלב ההקמה השפעת הרעידות  

לכריית המנהרות. בשלב התפעול השפעת הרעידות עלולות לבוא לידי ביטוי    TBM-ובשל מעבר מכונת ה

 .  בתכנון המעודכן והמוצאים קופסההקמת ה  הרעידות בשל לפיכך חושבו בעת מעבר הרכבות במנהרות. 

 

 

 קומה   סימון מקבל  

קריטריון  
רעש 
מחוץ 

למבנה/ב
תוך  

 המבנה 

מפלס   Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 
רעש 

שווה ערך  
בהפחתה  
סטנדרטי 

  ת של
 רעש*

חריגה   
ממפלס  
הרעש  

המרבי בתוך  
המבנה  

לאחר מיגון  
 דירתי

מפלס  
רעש 
מרבי 
 מחושב

 eqLA
dB 

אחוז 
ימי  

 חריגה

מפלס  
רעש 
מרבי 
 מחושב

 eqLA
dB 

אחוז 
ימי  

 חריגה

מפלס  
רעש 
מרבי 
 מחושב

 eqLA
dB 

אחוז 
ימי  

 חריגה

מפלס  
רעש 
מרבי 
 מחושב

 eqLA
dB 

אחוז 
ימי  

 חריגה

R(m)13-11  74.4 44.0 0% 69.1 45% 79.0 33% 78.0 16% 74.4 70/50 עליונה 
R(m)13-12  76.0 44.6 5% 70.7 45% 76.5 42% 79.6 26% 76.0 70/50 תחתונה 
R(m)13-12  75.9 44.5 5% 70.6 45% 76.5 42% 79.5 26% 75.9 70/50 עליונה 
R(m)13-13  70.8 39.4 0% 65.5 0% 67.8 42% 74.4 9% 70.8 70/50 תחתונה 
R(m)13-13  70.8 39.4 0% 65.5 0% 67.8 42% 74.4 9% 70.8 70/50 עליונה 
R(m)13-14  74.1 42.7 0% 68.8 0% 66.1 40% 77.7 9% 74.1 70/50 תחתונה 
R(m)13-14  74.1 42.7 0% 68.8 0% 66.1 40% 77.7 9% 74.1 70/50 עליונה 
R(m)13-15  86.1 54.7 12% 80.8 0% 66.3 70% 89.7 42% 86.1 70/50 תחתונה 
R(m)13-15  86.1 54.7 12% 80.8 0% 66.3 70% 89.7 42% 86.1 70/50 עליונה 
R(m)13-16  86.8 55.4 14% 81.5 27% 85.9 51% 90.4 40% 86.8 70/50 תחתונה 
R(m)13-16  87.0 55.6 14% 81.7 27% 85.9 51% 90.6 40% 87.0 70/50 עליונה 
R(m)13-17  68.0 48.3 0% 62.7 33% 83.3 9% 71.6 0% 68.0 70/50 תחתונה 
R(m)13-17  68.1 48.7 0% 62.8 33% 83.7 9% 71.7 0% 68.1 70/50 עליונה 
R(m)13-18  65.9 54.2 0% 60.6 26% 89.2 0% 69.5 0% 65.9 70/50 תחתונה 
R(m)13-18  65.9 55.0 0% 60.6 26% 90.0 0% 69.5 0% 65.9 70/50 עליונה 
R(m)13-19  62.9 33.8 0% 57.6 0% 68.8 0% 66.5 0% 62.9 50/70 תחתונה 
R(m)13-19  62.8 33.8 0% 57.5 0% 68.8 0% 66.4 0% 62.8 50/70 עליונה 
R(m13)-20  59.4 31.2 0% 54.1 0% 66.2 0% 63.0 0% 59.4 50/70 תחתונה 
R(m13)-20  59.4 31.2 0% 54.1 0% 66.2 0% 63.0 0% 59.4 50/70 עליונה 
R(m13)-21  61.7 34.5 0% 56.4 0% 69.5 0% 65.3 0% 61.7 --- תחתונה 
R(m13)-21  61.6 34.1 0% 56.3 0% 69.1 0% 65.2 0% 61.6 --- עליונה 
R(m13)-22  63.6 32.2 0% 58.3 0% 66.9 0% 67.2 0% 63.6 50/70 תחתונה 
R(m13)-22  63.5 32.1 0% 58.2 0% 66.9 0% 67.1 0% 63.5 50/70 עליונה 
R(m13)-24  71.3 39.9 0% 66.0 0% 66.3 21% 74.9 5% 71.3 50/70 תחתונה 
R(m13)-24  71.3 39.9 0% 66.0 0% 66.3 21% 74.9 5% 71.3 50/70 עליונה 
R(m13)-25  67.5 36.1 0% 62.2 0% 62.1 12% 71.1 0% 67.5 50/70 תחתונה 
R(m13)-25  67.5 36.1 0% 62.2 0% 62.1 12% 71.1 0% 67.5 50/70 עליונה 
R(m13)-26  67.8 32.8 0% 62.5 0% 60.9 0% 65.3 0% 67.8 50/70 תחתונה 
R(m13)-26  67.8 32.8 0% 62.5 0% 60.9 0% 65.3 0% 67.8 50/70 עליונה 
R(m13)-27  68.5 40.8 0% 63.2 0% 75.8 0% 72.1 0% 68.5 --- תחתונה 
R(m13)-27  68.4 40.4 0% 63.1 0% 75.4 0% 72.0 0% 68.4 --- עליונה 
R(m13)-28  59.4 31.6 0% 54.1 0% 66.6 0% 63.0 0% 59.4 --- תחתונה 
R(m13)-28  59.4 31.6 0% 54.1 0% 66.6 0% 63.0 0% 59.4 --- עליונה 
R(m13)-29  67.3 40.0 0% 62.0 4% 75.0 1% 70.9 0% 67.3 50/70 תחתונה 
R(m13)-29  67.3 40.0 0% 62.0 4% 75.0 1% 70.9 0% 67.3 50/70 עליונה 
R(m13)-30  69.8 38.4 0% 64.5 3% 70.6 9% 73.4 0.0 69.8 50/70 תחתונה 
R(m13)-30  69.9 38.5 0% 64.6 3% 70.7 9% 73.5 0.0 69.9 50/70 עליונה 
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 התחנה בשל הקמת   רעידות

את  4.2טבלה   מרעידות    4.2.2.3טבלה    מעדכנת  חריגה  בטווח  שנמצאים  הבניינים  מספר  את  ומפרטת 

המבנים בהם צפויה    מספר  ומרעשי משנה, בעת הקמת הקופסאות והקמת המוצאים. בטבלה להלן מפורט

 .קופסהבשל הקמת המוצאים או בשל הקמת השל רעידות ורעשים נלווים חריגה מהקריטריון 

מספר הבניינים שנמצאים בטווח חריגה מרעידות ומרעשי  :מהתסקיר 4.2.2.3מעדכנת את טבלה  – 4.2טבלה 
 13M - תחנת מחנה אביב  –משנה בעת הקמת קופסת התחנה והקמת המוצאים 

 קופסהבשל ה אומבנים בהם קיים חשש לחריגה בשל מוצא 
מספר מבנים  

כנובע מהקמת  
 קופסה

מספר מבנים  
כנובע מהקמת  

 מוצאים
 תחנה

18-16, R(m13)-15, R(m13)-9, R(m13)-R(m13) 2 3 M13 

  

ולעת  ב ההקמה  לשלב  והרעידות  הרעש  לנושאי  אקוסטי  ביצוע  נספח  ייערך  כי  נקבע  התכנית  הוראות 

ינקטו האמצעים  ינקבע כי במידה וחיזוי הרעש או הרעידות יראו חריגה מהמפלס המותר,    עודההפעלה.  

 להפחתתם. 

 הידרוגיאולוגיה 

לתחנת   מתחנה משולבת  שי   C&Cככלל, השינוי  )המוערכות(  המים  בכמויות  לשם  יגורר הקטנה  דרשו 

השפלת מים, וזאת מכיוון שכל שטח החפירה יהיה מוקף בקירות סלארי. ברם, במקרה זה גם הוגדל שטח  

  ס למפורסם בתסקיר בהערכת המים הנדרשת ביחהכולל  מ'( ולכן השינוי    26-החפירה הדרוש )לרוחב כ

 זניח. הוא שינוי 

 עצים  סקר

הקיימים העצים  סטטוס  על  משפיע  התחנה  בסוג  התחנה  השינוי  משתנים    8  –  בתחום  קיימים  עצים 

)עצים בערכיות    עצים משתנים מכריתה לשימור  4;  )עצים בערכיות גבוהה וגבוהה מאוד(  משימור לכריתה

 ולגליונות של סקר העצים המופקד. ח  "ראו מסמך העדכון לדו. גבוהה וגבוהה מאוד(

 

    1/13Mתל אביב, תחנת מחנה אביב    .5
והסטת    התאמת התווית המנהרות מצפון ומדרום לתחנה 
לתחנה  הקו הכחול דרום מזרחה על רקע השינוי המוצע  

 סטנדרטית רחבה 
 

 תיאור סביבת האתר  5.1

מנהרות המטרו העובדות בחלק הדרום מזרחי של רח' חיים לבנון, ממזרח לתחנת מחנה אביב  :  מיקום

השינוי בגליון    .להלן  5.1ראו איור  לתחנת מחנה אביב לרבות הפנייה של התוואי לרח' נמיר.  מערב  ומדרום  

 לתכנית.   20- ו 19
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 מהות השינוי ביחס למצב המופקד  5.2

אביב  ם ומדרו  מזרח  מצפון  המנהרות  תוואי  התאמת • מחנה  לתחנת  ,  התחנה  בסוג  לשינוי  מערב 

  ;רחבה סטנדרטית לתחנה משולבת בבניה מתחנה

 .דרומה התוואי והסטת   התוואי הצרת •

מס'   לשינוי  ביחס  לעיל  שפורט  יותר  4כפי  רחב  משולבת  בבניה  בתחנה  המנהרות  צירי  בין  המרחק   ,

)המרחק בין צירי המנהרות בכניסה    מ'  6.70-כב מהמרחק בין צירי המנהרות בתחנה סטנדרטית רחבה  

  14.25- מ' ובין צירי המנהרות בתחנה סטנדרטית רחבה כ  20.95- וביציאה מתחנה בבניה משולבת הוא כ

המרווח בין המנהרות   לצמצוםחנה אביב לתחנה סטנדרטית רחבה גורם כן, שינוי תחנת מ-מ' בלבד(. אם

 בקטעי ההתוויה שלפני ולאחרי התחנה וצמצום השטח הכלול בתחום הקו הכחול של התכנית. 

לצד האמור, שינוי סוג התחנה, קרי מעבר מתכנון של תחנה בבניה משולבת לתחנה סטנדרטית רחבה,  

אמת מיקומה, כך שניתן יהיה לבצעה במגבלות המבנים הקיימים.  מלווה גם בהזזת התחנה, סיבובה והת 

אמנם מדובר ככלל בתזוזות וסיבובים קטנים מאוד אך אלה משפיעים על התוויית המנהרות לפני ואחרי  

 התחנה, בהתאמה לכללים הגיאומטריים לתכנון מנהרות. 

קיימים, מוצע להסיט את  על רקע השינויים הנדרשים וכדי למקם את התחנה שלא בשטחם של מבנים  

ומדרום מערב   מזרח  שמצפון  בתוואי  המופקד  לקו הכחול  ביחס  דרומה  של התכנית מעט  הקו הכחול 

ומדרום   מצפון  בתוואי  המטרו  רצועת  להצרת  גורם  התכנוני  השינוי  הכולל,  בהיבט  כי  נדגיש  לתחנה. 

 וני.  לתחנה ולהקטנת החפיפה של התוואי עם המבנים הקיימים בעיקר בחלקו הצפ 

 .  5.2-ו  5.1ראו איור 

 העבודות הנדרשות     תיאור 5.3

לתסקיר.    3.2- ו  2.2.3סעיפים  . ראו  TBM- המנהרות מצפון ומדרום לתחנת מחנה אביב מבוצעות בשיטת ה

אין השפעה על מהות העבודות והתפקוד של המנהרות בעת הפעלת  דרומה  להסטה הזעירה של התוואי  

 המטרו. 

'נספח מסילה' מופקד  –שינוי הנובע משינוי סוג התחנה  –מנהרות מצפון מזרח לתחנת מחנה אביב  – 5.1איור 
 חדש ו'נספח מסילה' 
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'נספח מסילה' מופקד  –שינוי הנובע משינוי סוג התחנה  –מנהרות מדרום מערב לתחנת מחנה אביב  – 5.2איור 
 ו'נספח מסילה' חדש 
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 שינויההשפעות הסביבתיות הרלוונטיות ל תיאור 5.4

כפי שתואר לעיל, בשל השינוי בשיטת כריית התחנה מתחנה בבניה משולבת לתחנה סטנדרטית רחבה,  

חל שינוי במרחק בין המנהרות ובמיקומן המדויק כמתואר בשינוי בסעיף זה. בהתאם לכך, יהיו שינויים  

 לרעידות בשלב ההקמה ובשלב ההפעלה. 

 רעידות 

מוצגות תוצאות החישובים לקולטנים  המופקד  מהתסקיר   4.2.2.5להלן המעדכנת את טבלה    5.1בטבלה  

 . TBMלאורך תוואי המנהרות שבשינוי זה כתוצאה מכריית מנהרות באמצעות 

מוצגות תוצאות החישובים לקטע השינוי    מהתסקיר המופקד  4.9.3.3המעדכנת את טבלה    5.2בטבלה  

 .  ללא אמצעים -לעת הפעלת הרכבות במנהרות

תוצאות החישובים לקטע השינוי לעת הפעלת    מוצגותמהתסקיר    4.9.3.4המעדכנת את טבלה    5.3בטבלה  

 .  ומצלולי גוף כולל אמצעים להפחתת רעידות  -הרכבות במנהרות 

 :המנהרות כריית בעת רעידות

   TBMמהתסקיר: תוצאות חישובי רעידות ומצלולי גוף מכריית  4.2.2.5טבלה מעדכנת את  – 5.1טבלה 
 בקולטנים הנבחנים 

 הפעלת המנהרות: בעת רעידות

  - גוף ומצלולי רעידות חישובי תוצאות : מהתסקיר 4.9.3.3 טבלה מעדכנת את  – 5.2 טבלה
    אמצעים ללאמחושב 

   -מהתסקיר: תוצאות חישובי רעידות ומצלולי גוף  4.9.3.4טבלה מעדכנת את  –  5.3טבלה 
  מחושב כולל אמצעים 

 

 רום חתך  חתך קרוב  קולט
רום  

קרקע  
 קולט

מרחק  
 אנכי 

מרחק   
מציר 

המכונה  
לבסיס  
 הקולט

קריטריון 
רעידות  
 מגורים
VdB re 

in/sec 6-1x10 

Lv  
מפלס 

רעידות  
 מחושב

קריטריון 
למצלול 
 גוף מבנה 

מפלס 
מצלול 

גוף  
 מחושב 

vib119 18+200 6- 28 31 31 72 62 35 27 
vib120 18+600 5 - 22 24 27 72 64 35 29 
vib121 19+000 12 - 15 22 28 72 64 35 29 

 רום חתך  חתך קרוב  קולט
רום  

קרקע  
 קולט

מרחק  
 אנכי 

מרחק   
מציר 

המכונה  
לבסיס  
 הקולט

קריטריון 
רעידות  
 מגורים
VdB re 

in/sec 6-1x10 

Lv  
מפלס 

רעידות  
 מחושב

קריטריון 
למצלול 
 גוף מבנה 

מפלס 
מצלול 

גוף  
 מחושב 

vib119 18+200 -6 28 31 31 72 63 35 28 
vib120 18+600 -5 22 24 27 72 63 35 28 
vib121 19+000 12 - 15 22 28 72 58 35 23 

 רום חתך  חתך קרוב  קולט
רום  

קרקע  
 קולט

מרחק  
 אנכי 

מרחק   
מציר 

המכונה  
לבסיס  
 הקולט

קריטריון 
רעידות  
 מגורים
VdB re 

in/sec 6-1x10 

Lv  
מפלס 

רעידות  
 מחושב

קריטריון 
למצלול 
 גוף מבנה 

מפלס 
מצלול 

גוף  
 מחושב 

vib119 18+200 -6 28 31 31 72 63 35 28 
vib120 18+600 -5 22 24 27 72 63 35 28 
vib121 19+000 12 - 15 22 28 72 58 35 23 



 

 

 

 הסביבה  על השפעה  לתסקיר השלמות/ב 101/תתל 2022  יוני  19 38מתוך   31עמוד 

 

    1/14M   תחנת הירקון תל אביב,   .6
עם סימון    הרחבה של ייעוד תחנת תחבורה ציבורית 

 קרקעית - תת רצועת מתע"ן  

 תיאור סביבת האתר  6.1

 לתכנית.  20השינוי בגליון   .16.ראו איור  .על רחוב רוקח ממערב לצומת עם רחוב נמיר: מיקום

 תחנת הירקון – תצלום אוויר ר"ע( )מסומן בצהובסימון האתר  – 6.1איור 

 מהות השינוי ביחס למצב המופקד  6.2

  קרקעית -תתרצועת מתע"ן  עם סימון    תחנת תחבורה ציבוריתייעוד  ב  14המוצע תא שטח  המצב  בתשריט  

בתחום  ,  במצב המאושר  ייעוד דרך מאושרת  ל חשבוןהרחבה נקודתית של ייעוד התחנה בין המוצאים ע   –

נדר רוקח. הרחבת הייעוד  לעת הכנת    למיקום התחנה  שת במטרה להגדיל את הגמישות העתידיתרח' 

 .6.2ראו איור  .התכנון המפורט

 חדש 'מצב מוצע'תשריט 'מצב מוצע' מופקד ו  –תחנת הירקון, הרחבת התחנה  – 6.2איור 
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    העבודות הנדרשות  תיאור 6.3

העבודות והשימושים באתר השינוי אינם מושפעים  לא מוצע שינוי בתכנון התחנה. בהתאם לכך,  

 מהשינוי המוצע, בעת ההקמה ובעת ההפעלה.  

 ההשפעות הסביבתיות הרלוונטיות לשינוי  תיאור 6.4

  איזור נמצא במקום השינוי  התחנה או בסביבתה.  בתכנון  השינוי המוצע זעיר ואינו מלווה בשינוי  

 אינו כולל השפעות סביבתיות.  כן, -ועלהפארק(  איזורמופר ומרוחק משימושים רגישים )

 לשינוי אין השפעות סביבתיות. 

 

 מדרום מערב לצומת חולון  תל אביב,   .7
 הרחבת ייעוד מתקן הנדסי )תחמ"ש( לכיוון מערב 

 תיאור סביבת האתר  7.1

הכלולה  )תחנת "צומת חולון"    -  S1Mשטח מדרום מערב לצומת חולון, מדרום לתחנת מטרו של קו  

בייעוד מתקן  המופקדת  /ב  101מערב לשטח הכלול בתוכנית תתל/דרום  , ומ(/א101בתכנית תתל/

 לתכנית.  27השינוי בגליון . 7.1הנדסי. ראו איור 

 מתקן הנדסי )תחמ"ש( צומת חולון   – הוב( צילום אוויר של אזור השינוי )מסומן בצ – 7.1איור 
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 מהות השינוי ביחס למצב המופקד  7.2

ורצועת מתעבתכנית המופקדת    5017הרחבה של תא שטח   • -ן תת" בייעוד מתקן הנדסי 

רקעית )לתחמ"ש( לכיוון דרום מערב עד לקו הכחול, למרות הסימון של מגבלות בניה  ק

כדי לאפשר  3007ופיתוח בתא שטח   האפשרות  ,  בחינת  ביצוע את  לפני  בתכנון המפורט 

 .  45עד  34בדוח החוקרת עמ'  49ראו התייחסות להשגה מס' . שלהרחיק את התחמ"

 :זהמתקן הנדסי  הרחבה של תא שטח בייעוד  מספר הערות ל 

o   המופקדת  /ב101תתל/היא בתחום הקו הכחול של   ההרחבה;  

o   קרקעית -ת מתע"ן תתבתחום המתקן ההנדסי לרצוערצועת מתע"ן תת קרקעית תותאם  

 /א. 101שאושרה במסגרת תתל/ 

תשריט מצב מוצע מופקד לעומת תשריט מצב  –ייעוד מתקן הנדסי )תחמ"ש( במע"ר בן צבי  תהרחב – 7.2איור 
 מוצע חדש  
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 תיאור העבודות הנדרשות  7.3

ן. מטרת השינוי התכנוני הוא להגדיל את הגמישות התכנונית  אין שינוי בהיקף העבודות המתוכנ 

 במיקום התחמ"ש המוצע בשלב התכנון המפורט. 

 תיאור ההשפעות הסביבתיות הרלוונטיות לשינוי  7.4

.  ביחס למוצע בתכנית המופקדת  מיקום התחמ"של  מתן גמישות  המשמעות של השינוי התכנוני הוא

ודרומה מהמיקום שהוצע בתכנית המופקדתהשינוי מאפשר למקם את התחמ"ש   , אשר  מערבה 

 . יבחן לעת התכנון המפורט

של    –  הרעש  של  ההשפעה   לתחום  בהתייחס מרחק  להקים    220בתחום  שניתן  מהתחמ"ש  מ' 

אין   המוצע  השינוי  מאושרות  בעקבות  בתוכניות  קרקע  ייעודי  או  בפועל  רגישים  שימושים 

לרעש.  רהמאפש רגישים  שימושים  הקמת  השינוי  הים  במסגרת  לתחמ"ש  המיועד  התחום  גדלת 

המאפשרים   מאושרות  בתוכניות  קרקע  ייעודי  או  בפועל,  רגישים  שימושים  הוסיפה  לא  המוצע, 

 מ' מהייעוד למתקן הנדסי.   220שימושים רגישים בקרקע וזאת ברדיוס של 

הוא    -  מגנטית  אלקטרו   לקרינה  בהתייחס מתחמ"ש  קרינה  של  ההשפעה  ום  )תח  מ'  35תחום 

על מאוכלסים  ממבנים  הסביבה- המגבלות  להגנת  המשרד  של  הפעלה  היתר  התח.  (פי  ם  והגדלת 

המיועד לתחמ"ש במסגרת השינוי המוצע, לא הוסיפה שימושים רגישים לקרינה אלקטרומגנטית  

בפועל, או ייעודי קרקע תוכניות מאושרות, המאפשרים שימושים רגישים לקרינה אלקטרו מגנטית  

ואין   בתחום זה מהמיקום המתאפשר בעקבות השינוי המוצע לא קיימים בפועלמ'.  35במרחק של 

  ייעודי קרקע של מבנים מאוכלסים המיועדים לשהיית קבע. 

לשינוי המוצע לא צפויות השפעות נופיות. התחמ"ש מתוכנן לקום במבנה    –  הנופי  היבטבהתייחס ל

ידי    סגור על  אם  )בין  צבי  בן  מע"ר  של  עתידי  בתכנון  אינטנסיבי  לבינוי  המתוכנן  מאזור  וכחלק 

 ת המקודמת היום ובין אם על ידי תכנית אחרת(.  יהתכנ

ינטנסיבי. נוסף על כך משרד  מייעדות אזור זה לפיתוח עירוני א  5000ותכנית תא/  5תכנית תממ/

מתכנן   )התחבורה  מתח"ם  תכנון במקום  בהליכי  כי  (נמצא  ניכר  אלה  תוכניות  של  מהצטברות   .

המקום המוצע להקמת התחמ"ש מיועד לפיתוח עירוני אינטנסיבי בתוכו ניתן יהיה לשלב את בינוי  

 .  40-41ראו דוח חוקרת עמ' התחמ"ש. 

   .(העתקה)יעוד עצים לשימור/כריתה/  טטוס העצים בסקראין שינוי בס  –  עצים  לסקר  בהתייחס

נוספו סה"כ הנדסי.  לייעוד מתקן  בעלי  עצים    9  לסקר הוספה סקירה של העצים בשטח שהוסף 

         ערכיות גבוהה.
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נספח מסילה מופקד לעומת נספח מסילה   –הרחבת ייעוד מתקן הנדסי )תחמ"ש( במע"ר בן צבי  – 7.3איור 
 חדש 

 

 

 בתוואי שינויים  בחינות סביבתיות הנוגעות לכלל ה  .8
 הבאים: המופקדת בנושאים   מהתכנית נסקור את ההיבטים הכוללים של השינויים המוצעים  זה בפרק

 השפלת מי תהום •

 עבודות עפר  •

   הוראות התכנית •

 השפלת מי תהום  8.1

-   הערכת כמויות המים שיושפלו בתחנות, החדרת והרחקת עודפים  3.10.6כפי שהוסבר בתסקיר בסעיף  

  פי -עלהשינויים התכנוניים הטעונים פרסום  תחנות הממוקמות בתווך הרווי תידרש השפלת מי תהום.  ב

החפירה  לחוק,  )ב(  106  סעיף בשיטת  שינויים  המוקמתהכוללים  התחנה  ישפיעו  ובסוג  או  ישפיעו  לא   ,

כמובן שכל ההערכות הינן    לעיל.    4.4. ראו לעניין זה סעיף  להשפלה  המים שתידרשעל כמות  באופן זניח  

מפלס מי התהום,    התחנה,ראשוניות, ותידרש הערכה מפורטת לפני הביצוע, בהתאם לשינויים במידות  

 . ב"שיטת העבודה וכיו 
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 פי עפרדעו 8.2

,  כמפורט בדוח זה(  ב)106  סעיף  פי-עלהשינויים התכנוניים הטעונים פירסום    השינויים בעודפי העפר, בגין

בכמויות  שינויים  הם שינוי  אין  כי  לומר  ניתן  כן  ועל  במסמך    עודפי  זניחים  שצויינו  מהכמויות  העפר 

 הסביבתי שהופקד. 

 הוראות התכנית   8.3

שינויים בהוראות התכנית    המתייחסות לנושאים סביבתיים.לשינוי הוראות התכנית  כוללות  אין המלצות  

. שינויים אלה בהוראות הם חלק  לעיל  7עד    1התכנוני המוצע מתוארים בסעיפים    המהווים חלק מהשינוי

 .  ( לחוקב)106סעיף  פי -עלמהשינוי התכנוני המפורסם  
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 1 נספח

 המלצות חוקרת  וחד

 קישור לדוח חוקרת 

 "דוח חוקר":- ו "מסמכים נוספים " תחת מחיצה  ראו בלשונית

   .מצומת חולון עד גלילות –/ב 101דו"ח חוקרת תתל   –ירת שמיעת התנגדויות דוח חק  •

 /ב סוגיות מרכזיות.  101דוח חקירת שמיעת התנגדויות דוח חוקרת תתל/ •

 

    2 נספח

 23.5.2022מיום  08/2022להערות והשגות מס' החלטת ועדת משנה 

   קישור להחלטת ועדת משנה להערות והשגות

   23.5.2022ועדת משנה להשגות" מיום  –"ועדה ארצית -ת מחיצה "החלטות מוסדות תכנון" וראו תח

 

   3 נספח

   23.05.2022מיום  09/2022מס'  )מליאה(  ישיבת הות"להחלטת 

 להחלטת הות"ל )מליאה( קישור

 23.5.2022הועדה לתשתיות לאומיות  מיום    –"ועדה ארצית  - תחת מחיצה "החלטות מוסדות תכנון" ו  ראו

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/99001011371/310
https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/99001011371/310
https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/99001011371/310
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   4 נספח

קו    –ב'    101על הסביבה, תת"ל    השפעה  לתסקיר  משלימות  הנחיות

 '  ב 106הליך  –צפון  1Mמטרו 

 מצ"ב:
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